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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 27th issue of our journal. In this issue we
propose you 40 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 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland,
India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, 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.
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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:
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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INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS:
THE HUMANITARIAN MISSION DYNAMISM RELEVANT
TO THE TIME CHALLENGES
The article attempts to analyze the humanitarian mission of the International Committee of the Red Cross in the
historical aspect, to identify the r easons and basis for the evolution of its humanitarian initiatives in accordance with
the requirements that were dictated by the time in the context of the expansion of violence.
Key words: International Committee of the Red Cross, humanitarian mission, transformation, military actions,
injured people.
Formulation of the problem. History provides human
optics, through which, by detecting and analyzing the
shortcomings and failures of the past, one can predict the
future.
History knows examples of a large number of
humanitarian organizations that have not been tempted by
the time and have not been able to overcome the difficulty of
a major mission – providing assistance to vulnerable groups,
unlike the International Committee of the Red Cross (ICRC).
More than half a century's history of the ICRC is a
constant manifestation of its humanitarian mission, a petition
for the principles of humanity, a gradual and persistent
implementation of them. The phenomenon of the ICRC is
precisely in the ability to improve the mechanisms and
means of providing the humanitarian support in accordance
with the requirements of time, the flexibility of the
humanitarian mission, which makes it possible to focus on
the most urgent humanitarian needs.
Any organization develops in time. It determines the
historical approach in the study.
The purpose of the work is to analyze the historical
nature of the humanitarian mission of the ICRC, to crystallize
the causes of the transformation of its humanitarian initiatives .
Presentation of the main material. The actions of the
International Committee based on humanity and mercy (and
they cannot be reduced to rights and responsibilities), have
allowed F. Biunon to attribute this organization to the category
of phenomena para-legal or meta-legal nature [3, p.31].
It formed as an organization providing voluntary
assistance to sick and wounded people in hostilities, the
organization became the flagship of the humanitarian
movement of the world. It is a constantly changing body of

living, improving its methods of work, adjusting the strategy
of providing protection to those groups of people at risk,
extending activities in cases not covered by international
humanitarian law.
The humanitarian mission has a long history, but
A. Dyunan in 1863 managed to clearly outline the main
ways for helping the sick and the wounded people in the
wartime, stressing the need to create societies for the
wounded people, which would be formed from the private
charitable foundations, and adopted a convention for the
protection of the wounded people on the battlefield and all
those who help them [4, p.38].
It is about assisting the wounded people as the main task
of the International Committee at the dawn of its
establishment as evidenced by its first names: «Geneva
Assistance Committee for the Wounded Warriors» (1963),
«International Committee for Assistance to Wounded
Warriors» (1864), «International Committee aid to the
wounded warriors» (1868–1874) [3, p.31].
And the reasons for the adoption of the Resolutions of
the Geneva International Conference indicate the very desire
to help the wounded people in the case when the military
medical services cannot do it in full [3, p.26].
P. Bohaievskyi crystallizing the preconditions and reasons
for the creation of the ICRC, also points, first of all, on the
humanitarian component, arguing that one of the principles
that determined the development of the social life at that
time was the recognition of human rights as such, regardless
of faith, racial, national and other features. This recognition
equally reflected both in the internal state system and in the
sphere of international life, as the main slogan of the
development of the political life of the ХІХ century was the
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proclamation of the idea of the French Revolution of a
person as a subject of the inalienable rights. This was
preceded by, according to P. Bohaievskyi, the development
of the private initiative, which was to help the victims of
wars. It initiated reforms of the military-sanitary service [1,
p.27-28].
Another vision of the causative components of the
creation of the ICRC by F. Biunon, which was the root cause
of the rapid development of the weapon technology, and the
high level of the social consciousness and the dissemination
of the charitable activities only by its consequence [2, p.7].
The humanitarian mission of the ICRC was transformed,
expanded (did not end with the end of the war), began to
cover the issue of the assistance to prisoners of war, missing
people, reunification of families, etc. Also, the Geneva
Conference of 1864, not only formed the rules of the
international law, but also gradually promoted their
implementation, becoming its reality [3, p.31].
Since 1864, delegates of the International Committee, in
addition to providing direct assistance to the wounded
people, begin to realize the communication function by
collecting information on the implementation of the
resolutions of the October Conference.
Humanitarian actions are characterized by dynamics. So,
in 1870, the Basel Committee established the International
Agency for the Assistance to the Victims of the War, one of
whose tasks was the distribution of assistance: dressing
material, medicines, medical instruments, clothing, food,
hygiene products, etc. In addition, during this distribution,
the agency relied on its own sources of information.
Over time, in 1879, another question arose before the
International Committee: helping healthy prisoners of war.
As a result, the International Punishment Assistance
Committee was established, which published lists of
prisoners of war, sent them letters, and searched for those
who had disappeared. In addition, by expanding its
humanitarian initiative, the Committee established a Central
Agency for the Assistance to the Interned Warriors [3, p.45].
The challenges of the day contributed to the expansion of
the humanitarian assistance provided by the Committee.
Thus, during the Greek-Turkish conflict in 1897, it was
necessary to solve the problem of mass influx of the civilian
refugees. The groups of people who were given help also
expanded. During the First Balkan War, the ICRC, in its
142th circular letter, called on the HCC community to
provide assistance to all who need it [3, p.62-63].
During the First World War, one of the main
humanitarian problems that the ICRC successfully resolved
was the repatriation of prisoners of war both during and after
the end of hostilities.
In general, analyzing the activities of the International
Committee during the First World War, F. Biunon
emphasized his successes, such as: collecting information
about the prisoners of the war, establishing contacts with
their families, visiting prisoners' camps to support the
prisoners, assisting civilians population, repatriation of
prisoners [3, p.141].
The International Committee also continued to pay
attention to the fate of people who have suffered from the
internal conflicts, considering them to be first of all the
national communities of a particular country. The issue of
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the internal conflicts at the international level, the activities
of the MK in such circumstances was raised at the IX
International Red Cross Conference, held in Washington in
1912 [3, p.319], opened to the ICRC a new field of activity
in the area where international law lapsed, the X International
Conference of the Red Cross in 1921.
To implement the conference decision in 1912, the ICRC
also had to deal with the internal conflict in Russia after the
end of the First World War. The organization began to
expand its humanitarian mission by launching activities
related to the use of people in prisons.
By the way, according to F. Biunon, this was the first
attempt to act in the interests of detainees in connection with
the situation of the internal conflict. First of all, it was about
providing assistance, because the food crisis, the extreme
need and overcrowding of the prisons, made the prisoners
extremely difficult. The work of the International Committee
was to distribute food, medicine and clothing. It is clear that
the activities were directed primarily to foreign prisoners,
regardless of the reasons for their entry into prison.
Representatives of the RC visited the infirmary and other
places of detention, where along with foreigners were
prisoners of Russia. The delegates helped to improve the
conditions of stay, which was beneficial to all those deprived
of their liberty. By the way, during the visit to prisons
delegates followed the same procedure as foreseen for
visiting prisons for prisoners of war [3, p.328-329].
The development of society, economy promotes the
evolution of the weapon, which predetermines the expansion
of humanitarian initiatives of the International Committee.
During the Second World War, the issue of protecting the
civilian population affected by bombing and the
confrontation with the economic wars that took place in the
rubble and the blockades became more relevant.
In general, analyzing and summarizing the humanitarian
initiatives of the RC after the end of the Second World War,
the following conclusions can be drawn: the vectors of the
humanitarian mission began to differ in systematic, global,
expanding activities, which were increasingly directed not
only on external but also on internal conflicts by spreading
protection measures all victims of the war regardless of how
the conflict was qualified from the legal point of view.
After the end of World War II it was the main, urgent
mission of the RC -the protection of the human person, care
for it, and urgent and direct assistance to all victims of armed
conflicts – was finally formed and formed.
The Charter of the International Movement of the Red
Cross and the Red Crescent in 1986 focused on the
humanitarian basis of this universal movement, the main
task of which was to prevent and relieve the suffering of
people, the protection of human life and health, and respect
for the human person, especially in armed conflicts and other
emergencies, disease prevention, health and safety
development, voluntary work encouragement, so that
members of the Movement are always ready to go to work.
Use of this aid, and strengthening the overall solidarity with
those who need help and protection from the Movement. The
main principles guided by the organization are the humanity
itself, the first of which is the human race: the International
Red Cross and Red Crescent movement, created by the
desire to provide assistance to all the wounded people on the
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battlefield without exception or advantage, tries under any
circumstances, both internationally and nationally to prevent
or alleviate human suffering. The movement is intended to
protect the lives and health of people and to ensure respect
for the human person. It contributes to the achievement of
mutual understanding, friendship, cooperation and lasting
peace among people [7].
The charter, which entered into force on January 1, 2018,
did not deviate from the most important principle proclaimed
in 1863, emphasizing the exclusively humanitarian nature of
the goals and objectives of the organization, and one of the
main slogans of the movement is «Per humanitatem ad
pacem» («Due to humanism to the world»). The main purpose
of the ICRC is to support and disseminate the fundamental
principles of movement: humanity, impartiality, neutrality,
independence, voluntariness, unity and universality [8].
According to Pan Gi Mun, the observance of the
principles of the humanitarian activity, which is neutral,
independent and impartial, is the foundation of its success.
In addition, Pan Gi Mun emphasizes on such merits of the
organization:
 the activity takes place in the place of the armed
conflict and violence in difficultly accessible corners of the
world, which gives hope of survival to people who need
help;
 activities are characterized by the uniqueness of the role
of the guardian of the international humanitarian law and the
promotion of its observance;
 employees are professionals dedicated to the work;
 the ability to adapt to the situation; it is this dynamism
that will be in demand in the future, as the nature of conflicts
and violence is constantly changing, and the very system of
the humanitarian assistance will create new problems and
challenges [6].
P. Maurer, the president of the ICRC, stresses on the global
character today's humanitarian initiatives of the organization,
focused on the urgent and immediate assistance to all victims
of the armed conflict, regardless of how the conflict is
qualified from an international point of view. In addition, it
must, as always, be flexible in order to be able to orientate
the activities to the most urgent humanitarian needs [5].
Conclusions. Consequently, the humanitarian initiatives
of the ICRC were transformed, evolved in accordance with
the nature and types of conflicts, characteristics of the parties
involved in them, under the influence of the development of
armaments. Having formed itself as an organization whose
mission was to only care for the wounded and sick warriors
of the operating armies, it eventually expanded the spectrum
of the humanitarian mission, having today a global character,
realizing its activities in all situations of violence, that is,
even in those conditions where it is impossible to apply the
norms of international law, when it is possible to be guided
by domestic law and the right of human rights.
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МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА:
ДИНАМІЗМ ГУМАНІТАРНОЇ МІСІЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИКЛИКІВ ЧАСУ
У статті здійснено спробу проаналізувати гуманітарну місію Міжнародного Комітету Червоного Хреста в
історичному аспекті, виявити причини й підґрунтя еволюціонування його гуманітарних ініціатив відповідно до вимог,
які були продиктовані часом в умовах експансії насилля.
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БІОЕТИКА ТА ГЕННІ ТЕХНОЛОГІЇ
Проблеми, висвітлені у статті, мають безпосереднє відношення до життя сучасного суспільства. Їх
зміст заповнюється роллю біоетики як науки, що постійно змінюється і різко посилюється. Біоетика
спрямована шукати відповіді на етичні питання, які стосуються медицини, біології та пов’язаних з ними
технологій. Процес гуманізації сучасної науки не може бути здійснений без розвитку біоетичних принципів.
Ключові слова: біоетика, морально-етичні принципи, небезпечні знання, генні технології, глобальні
технології, мудрість.
Постановка проблеми. Перед сучасною цивілізацією
постає низка глобальних проблем, пов’язаних з господарською діяльністю людини та глобальними планетарними циклами. Найбільш гостро постають – екологічна,
ресурсно-енергетична, демографічна та ядерна проблема.
Причини даних кризових проблем лежать в протиріччі
між динамікою розвитку цивілізації та культури. Дана
тенденція ставить перед культурою, зокрема етичною
теорією моральну вимогу: відкривати суспільству і
людству масштаби небезпеки, що загрожують цивілізації,
яка ігнорує мораль. Одними з актуальних питань в даному
контексті постають питання біоетичного аналізу генних
технологій.
Мета роботи – охарактеризувати генезис становлення
біоетики, надати сутнісну характеристику. Виявити поле
проблемних питань в процесі біоетичного аналізу генних
технологій.
Виклад основного матеріалу. Біоетика – система
уявлень про етичні рамки та кордони проникнення
людини в навколишнє середовище, на сучасному етапі
констатується як спеціальна область міждисциплінарних
досліджень, спектр інтересів якої визначається в залежності від типу питань які розглядаються, природи етичного
аналізу. Культурні основи біоетики полягають в етичному
осмисленні людини своїх нерозривних зв’язків з природою
і відповідальністю за її збереження. Згідно Енциклопедії
з біоетики (1978), «Біоетика – це така область досліджень,
що використовує методологію різних наук, предметом
якої являється систематичний аналіз людської поведінки
в області науки про життя та здоров’я, в контексті
морально-етичних принципів» [5, c.7].
Одна з цілей біоетики – формування критеріїв та
нормативів, які допускають або обмежують проведення
досліджень на живих істотах, що здатні змінити їх
фізіологію, поведінку, психіку (поширюється на об’єкти
де наявна така можливість) з подальшою перспективою
маніпулювання [6, c.113].
В біоетиці можна виділити проблеми глобальної,
медичної, екологічної, професійної та соціальної етики.
Найбільш розроблені є питання медичної та екологічної
біоетики. В розробці її проблем беруть участь філософи
(які спеціалізуються як в сфері етики так філософії науки),
соціологи, біологи, теоретики медицини та теології. Актуалізація проблем біоетики обумовлена науково-технічним
прогресом, розвитком генної інженерії, біотехнології
тощо [6, c.113].

Варто відмітити, що біоетичні уявлення були невід’ємним атрибутом розвитку цивілізації. Це пов’язано з необхідністю активної взаємодії людини та природи, вітчизняний дослідник Н.Н. Кіселев вказує, що ряд важливих
ідей, що виникли в екології, проявляють вплив на розвиток
етичної думки [9, c.35]. В ХVII ст. Й.Г. Гердер говорив
про необхідність ставити себе на місце інших істот, для
розуміння природи і формування етичного ставлення до
неї. В ХІХ ст. богослов Фр. Шляйєрмахер говорив про не
етичність руйнування будь якого життя, це відноситься
рівноцінно до всіх доменів живої природи. Аналогічні
погляди спостерігаються в філософії К.Хр. Краузе, він
вважає, що всі істоти мають однакові права, але неідентичні
в правах [12, c.218-219].
Аналіз наукової літератури вказує, що концепція – і,
власне сам термін біоетика (Bio-Ethik) запропонував
американський біохімік Ван Ранеслом Поттером у 1971
році в праці «Міст в майбутнє». Деякі сучасні дослідники підтримують іншу точку зору з даного питання.
Так Генс-Мартін Засс в статті «Засади біоетики з протестантської традиції» стверджує, що поняття «біоетика»
введений в 1927 році пастором Фріцом Яром (Fritz Jahr)
з німецького міста Галле. В своїй статті опублікованій в
журналі «Космос» Яр окреслив головний імператив
біоетики: «Поважай кожне живе створіння перед усім як
таке, чи є існування є самоціллю, і обходься з ним по
можливості саме таким чином!» Інша версія категоричного
імперативу Яра: «Вчиняй так, ніби максима твоїх вчинків
твоєю волею мала б стати загальним законом природи».
Яр сформулював даний імператив в полемічному протистоянні кантівській антропоцентричній етиці [8, c.221].
Для Яра співчуття є етичним принципом, притаманним
всім культурам, вен доводить це емпірично, провівши
аналіз історії різних культур: «Співчуття тваринам
видається доведеним феноменом людської душі» – так
звучить перше речення його статті «Захист тварин та
етика в їхньому взаємозв’язку», що була опублікована в
1928 році. В даній статті він цитує працю А. Шопенгауера
«Про фундаментальну основу моралі» та «Відкритий
лист до Ернста фон Вебера» Ріхарда Вагнера «Кожного
кого обурює споглядання страждань тварин, спонукає до
цього лише співчуття; ті хто об’єднується заради захисту
тварин із іншими людьми, робить це також лише із
співчуття, по природі своїй позбавленого будь-якого
розрахунку, співчуття нерозсудливого та байдужого
корисливості» [8, c.225].
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Таким чином, біоетичний світогляд варто розглядати
як продовження етико-філософської та релігійної думки
ХІХ-ХХ століття. Разом з тим, на формування її проблем
великий вплив має усвідомлення людиною небезпеки
технологізації всіх сфер життєдіяльності, весь спектр
моральних протиріч пов'язаний з науковою сферою як
феноменом соціально-культурного життя людства.
Новітні технології являються тією могутньою силою, яка
постійно впливає не тільки на середовище існування
людини, але й на її думки, звички, ідеали та систему
цінностей [5, c.8].
Розглянувши біоетичні погляди Ф. Яра актуально
розглянути підхід до даної теми В.Р. Поттера.
В.Р. Поттер намагається об’єднати принципи та
положення антропоцентризму та біоцентризму. Він
вважає, що застосування етики не повинно обмежуватися
виключно сферою людських відносин – її варто поширити
на всю біосферу. Формулює даний тезис наступним чином:
«Мета даної книги – внести вклад в майбутнє людського
роду шляхом формування нової дисципліні під назвою
«Біоетика». Якщо існує «дві культури», які очевидно не
здатні до діалогу – наука і гуманітарне знання – і якщо
це є однією з причин того, що майбутнє уявляється
сумнівним, ніж можливим, то ми можемо побудувати
«міст в майбутнє» за допомогою цієї нової дисципліни…
Етичні цінності не повинні розглядатися поза біологічним
фактом. Ми маємо наявну потребу в земельній етиці,
живої природи» [11, с.5].
Одна з принципових філософсько-методологічних
інновацій В.Р. Поттера полягає в намаганні синтезувати
світоглядні особливості антропо- та біоцентризму при
створенні концепції «небезпечного знання» [5, c.18].
Ввівши в науковий обіг поняття небезпечних знань,
стверджує, що знання нагромаджуються значно швидше
ніж мудрість, і це може привести до непередбачуваних
наслідків. До небезпечних знань відносять: технологію
вироблення ядерної зброї, гербіцидів, біологічної зброї,
генної інженерії тощо. За В.Р. Поттером, «мудрість це
знання про те, як використати знання, що вже накопичені,
для покращення життя людини» [7, с.42].
Виникнення нової форми етики було обумовлено
цілим рядом соціокультурних причин, що є наслідком
розробки і використання глобальних технологій і пошуками
засобів їх обмеження:
1. Усвідомлення негативних наслідків використання
технологій, що представляють реальну загрозу виживанню
людства;
2. Надетнічний, транснаціональний і планетарний
характер технологізації, неможливість їх контролю окремими країнами;
3. Технологізація особистого та суспільного життя, масова інспірація суспільних цінностей, ідеалів, оцінок тощо;
4. Використання технологій для зміни базису природи,
людини та життя в цілому (саме до даної категорії
відносяться технології які цікавлять наше дослідження) [5, c.14].
Сучасний етап розвитку біологічної науки, ставить
нові завдання перед біоетики. Одними з найбільш гострих
питань, що потребують біоетичного осмислення є проблема
генних технологій. Генна технологія дає людству могутність, яким раніше неможливо було володіти : цілеспрямо-
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вано та швидко змінювати природне середовище. Те на,
що природній еволюції потрібно мільйони років, людина
може здійснити за короткий проміжок часу. Метод
генетичної технології може бути застосований в біотехнології, клітинній біології, генетиці людини. За
допомогою генних технологій людство може глибше
зрозуміти життєві процеси на молекулярному рівні, що в
перспективі дозволить покращити основи спадковості
людини, побороти хвороби.
Історія біоетики являється наглядним прикладом дії
інтервального підходу в онто-гносеологічному аспекті
мислення, що знаходиться в стані становлення, представляючи собою яскравий приклад формування та становлення
ідеї трансферсума. Статус біоетики формується на перехресті двох змістів. Перший академічна дисципліна, що
продовжує традиції фундаментальних досліджень в сфері
біології та медицини. Другий соціальний інститут, що
бере відповідальність за її додатки [10, c.239].
Біоетична оцінка наукових досягнень являється необхідною умовою розвитку безпечного суспільства. Поштовхом до створення регламентуючих документів з біоетики
став факт злочинного застосування медичних та наукових
досягнень для дослідів на людях в нацистській Германії.
Нацисти використовували в’язнів концтаборів для спостереження процесів вмирання при переохолодженні, після
ін’єкцій смертельних доз ліків і тощо. Дані досліди були
осуджені на Нюрнберзькому трибуналі, що відбувся в
1945 році, як «злочини проти людяності». Нюрнберзький
кодекс, виданий за матеріалами слідства у 1947 році,
став першим в історії міжнародним зведенням правил
щодо проведення експериментів на людях.
Об’єктами генетичних маніпуляцій на даному етапі
являється широкий ряд біологічних системи. Починаючи
від окремих молекул, закінчуючи біологічними угрупуваннями. Маємо відмітити певну тенденцію, що найбільшу
увагу приділяють людині. Розвиток біомедичних технологій змінює кут зору на питання, що таке людина? З даним
питанням доводиться стикатися не тільки дослідникам
які займаються в області біотехнології але всім хто
якимось чином має до цього відношення. Для розгляду
даного питання цікаво розглянути позицію Б.Г. Юдіна
який аналізує питання пограничних станів людини як
системи, з метою характеристики даного феномену [15, c.5].
До людини як до відкритої, нелінійної, самоорганізуючої системи можна застосувати поняття синергетики,
з метою описання її властивостей та характеристик.
Фазовий перехід досить швидкоплинний, характеризується нестабільним станом системи. Варто відмітити,
що в природних, і в соціальних системах слабкі флуктуації,
які відбуваються на стадії фазового переходу, здатні
викликати значні зміни. На сьогодні людина все частіше
стає об’єктом самих різних впливів, що проводяться за
допомогою відповідних технологій. Створення нових,
більш ефективних технологій впливу на людину, стало в
наші дні одним з провідних напрямків науково-технічного
прогресу. Це обумовлює необхідність аналізу граничних
зон, в межах яких втручання може бути особливо
результативним. В контексті людини, аналіз таких зон
дає можливість краще зрозуміти, що таке людина. Саме
в таких зонах найбільш чітко проявляються певні
характеристики об’єкта який нам цікавий [15, c.6].
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Лінда Гленн американський спеціаліст по біоетиці,
декілька років тому відмітила: «За останні роки відбулося
декілька наукових відкриттів, які до цього відносилися
до сфери наукової фантастики, від переносу ядер клітин
до позаматкової вагітності, від чипів, що імплантуються
в мозок, до трансгенних організмів, від кіборгів до химер –
такі наступні кроки в нашій власній еволюції. Майбутні
відкриття, можливо, змінять наше розуміння того, «що
є людина». Сьогодні патентувати людські істоти
неможна, але саме поняття «людська істота» повинно
бути визначене судами або законодавцями» [15, c.7].
Конвенція про права людини наголошує: «Забороняється створення людських ембріонів в дослідницьких
цілях». Варто відмітити, що не всі країни приєдналися до
даної конвенції. Наприклад Велика Британія вважає, що
маніпуляції з ембріонами в певних межах допустимі.
Звісно проведення подібних маніпуляцій чітко регламентується. В Великій Британії діє спеціальна структура –
Управління, що регулює питання запліднення та ембріології людини (Human Fertilisation and Embryologi
Authority – HFEA) [15, c.12-16].
Як приклад можемо привести доімплантаційну
діагностику ембріонів. Перші дослідження проводилися
з метою виявлення найбільш життєздатні протоембріони.
Далі технологія розвивається за своєю логікою: виявляється, що є можливість не просто відбирати найбільш
життєздатні ембріони, а обирати того, хто в процесі
свого розвитку перетвориться в дитину з якимись певними
характеристиками, що необхідні його батькам. Логічним
є висновок, що дану технологію можна застосовувати не
тільки коли в чоловіка або жінки проблеми з репродуктивною системою, а тому, що з’являється можливість
селекції. Іншими словами, є можливість євгенічного
проектування потомства.
В більшості країн світу законом забороняється використання тесту на визначення статі дитини, – пише американський біофізик, один з найбільш палких пропагандистів
ідеї переходу людини до транслюдини та постлюдського
майбутнього Г. Сток (G. Stock) – для цілей вибору статі,
але така практика являється загальноприйнятою. Дослідження, проведене в Бомбеї, має незвичайні результати: із
8000 абортованих зародків 7997 були жіночої статі. А в
Південній Кореї подібні аборти отримали такого поширення, що 65% дітей, що народжуються третіми в сім’ї –
хлопчики [3, c.14].
З точки зору голландського філософа американського
походження Дж. Андерсона (J. Anderson), розмежування
між структурною та функціональною модифікацією людини можна провести за «критерієм інвазивності»: чи
втручається прилад в середовище тіла особини [1, c.259].
Точкою опори э питання «що є людина». В даному
випадку це питання можна переформулювати так: де межа,
переходячи яку ми маємо справу не з людиною, а з кимось
або чимось іншим. Важливо відмітити факт, що всі
розглянуті технології на перших стадіях свого існування
розроблюються з терапевтичною ціллю, але потім, по мірі
вдосконалення технології, дослідники задумуються про
цілі не лікування людства, а його вдосконалення. Це
завдання неоєвгенічного характеру: удосконалення
фізичних та інтелектуальних здібностей людини. Як
висновок, відмітимо, що в науці не існує загально-

прийнятого визначення людини. До цієї проблеми
доведеться повертатися знову і знову – по мірі розвитку
конвергентних технологій.
Людство приблизилося до нової, технобіологічної
фазі антропосоціогенезу. На даній фазі людство починає
застосовувати могутність гуманотехнологій, перш за все
в цілях вдосконалення генетики людини і наділення його
надлюдськими здібностями. Але дані маніпуляції в
геномі людини приведуть до появи нових видів людей,
як людина з надлюдськими здібностями, транс людина
та постлюдина [13, с.100].
Відмітимо, що в питаннях біоетики спостерігається
значний плюралізм, так «Всезагальна декларація про
біоетику та права людини», що розроблялася в UNESCO з
2002 року і була прийнята в 2005 році. В даному
документі неможливо знайти усвідомлення значущості
викликів, які кидає факт існування різноманітності
моральних норм, ані розуміння знайти стратегічні
процедури, що надають змогу співпраці не дивлячись на
різноманітні моральні погляди. Від США до Іраку
народи світу розділені несумісними моральними і
метафізичними про людську сутність. Аласдер Макінтайр
(Alasdair Macintyre), характерною рисою сучасної
культури є те, що вона відмічена постійними диспутами
про самі основи моралі. Не дивлячись на очевидну
гетерогенність з питань моралі та біоетики декларація
UNESCO ігнорує ті глибокі моральні та метафізичні
розходження, що лежать в основі сучасного біоетичного
дискурсу [14, c.75-76].
Наряду з цим багато дослідників в країнах Тихоокеанського басейна намагаються сформувати таке розуміння
моральних норм, що фундаментально відрізнялось від
загальноприйнятного дискурсу в сфері прав людини і
людського достоїнства. Едвард Ву (Woo E.) приводить
аргументи в захист того, що різні спільноти можуть
керуватися різними критеріями в контексті прав людини.
Не можна нав’язувати моральні цінності, оскільки це
протидія природнім процесам культурогенезу [4, c.140].
Як висновок, можемо провести порівняння біоетичні
погляди Ф. Яра і В. Поттера, відмітимо таку загальну
рису, як апелювання до людських якостей на шляху до
вирішення біоетичних проблем. Звісно є певна різниця,
погляди В. Поттера являється більш академічними, що
обумовлено його спеціалізацією як вченого. Зрештою в
обох випадках мова йде про етичне ставлення до
природи, як домівки людини. Відмітимо, що для цілей
нашого дослідження непринципове питання, кому з
дослідників належить право першовідкривача. Головним
в даному контексті являється фіксація факту, що
біоетичні проблеми цікавили дослідників за довго до
формулювання її як окремої дисципліни, це є свідченням
актуальності досліджень в даному напрямку.
Одними з найбільш актуальних питань біоетики є
біоетичний аналіз генних технологій. Під поняттям генні
технології ми визначаємо ряд технологій які засновані
на методах генетики та молекулярної біології, створені
для перебудови або конструювання нових, не існуючих в
природі сполучень генів. Дана галузь сформувалася на
початку 70-х років ХХ століття, після роз шифровки
молекулярної структури DNA та визначення її ролі у
передачі спадкової інформації Дж. Уотсоном і Ф. Кріком.
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Завдяки таким успіхам з’явилася можливість втручатися
в спадковість живих систем. Дані дослідження та
технології їх використання підіймають широкий спектр
філософських, наукових та релігійних питань: Що таке
життя? Що таке дух, душа? На скільки людина може
втручатися в природу? Що таке людина? Чи можливо
керувати еволюцією? Що таке мораль? Що є свідомість?
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BIOETHICS AND GENE TEHNOLOGY
The problems highlighted in the article are directly related to the life of modern society. Their content constantly and
dramatically stipulates the role of bioethics as a science. Bioethics aims to seek answers on ethical issues that are related to
medicine, biology and technologies connected with them. The process of humanization of modern science can not be carried
out without the development of bioethical principles.
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ПРО ПАТРІОТИЗМ ЯК
НАЦІОНАЛЬНУ ЦІННІСТЬ ТА ХРИСТИЯНСЬКУ ЧЕСНОТУ
Аналізуються твори Митрополита А. Шептицького присвячені християнському патріотизму. На
основі використання системного підходу та методу контент аналізу з’ясовано, що А. Шептицький
трактує християнський патріотизм як цінність і чесноту, які базуються на Заповіді Любові ближнього.
Доведено, що християнський патріотизм не узгоджується з ненавистю і несправедливістю, в основі яких
лежать екстремізм та насильницькі методи боротьби.
Ключові слова: християнський патріотизм, цінність, чеснота, християнське віровчення, любов
ближнього.
Постановка проблеми. Сьогодні, в контексті
російсько-українського конфлікту, особливо гостро
постає питання патріотизму, його розуміння, формування,
проявів. Патріотизм у шкалі національних цінностей
кожного народу завжди посідає одне з найважливіших
місць та, перебуваючи у тісному взаємозв’язку з національною самоідентифікацією, визначає ставлення людини
не лише до держави та суспільно-політичних процесів, а
й до цивілізаційного вибору, типу культури, духовності
нації. Почуття патріотизму особливо загострюється у
кризові для держави моменти, наслідком яких може
стати повна чи часткова втрата суверенітету. В історії
української державності такі моменти простежувались
доволі часто, зокрема, у ХХ столітті, коли Україна була
поділена навпіл та перебувала у складі Польщі та СРСР.
Власне, на території Галичини домінуюче місце у
формуванні національно-культурної ідентичності та
патріотизму галицьких українців належало Українській
Греко-Католицькій Церкві, а Митрополит Андрей
Шептицький безумовно вважався беззаперечним лідером
та провідником не лише у релігійних питаннях, а й
суспільно-політичних. Позиція А. Шептицького щодо
взаємозв’язку релігійних та національних начал людини
та формування християнського патріотизму, в умовах
сучасного національно-духовного відродження постає
особливо актуально.
Джерельною базою дослідження позиції А.Шептицького
щодо формування національної ідентичності та християнського патріотизму галицьких українців стали Пастирські
послання, Звернення до духовенства та різних спільнот,
епістолярна спадщина Митрополита.
Мета дослідження полягає в аналізі точки зору
Митрополита А. Шептицького щодо взаємозв’язку релігійно ї
та національно-патріотичної ідентичності українського
народу та виявленні таких положень його вчення, які
можуть бути прийнятні для сучасного українця у процесі
формування національної та патріотичної позиції.
Виклад основного матеріалу. Митрополит Андрей
Шептицький протягом усього свого життя, особливо в
період, коли він очолював Українську Греко-Католицьку
Церкву (далі УГКЦ) дбав про плекання в українському
народі релігійних, духовних, культурних та національнопатріотичних цінностей, які вважав підвалиною існування

народу, а їх дотримання – запорукою розвитку та добробуту українців. Своє розуміння патріотизму як національної цінності та чесноти А. Шептицький висловив у
листі до невстановленої адресатки «Про християнський
патріотизм». Зауваживши, що його власний суспільний
поступ завжди був логічним і християнським – консеквенцією тих засад, які визнавались його предками
протягом багатьох століть, А. Шептицький наголошує,
що польський народ і Польщу він любить так як українців і
Україну, про те: «від дитинства я більше кохав Русь і
русинів» [3, с.582]. Митрополит ставить риторичні питання:
«Чи одне повинно бути чеснотою, а друге проступком?»,
«Чи ж обидві засади не заслуговують на однакове
пошанування?». Відповідь проста і логічна – Божа заповідь
любові ближнього є підставою християнського патріотизму, а ненависть, а тим паче, несправедливість є відступництвом не тільки від традиції, а й від патріотизму в
його християнському вимірі.
Ще перебуваючи у сані Єпископа Станіславського,
А. Шептицький звертається до вірних з Пастирським
посланням «Християнська робота» (1899 р.) у якому
фактично викладає свою програму дій і визначає пріоритети діяльності УГКЦ та пастви. Враховуючи контекст
тогочасної суспільно-політичної ситуації, А. Шептицький
ставить перед Церквою і народом низку завдань, виконання
яких сприятиме збереженню національної свідомості та
культурно-релігійної ідентичності в умовах відсутності
національної держави. Відтак, наприкінці Послання,
А. Шептицький присвячує цілий параграф трактуванню
поняття «християнський патріотизм», який дозволяє
зберегти і примножити спільне для усього народу благо.
Критикуючи позицію тих політичних сил, які проповідували інтернаціоналізм і заперечували можливість
поєднання християнського світогляду і патріотизму як
чесноти. А. Шептицький наводить як контраргумент
приклад Ісуса Христа та апостола Павла, які «вчили
правдивого патріотизму». Християнин не просто може, а
повинен бути патріотом, а християнська заповідь любити
всіх людей не заперечує, що в першу чергу треба любити
свій народ і свою Батьківщину. Водночас, А. Шептицький
застерігає, що патріотизм в жодному випадку не
повинен накладати на людину обов’язків, які суперечать
християнській вірі. Правдивий християнський патріотизм –
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це чеснота, самовіддана праця і самопожертва, «любов
на ділах, а не на словах», добросовісне виконання своїх
обов’язків, а не пустослівні балачки. Надзвичайно
актуально сьогодні, в контексті російсько-українського
конфлікту та передвиборної кампанії в Україні звучать
слова А. Шептицького: «Любіть всі своє, свого тримайтеся
і своє дбайте, але стережімося ненависти, се чувство не
християнське. Стережіться і між собою ненависти і
роздору, злишної партійности; скупляймо свої сили, бо
сили розділені завсіди суть слабими» [7, с.14].
У 1901 р., вже в сані Митрополита, А. Шептицький
звертається до духовенства і вірних з Пастирським
Посланням «Найбільша Заповідь» у якому з позиції
християнського віровчення розглядає Любов як принцип
суспільного благоустрою. Ця «загально людська любов»
не була б рідкісним суспільним явищем, коли б люди,
керуючись егоїзмом та прагнучи матеріальних статків не
вимагали для себе добра, яке не є добром для всього
народу. «Люди, ідеалом яких є догоджувати собі та
пізнавати приємностей однієї хвилини, – зазначає
Митрополит, – люди, що шукають свого щастя в
похотях, багатстві і славі…перестають почуватися до
солідарности з другими людьми» [5, с.51], у них відсутні
як почуття любові до ближнього, так і почуття патріотизму, в основі якого лежить любов до свого народу.
Звертаючись до влади А. Шептицький акцентує, що вона
повинна опиратись на любов народу, що в свою чергу
зробить її сильною і тривкою, а самолюбство трактує як
«страшну язву всякої влади». В очах народу і сьогодні
легітимною визнається влада, яка опікується народом і є
«за прикладом Христа, службою, а не пануванням» [5,
с.65]. Безумовно, кожна влада повинна діяти в інтересах
власного народу, а значить, бути патріотично налаштованою. Однак, сучасні українські реалії, на жаль,
свідчать швидше про «самолюбство», а ніж «самопожертву» української еліти, яка на фоні загального
зубожіння населення, збагачується дуже швидкими
темпами. Про такий стан речей застерігав Митрополит
ще на початку ХХ століття: «Марно пропаде майно, на
якому затяжить хоч одна сльоза вбогого, – сльоза з
приводу покривдження зарібника або сироти!» [5, с.65].
Сподіваємося, що в результаті наступних виборів 2019
року до влади прийдуть відповідальні, чесні політики,
патріоти своєї держави, рівень легітимності яких
залишатиметься високим протягом усієї каденції.
Безумовно, патріотизм був характерною рисою багатьох
поколінь українців, про що свідчать періоди національнодуховного відродження, рух шестидесятників та сучасний
період української історії. Помаранчева революція та
революція Гідності пробудили та піднесли на новий,
вищий щабель розуміння патріотизму як чесноти та
національної цінності. Це почуття набуло особливо гострого звучання та практичного вияву в умовах російської
агресії. До речі, почуття патріотизму стало визначальною
рисою не лише українського народу, а й кримськотатарського, який вважає Україну своєю Батьківщиною і
за свої переконання зазнає репресій з боку окупаційної
російської влади. Як відомо, революція Гідності почалась з
масових акцій протесту студентської молоді, яка виступила
проти зміни владою курсу на Євроінтеграцію. Студентська
молодь завжди виступала в авангарді боротьби за україн-
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ську незалежність (Герої Крут, Небесна Сотня). Саме на
таку національно свідому і патріотично налаштовану
молодь покладає свої надії А. Шептицький. Поряд з
родиною та Церквою, суспільним інститутом який формує
моральні та світоглядні цінності молодого покоління, на
думку Митрополита, є освіта. Знайшовши в Австроугорській імперії, до складу якої на той час входила
Галичина, релігійну толерантність та свободу культурного
розвитку, українці все ж залишались без власних закладів
освіти, що, без сумніву, стримувало розвиток національної
культури. Необхідність заснування українського університету у Львові стає нагальною вимогою А. Шептицького,
який ставить її перед Палатою Панів австрійського парламенту. Митрополит зауважує, що без підтримки держави
у питанні відкриття українського університету неможливим
є розвиток сучасної науки та культури в цілому. «Брак
допомоги зо сторони держави, точніше нехтування
культурних потреб нації, – зазначає А. Шептицький, – є
раною, яка мусить принести болючу шкоду організмові
нації і, у висліді, також організмові імперії, до складу
якої вона належить» [9, с.589]. Протиставляючи Австроугорську імперію іншим державам Європи, які визначають себе екзистенційно як національні, Австрія,
визнаючи права різних націй, зокрема і української,
повинна практично реалізувати декларативні заяви і
закласти «фундаментальний камінь під монументальну
будову вищого порядку, який шукає свого опертя в
рівновазі різних націй і знайде в справедливості тривалу
основу, яка мусить сповнити тих, хто кладе основу своєї
будови на піску національних егоїзмів» [9, с.590]. Отже,
Митрополит прагнув заснування українського університет у,
який, беручи за взірець кращі досягнення європейської
освіти та науки, формував в молодому поколінн і українців
не лише високий освітній та науковий рівень, а й сприяв
би вихованню національної свідомості, патріотизму та
християнського світогляду.
Значний вплив на формування системи цінностей
українців, зокрема, молодого покоління в Галичині мала
УГКЦ. Розуміючи її значення як духовного провідника
нації, Митрополит, водночас, звертає увагу на негативні
впливи які може нести в собі відсутність солідарності
серед священнослужителів. Розуміючи, що «однодушність
єсть ідеалом, до котрого дійдемо в вічности», А.Шептицький
визнає наявність різних політичних уподобань та переконань кожного священика як громадянина держави,
наголошуючи, що вини повинні носити приватний
характер і в жодному разі не можуть насаджуватися
серед пастви, оскільки в будь-який момент може виникнути ситуація, в якій будь-хто може висунути якусь
«патріотичну ідею» із закликом до певних дій [10, с.345].
Трактуючи патріотизм як християнську цінність, та,
водночас, любов не лише свого народу, а й інших націй,
Митрополит звертається з посланням до народу та з
інструкцією до духовенства, у якій ставить вимогу засудити вбивство Намісника А. Потоцького, яке скоїв студент
університету. Політичне вбивство не має нічого спільного
з патріотизмом, а лише порушує християнську заповідь
«Не убий!», є моральним злом та найбільшим злочином
проти любові ближнього. Політика в жодному разі не
звільняє людину від обов’язку дотримуватись Божого
Закону та не виправдовує злочини, що суперечать людській
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природі, невід’ємному праву кожного на життя. Жадання
крові може стати пристрастю, щоденним промислом.
«Чоловіковбивник, який доходить до такої кровожадности
і який зі садистичним уподобання любується видом
терпінь, мук і смерти ближнього, стається, очевидно, в
високому ступені небезпечним для громади, в якій жиє»
[6, с.263]. Попри те, що він губить свою душу, він ще й
робить тяжкий злочин проти дружини, дітей та батьків
загиблого, які можуть залишитися без засобів існування.
Аналізуючи суспільно-політичний аспект політичного
вбивства Митрополит зауважує, що: «Нещасні ці люди,
що засуджені на сусідство такого злочинця! В такій
громаді будуть пропадати діти, діятися будуть злочини,
що їх спричинників годі буде віднайти! І треба буде не
знать яких зусиль дбайливої про добро суспільности
влади, щоби вислідити і укарати такого здегенерованого
особняка, в якому вже не лишилося майже нічого з
людської природи» [6, с.263]. Незважаючи на те, що в
українському народі чітко розмежовані поняття добра і
зла, світла і темряви, все ж кожен злочин, скоєний під
прикриттям невірно витлумаченого патріотизму «пхає
народ до такого стану, в котрім поняття добра і зла
затираються, мішаються і заступаються взаємно. Дорогою
тою, що низькому, зле понятому і смисловому патріотизмови подобається, шириться зараза пожираюча найліпші,
бо найблагородніші народні сили» [11, с.425]. З метою
уникнення такого псевдо патріотизму, Шептицький
покладає завдання виховання істинного християнського
патріотизму у молоді на родину, катехитів, духовенство,
професорів університетів, учителів, які повинні невтомно
працювати так «щоб в молодечі серця вліплювати глибоке
пересвідченє, що лиш на дорозі Божих заповідей усильною і витривалою працею можна прислужитися своєму
народові» [11, с.426].
Джерелами формування патріотизму є національна
ідентичність, історична пам’ять, культурна приналежність,
політичний досвід, що передається з покоління в покоління.
Власне, історична пам’ять передбачає пошанування
патріотів, які віддали своє життя за Батьківщину. У 1923
році відбувся похід на могилу Січових Стрільців у якому
поряд із усіма українськими Товариствами, освітніми та
науковими установами, жителями навколишніх сіл під
проводом священиків взяли участь 17 питомців Станіславської духовної семінарії – колишні Січові Стрільці.
За участь у цій поминальній церемонії, за наказом
Ректора семінарії єпископа Григорія Хомишина було
виключено із семінарії теологів, організаторів походу [4,
с.757]. Цей прецедент засвідчує, що розуміння патріотизму
в колах священнослужителів УГКЦ не було однозначним,
Якщо, Митрополит А. Шептицький, підкреслюючи
аполітичність священика як духовної особи, допускав, а
навіть, толерував патріотизм духовенства як громадянську
позицію, то існувала й думка про абсолютну аполітичність
священнослужителів, яку підтримував, зокрема, Г.Хомишин.
Варто зауважити, що єпископ Г. Хомишин, в період
окупації Західної України більшовицькою владою, проявив
себе як патріот своєї Вітчизни, був ув’язнений і загинув в
Лук’янівській тюрмі, а після виходу УГКЦ з підпілля, під
час візиту папи Івана Павла ІІ в Україну був беатифікований.
Як зазначалося раніше, зростання патріотичних
почуттів особливо помітне у періоди відсутності

національної держави, окупації її з боку інших держав.
Як відомо, у міжвоєнний період західноукраїнські землі
перебували у складі Польщі. Ця обставина сприяла
росту українського національного духу та патріотизму.
прискорила «зріст любови до Батьківщини, зріст бажання
принести за неї жертви». Суспільно-політична ситуація
загострила почуття патріотизму, яке стало визначальною
прикметою молодого покоління українців. Згідно християнського віровчення моральні ідеали та християнське
життя в цілому базуються на самопожертві, прикладом
якої є сам Ісус Христос, і без якої не мають сенсу
християнські цінності. Звертаючись з Пастирським листом
до української молоді Митрополит А. Шептицький
зазначає: «Бачу у Вас гарячу любов Батьківщини – України,
любов, що йде аж до пожертви, а не раз аж до цілковитої
жертви зі себе, зі свого добра, зі своєї будучини і зі
щастя власного. Признаю, що це перша і може найважніша прикмета якою молодь може відзначитися, а …ця
прикмета по своїй суті дійсно християнська» [2, с.358].
Водночас, Митрополит наголошує, що християнська
мораль, базована на любові, не може «йти в парі» з
ненавистю та егоїзмом, а відстоювання своїх прав
повинне базуватись на заповіді любові ближнього.
Завзяття, притаманне молодому поколінню яке готове не
лише на самопожертву, а й на пожертву загальнонаціональними цінностями, нівелює саме поняття
патріотизму як чесноти і з прикмети перетворюється на
пересаду яка виявляється у нехтуванні чужого добра,
ігноруванні досвіду старшого покоління, використанні
нелегальних засобів боротьби, прихильності до чужих
українському народові ідеологій, поспіху та нерозважливості. Патріотизм не може бути одноактним проявом,
а постійною і усвідомленою чеснотою яка не передбачає
винагороди і не чекає на неї. Спочити на лаврах після
жертви і терпіння за Батьківщину, очікування слави і
почестей характерна особливість псевдо патріотизму,
який є не просто безуспішним, а навіть, шкідливим.
«Служба любови, Дорогі мої, – зазначає А. Шептицький, –
не знає лаврів, як довго жертва ще не повна, а жертва
одної хвилини не заступить довголітньої муравлиної
праці. Не зривами одної хвилини, лише безупинним
напруженням і безупинними жертвами аж до крови і
смерти многих поколінь двигається народ» [2, с.361].
У міжвоєнний період, в умовах посилення гніту польського санаційного режиму значно зросла роль Організації
Українських Націоналістів (ОУН), яка опиралась на
ідеології інтегрального націоналізму Д. Донцова. Інтегральний націоналізм ґрунтувався на низці ключових понять,
метою яких було спонукання до дії. На противагу легальним партіям УНДО та Українській Радикально-Соціалістичній Партії, діяльність яких толерував А. Шептицький,
ОУН практикувала незалежну конспіративну роботу,
спрямовану на повну негацію польської окупаційної
влади. Маючи значний вплив на молоде покоління,
націоналісти прагнули відвернути його від легальної
парламентської політичної діяльності і спрямувати на
нелегальні методи боротьби. Провідники та ідеологи
ОУН С. Бандера, Я. Барановський, В. Охримович, І. Гриньох
та ін. були вихідцями з родин греко-католицького
духовенства, а тому прагнули заручитись підтримкою
УГКЦ, і зокрема, самого Митрополита А. Шептицького.
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Така підтримка діяльності ОУН була для неї вкрай необхідною, оскільки УГКЦ була водночас духовним центром
національного відродження і джерелом його християнської
моральності. Однак, підтримуючи ідею національновизвольного руху, УГКЦ не могла прийняти та схвалити
методи боротьби, що зводились до терору, який був
спрямований не лише проти зовнішнього ворога, а й
проти українців, які визнавали необхідність нормалізації
українсько-польських відносин. В серпні 1934 року у
Львові було вбито директора Української академічної
гімназії Івана Бабія, який був прихильником легальних
парламентських методів боротьби і, безумовно, українським патріотом. Внаслідок цього злочинного акту націоналісти до певної міри втратили свій авторитет та
популярність серед українського населення. Всі, існуючі
на той час, легальні українські організації одностайно
засудили діяльність ОУН. Оцінка А. Шептицьким злочинної дії, що ніяк не узгоджувалась з моральними християнськими принципами і порушувала 5-ту заповідь «Не
убий!», була різкою і недвозначною. У відозві до народу
з приводу вбивства І. Бабія Митрополит засудив деструктивних націоналістів і наголосив на тому, що насильницькі
дії не узгоджуються з християнською мораллю, а відтак,
не можуть бути виправдані Церквою [1, с.188-189]. «Та
подія тим сумніша, – писав митрополит, – що того страшного злочину супроти одного заслуженого патріота й
через те проти народу допустився українець» [8, с.479].
Висновки. Аналіз Пастирських послань та епістолярної
спадщини Митрополита А. Шептицького засвідчив, що
його розуміння патріотизму ґрунтувалося на християнському віровченні і трактувалось як національна цінність і
християнська чеснота, яка випливає із Божої Заповіді
Любові ближнього. Християнський патріотизм – це любов
не лише своєї Батьківщини і народу, а й шанобливе
ставлення до інших народів, яке не узгоджується з
ненавистю і несправедливістю та будь-якими проявами
екстремізму і насильства.
Позиція Митрополита щодо християнського патріотизму
носить універсальний характер і може бути прийнята не
лише християнами, а й кожним суспільством і кожною
людиною. В умовах російсько-українського конфлікту
на Сході України, вчення А. Шептицького про християнський патріотизм набуває особливої актуальності для
українського народу, який протягом кількох останніх
років демонструє значний ріст почуття патріотизму та
національної гордості.
Багатогранна творчість Митрополита А. Шептицького,
особливо його повчання на соціальну тематику потребую ть
подальшого дослідження у галузі гуманітарних наук,
зокрема, філософії, релігієзнавства, історії та політології.
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METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY ABOUT PATRIOTISM AS A NATIONAL VALUE
AND CHRISTIAN VIRTUE
The works of Metropolitan A. Sheptytsky devoted to Christian patriotism are analyzed. Based on use of the systematic
approach and method of content analysis, it was determined that A. Sheptytsky interprets Christian patriotism as a value and
virtue based on the commandments of the neighbor's love. It is proved that Christian patriotism is not consistent with hatred
and injustice, which is based on extremism and violent methods of struggle.
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FORMATION OF COLLECTIVE IDENTITY OF CITIZENS
OF UKRAINE IN THE POST-COLONIAL PERIOD
Activation of globalization processes in the world leads to an acceleration of internal transformations in the
post-colonial states and actualizing the problem of formation of different forms of collective identity in the new
socio-cultural coordinates. In this regard, the relevance of the integrative study of the shaping of the collective
identity of citizens of Ukraine is not in doubt. It is known that the phenomenon of collective identity has long
attracted the attention of many researchers and actively discussed in the diverse social and humanitarian
discourses. The foreign science studies this phenomenon mainly in line with the socio-cultural anthropology,
sociology and psychology from different theoretical and methodological positions. In the Ukrainian science
collective identity is studied within the framework of philosophy, political science, sociology, cultural studies and
psychology. The views of scientists concerning the interpretation of meanings of this concept are highlighted. The
purpose of this article is to study the dynamics of formation of the collective (national and European Civilization)
identity of Ukrainian citizens in the post-colonial era in terms of Ukrainian studies as an integrative science. The
main approaches to the definition of identity, it highlights the ambiguity of interpretations and analyzes a
combination of European and national identity. The author presents different points of view on the nature of the
social and cultural phenomenon and proves the importance of the formation of European Civilization identity at the
post-colonial stage of development of Ukrainian society. In connection with this, in the state policy of identity in
Ukraine, an interest in the development of various projects for the formation of a common identity as a basis for
strengthening the unity of the Ukrainian people is actualized. The data of the sociological research prove that the
identity issues are still among the key problems of the post-colonial Ukrainian society. The resource of consent and
consolidation of citizens of Ukraine to a large extent is determined by the state of collective identity.
Key words: identification, identity, collective identity, national identity, European Civilization identity,
Ukrainian studies, integrative approach, citizens of Ukraine.

Problem statement. Today, many European countries
face with serious challenges that are associated with collective
security challenges, information wars, the intensification of
migration, terrorist acts, dramatic socio-economic and sociopolitical transformations, as well as threats of the gradual
erosion of national cultures and the European civilizational
identity. These problems are closely related to the interaction
between civilizations, in fact, in the process of development
of the modern world can be traced the growing influence of
civilization factors determining a sufficiently large part of
the changes occurring in the world. Many countries have
entered into a new stage of their information civilizational
development, where knowledge economy is fully functioning,
resource saving and high-end technologies are implemented,
and civil society successfully controls government structures.
At the same time, in many CIS countries radical changes
were carried out, which led to huge changes in all spheres of
society (economic, political, legal, socio-cultural). Moreover,
many of these controversial changes have put most of the
citizens of CIS countries on the brink of survival. As a
result, in countries lagging behind the modern world level
continues to increase in the socio-economic, technological,
scientific and other spheres, the traditional moral norms and
basic values are leveled, the relationships between people
are becoming pragmatic and are becoming criminalized.
Such uncritical borrowing someone else’s experience and
market innovations will undermine stability in any society, if

these borrowings are not balanced with the cultural identity
of the society, its mentality and civilizational identity.
Activation of globalization processes in the world leads
to an acceleration of internal transformations in the postSoviet states and actualizing the problem of formation of
different forms of collective identity in the new sociocultural coordinates. In terms of radical socio-economic
transformations in the post-Soviet countries, the rise of ethnic
and cultural particularism and subcultural diversity, increasing
geopolitical and geoeconomic competition, an increase in the
territorial displacement of large groups of people can be
admitted. Such specificity of social development of postSoviet states is associated with the emergence of new social
and cultural phenomena that require an integrated analysis.
Globalization carries a radical impact on the spiritual
sphere of any society, distorting the traditional values and
transforming collective identities. Under such conditions,
particularly acute is the problem of the formation of a
positive collective identity of the citizens of post-Soviet
states, it is only those countries that will be able to preserve
their national identity, its own type of existence, spirituality
and creativity, will not succumb to the globalization
schemes. In this regard, the relevance of the interdisciplinary
study of the shaping of collective identity (the main forms of
which are ethnic, national, religious, regional and European
Civilization identity) citizens of Ukraine in the post-colonial
period is not in doubt.

24

Scientific Journal Virtus, October # 27, 2018

The purpose of the work. The purpose of this article is
to study the dynamics of formation of the collective (national
and European Civilization) identity of Ukrainian citizens in
the post-colonial era in terms of Ukrainian studies as an
integrative science.
Presentation of the main material. It is known that the
phenomenon of collective identity has long attracted the
attention of many researchers and actively discussed in the
diverse social and humanitarian discourses. The foreign science
studies this phenomenon mainly in line with the sociocultural anthropology, sociology and psychology from different
theoretical and methodological positions (E.Durkheim, S. Freud,
E. Erikson, K.Jung, B. Anderson, M. Barrett, Z.Bauman, F.Barth,
P. Berger, A. Waterman, E. Gellner, B. Gerald, R. Jenkins,
V.Doise, J. Coleman, G.Cohn, V.Connor, B. Luckman, H. Lubbe,
J. Marcia, D. Matteson, A. Melucci, J.G. Mead, M. Mead,
C. Moscovici, E. Smith, S. Stryker, G. Tedzhfel, J. Turner,
J. Habermas, S. Huntington, C. Taylor, V. Heslov, I. Straub
et al. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]). In the Russian and Ukrainian
science collective identity is studied within the framework of
philo-sophy, political science, sociology, cultural studies,
psychology (S. Harutyunyan, E. Galkina, P. Gnatenko, J. Hrycak,
L. Drobizheva, A. Zdravomyslov, N. Ivanov, L. Ionin,
M. Kozlovets, I. Kondakov, N. Korzh, N. Lebedeva, A. Lukina,
V. Malakhov, A. Machinsky, L. Nagornaya, L. Naumenko,
M. Obushny, V.Pavlenko, M. Ryabchuk, S.Savoskul, K. Sokolov,
G.Soldatova, T. Stefanenko, A. Sukharev, V. Tishkov, N. Shulga,
V. Yadov etc.).
Theoretical analysis of different conceptual approaches
to the study of the collective identity problem shows that
identity is the result of the identification process, which should
be seen as a process included in the complete vital activity of
the subject; inextricably linked with cognitive, emotional and
behavioral spheres of personality; due to its needs, motives,
goals and attitudes; mediated semantic-symbolic, ideological
and imaginative, and value-semantic culture systems.
A. Melucci believed that collective identity appeared
because of a joint interactive process of self-determination of
the given social community that is associated with the
general orientation of their activities and the field of
possibilities and limitations, where their joint actions are
made [2; 3]. Formation and development of a collective
identity is mediated by an appeal to the universal phenomena
of culture and actualization of semantic processes. Thus, the
concept of «collective identity» covers certain collective
«we» of a particular community (regional, religious, ethnic,
national, continental, etc.). On this basis, the various forms
of collective identity are highlighted (regional, religious,
ethnic, national, continental, etc.), and collective identity
itself (as a general sense of belonging to a particular
community or society) reflects the essential connections
between people. In this case the identity of collective actors
is always dependent on the self-identifying of individuals
who are members of this community. The individuals may
be members of different communities, they can also be
included in these groups and exit them at any time. That is
why in the process of collective identity forming a certain
collective image of the community is constructed, with
which members of this community identify themselves.
Thus, national identity is the result of identifying people
with a particular nation; civilizational identity is the result of

identifying people with a specific civilization community of
which they are representatives. Of course, practically, the
civilizational identity is not perceived by people in everyday
life. It is updated mostly when the subject meets with a
representative of another civilization, or in cases where there
is a need for understanding of the civilizational role and own
country’s mission.
To collective identity any individual comes, as a rule, from
the «bottom» of the real collective actions, in the context of
which its own self-determination and the total «We» is
constructed. Collective identity is always rooted in real
social practices and relationships. That is why collective
identities can be regarded as communicative constructs,
discursive facts that need to be correctly interpreted,
identifying those socio-cultural horizons, which are hidden
behind them. The crisis of collective identity is always
associated with the leveling of traditions, the disintegration
of the common cultural memory, rejecting authentic
semiotic-symbolic and value-semantic culture systems, the
system of collective historical experience and general concepts
destruction, etc. The process of formation of the Ukrainian
citizens’ collective identity was investigated by us in 1991–
2018 years in several international research projects of the
Taras Shevchenko National University of Kyiv Center of
Ukrainian studies («Ukrainian national idea: theoretical and
empirical aspects», «Socio-psychological and regional aspects
of formation of national consciousness of Ukrainian citizens
as a factor of state-building»; «The transformation of national
identity: historiosophic, cultural and socio-psychological
aspects», etc.), which were supported by the «Renaissance»
Foundation, the Friedrich Ebert Foundation, the Foundation
for Fundamental Researches of the Ministry of Education
and Science of Ukraine, as well as the Association of Ukrainian
Banks. In these projects were studied gender, age, professional,
religious, ethnic, meta-ethnic, local, regional, national, European,
planetary, post-Soviet and other types of identity of Ukrainian
citizens, living in different regions of the country. A total of
54100 respondents were studied from 18 to 89 years.
In order to study different types of identity transformation,
we used the Who-am-I method of M. Kuhn – T. McPartland,
an adapted technique of «Identity Measurement Scale» by
M. Sinerella and other methods [6; 10; 12]. The reliability of
the results of research carried out by us is provided by
methodological justification of its initial positions, using
combination of diagnostic techniques, appropriate goals and
tasks of the study; combining quantitative and qualitative
analysis of empirical data; using mathematical statistics methods
using modern data processing programs, a representative samp le.
An integrative approach allowed us to trace the dynamics
of the collective identity of Ukrainian citizens: 1) leveling of
the post-Soviet identity (1991–1999). 2) an increase in ethnic
(1991–1999) and religious (in 2001–2010; 2013–2018)
identity; 3) Common Slavic identity transformation (1999–
2010; 2013–2015); 4) strengthening of regional identity
(2006–2014); 5) an increase of the prestige of the national
identity in 2001–2018; 6) approval of the European identity
in 1999–2018 (when it became a noticeable trend of increasing
rates of European identity in the group of ethnic Ukrainians,
and in the minority group; while European identity until
2018 did not lose its importance for the citizens of Ukraine,
so that a request for Europeanness is very strong in the
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Ukrainian society, although the presence of the proEuropean rhetoric in the Ukrainian media is combined with a
complete lack of balanced policy of national identity in
Ukraine); 7) synchronization of ups and downs in the
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development of national and European identity in 1999–
2018 [10; 11; 12]. Results of the study (from 1991 to 2018)
are shown in Table 1 (the error does not exceed 2%).
Table 1

Dynamics of Transformation of National and European civilization identity
of Ukrainian Citizens in 1991–2018
Level of development of
National and European
civilization identity
High
Average
Low

National identity

European civilization identity

1991

2001

2011

2018

1991

2001

2011

2018

26%
56%
18%

25%
48%
27%

21%
40%
39%

32%
52%
16%

24%
49%
27%

30%
47%
23%

27%
38%
35%

38%
50%
12%

The respondents, who were identified to have a high
level of ethnic, national and European identity (group 1), are
characterized by a structural hierarchy of life’s meanings
(they possess mainly the existential and self-realization
meanings) and higher level of patriotism than for respondents with a low level of ethnic, national and European
identity (group 2), who have mainly hedonistic meanings
and status [10; 11; 12]. The data of the sociological research
prove that the identity issues are still among the key
problems of the post-colonial Ukrainian society. The resource
of consent and consolidation of citizens of Ukraine to a large
extent is determined by the state of collective identity.
Conclusions. The study showed that the subject (both
individual and collective) is the center of values and
semantic relationships within the national community, that
the basic values of the Ukrainian culture significantly affect
not only the hierarchization of entire collective identity
structures, but also the consolidation of Ukrainian society.
Saving the basic values and the development of a national
and European Civilization identity is an important condition
for the existence and development of the Ukrainian nation
and the Ukrainian national culture in a globalizing world.
Today, many modern theoretical and empirical studies
(philosophical, historical, politological, cultural, sociological,
psychological, anthropological, etc.) prove undoubted cultural
and civilizational kinship Ukrainians with the Europeans. In
particular, the majority of scientists are convinced that
Ukraine has always belonged to the European civilization
and attempts to tear her away from this «mother’s womb»
have never been successful. Thus, today the European
orientation should become not only one of the directions of
Ukraine’s foreign policy, but also a strategic vector of
internal transformation of the Ukrainian society. The European
choice, the Europeanization of Ukraine, devotion to the
European values, the introduction of European standards in
real life should be important geopolitical, economic and
socio-cultural strategems for our country.
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ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
В ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Активізація глобалізаційних процесів у світі призводить до прискорення внутрішніх перетворень у
постколоніальних державах та актуалізації проблеми формування різних форм колективної ідентичності в нових
соціокультурних координатах. У зв’язку з цим актуальність інтегративного дослідження процесу формування
колективної ідентичності громадян України не викликає сумнівів. Відомо, що феномен колективної ідентичності
давно привертає увагу багатьох дослідників і активно обговорюється в різних соціальних та гуманітарних дискурсах.
Зарубіжні науковці вивчають це явище переважно у рамках соціокультурної антропології, соціології та психології з
різних теоретичних та методологічних позицій. В українській науці колективна ідентичність вивчається в рамках
філософії, політології, соціології, культурології та психології. Висвітлено погляди вчених щодо тлумачення значень
цього поняття. Метою даної статті є вивчення динаміки формування колективної (національної та європейської
цивілізаційної) ідентичності громадян України у постколоніальну добу з точки зору українознавства як
інтегративної науки. Розглядаються основні підходи до визначення ідентичності, підкреслюється багатозначність її
інтерпретацій, аналізується поєднання європейської та національної ідентичності. Автор наводить різні точки зору
на природу даного соціокультурного явища і доводить важливість формування колективної ідентичності на
постколоніальному етапі розвитку українського суспільства. У зв’язку з цим у державній політиці ідентичності в
Україні актуалізується інтерес до розробки різних проектів формування спільної ідентичності як основи для
зміцнення єдності українського народу. Дані соціологічних досліджень доводять, що для постколоніального
українського суспільства проблема ідентичності є однією з ключових. Ресурс згоди та консолідації громадян України
значною мірою визначається станом колективної ідентичності.
Ключові слова: ідентифікація, ідентичність, колективна ідентичність, національна ідентичність, європейська
цивілізаційна ідентичність, українознавство, інтегративний підхід, громадяни України.
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ПРАВОСЛАВНОЕ И ПРОТЕСТАНТСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ ПОСТУПКА ДЛЯ ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ
В статье анализируются позиции протестантизма и православной традиции в отношении принципа
sola fide. Доказывается, что с протестантской позиции невозможно объяснить православную
религиозную практику. Это требует нового понимания веры и поступка в религиозной жизни.
Обосновывается, что собственная вера может быть осознана только в поступке. Понимание поступка
как элемента самосознания и веры как поступка позволяет преодолеть парадигму противопоставления
веры и дел. На таком понимании можно вести продуктивный диалог между протестантизмом и
православием.
Ключевые слова: православие, протестантизм, лютеранство, вера, свобода воли, поступок, духовная
борьба, духовные искушения.

Проблема понимания духовной практики в
православии и протестантизме. Противоречие между
позициями православия и протестантизма неразрешимо
в парадигме противопоставления веры и дел. Все протестанты, за исключением представителей арминианского
течения, признают, что дела в духовной сфере бесполезны. При анализе данной позиции будем обращаться к
лютеранству, поскольку именно в нём впервые было
целостно изложено протестантское вероучение.
Наиболее радикально эту позицию формулирует
Филипп Меланхтон в Апологии Аугсбургского вероисповедания: «Итак, хотя мы и можем допустить, что
воля обладает свободой и силой совершать внешние
дела Закона, мы все же не приписываем свободной воле
духовных проявлений, а именно – истинного страха
Божьего, истинной веры в Бога, истинной уверенности в
том, что Бог принимает нас, слышит нас, прощает нас и
т.д.» [1, с.223]. Из этого следует, что спасает только вера,
которая является не собственным действием человека, но
действием Бога в человеке. Поэтому человек уже предопределён к спасению по факту своей веры независимо от
своих дел.
Православные считают, что вера не предопределяет
спасение, ибо помимо веры требуется свободное самоопределение человека к спасению, которое вырождается
в его делах. Это различие позиций имеет принципиальное
значение для духовной практики. Может ли человек
надеяться, что его внутренняя вера в Бога защитит его от
всевозможных духовных искушений или же от него
потребуется духовная работа на пределе его сил?
В пятнадцатом артикуле Аугсбургского вероисповедания утверждается: «Посему монашеские обеты и обряды,
относящиеся к еде, соблюдению постных дней и т.п.,
установленные с целью заслужить благодать и расплатиться за грехи, бесполезны и противоречат Евангелию»
[1, с.32]. В двадцатом артикуле Аугсбургского вероисповедания также говорится о бесполезности таких
духовных дел как «соблюдение святых дней, постов,
образование братств, паломничества, почитание святых,
молитвы по четкам, монашеская жизнь и т.п.» [1, с.35].
Однако в православной традиции очень богатый опыт

борьбы с искушениями и духовными болезнями, который
свидетельствует, что без духовной работы далеко не всегда
человеку удаётся освободиться от инородного духовного
воздействия. Поэтому православные не могут принять
протестантскую позицию не только исходя из богословских убеждений, но и по практической причине, так как
это оставило бы без помощи многих людей.
Очевидно, что в этом богословском споре парадигма
противопоставления веры и дел не позволяет до конца
понять позицию противоположной стороны. Преодолеть
это противопоставление можно при таком понимании
поступка, которое будет соотнесено и с актом веры, и с
внешним действием, что позволит глубже понять особенность религиозной практики православия и протестантизма.
Этот путь намечен М.М. Бахтиным, который преодолевает
«раскол между содержанием-смыслом данного актадеятельности и исторической действительностью его
бытия» [2, с.7] в понимании реальности как «бытиясобытия». Следовательно, и акт мысли, и акт веры можно
понять как событие, которое порождено поступком.
Однако не всякое действие человека можно назвать
поступком, но только такое, на основании которого
можно судить о его личности. С одной стороны в поступке
реализуется личность, благодаря чему мы понимаем
другого человека. С другой стороны человек сам узнаёт
себя как личность только тогда, когда совершает поступок.
В этом смысле поступок является одновременно и внешним действием человека, и моментом его внутреннего
самосознания. Если обнаруживается связь между самосознанием и внешним действием, то должна быть такая
же связь между внутренним осознанием веры и самореализацией во внешних действиях.
Целью исследования в том, чтобы дать такое понимание поступка в религиозной жизни человека, которое
бы позволило выйти за пределы парадигмы противопоставления веры и дел.
Изложение основного материала. Поступок как
элемент акта самосознания личности. М.М. Бахтин
понимает мысль как событие жизни человека. Мысль –
это не просто действие человека, но действие ответственное, и на этом основании её можно считать поступком:
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«Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок, один из поступков,
из которых слагается вся моя единственная жизнь как
сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может
быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я
поступаю всей своей жизнью, каждый отдельный акт и
переживание есть момент моей жизни-поступления» [2,
с.8]. С позицией М.М. Бахтина можно согласиться, но
при определённом уточнении. Всё-таки не каждая мысль
является поступком, а лишь такая, благодаря которой
личность осознаёт себя и свою ответственность за этот
поступок. Иначе говоря, мысль становится поступком
только тогда, когда в акте мысли появляется «действительный живой участник события-бытия» [2, с.7], то
есть когда мысль становится событием самоопределения
личности, ответственной за своё самоопределение.
В мыслях человек может выражаться как активный
деятель и как пассивный созерцатель, погружённый в
интроспекцию. В созерцательной обращённости внутрь
себя обозреваются лишь возможности самоопределения,
но ещё нет самого самоопределения. Однако действительность жизни всегда отличается от того, что усмотрено
в возможности. В интроспекции человек еще не знает,
какие возможности будут реализованы, а, следовательно,
на этом этапе он ещё не может знать себя.
Поступок – это не просто мысль и не только мысль,
но такое действие человека, в котором, во-первых, реализуется его личность, и, во-вторых, эта личность по-новому
узнаёт саму себя. В соответствии с этим пониманием акт
самосознания личности должен завершаться именно в
поступке, и вне поступка процесс самосознания не может
считаться завершённым.
Процесс самосознания включает в себя два действия.
Первое действие – это соотнесение эмпирического Я,
которое в потоке ситуаций, с априорным Я – самостью,
первичной потоку ситуаций. Это действие является
событием внутренней жизни. Второе действие – это
самореализация, когда содержание самости раскрывается
вовне и по-новому определяет эмпирическое Я. Именно
это действие становится поступком. Таким образом,
поступок является завершением акта самосознания, в
котором личность заново осознаёт себя в процессе
своего развития. Если не будет самореализации в
поступках, то самопознание в интроспекции не сможет
различить себя предполагаемого в возможности и себя
реального. Вне поступка человек знает себя, какой он в
памяти либо в эмпирической данности, но он не может
знать, кто он есть подлинный здесь и сейчас в настоящем.
Животные способны ощущать себя, действовать, но
это ещё не выражается в поступках. Животные способны
радоваться и страдать внутри эмпирической ситуации,
но они не знают ни радости от самореализации, ни
страданий от чувства неполноценности, которые человеку
приносит его самосознание. Вызванные комплексом
неполноценности страдания порождаются несоответствием
эмпирического Я своему внутреннему Я – самости. Если
человек чувствует неспособность реализовать в поступке
внутреннее содержание самости, то становится безвольным и беспомощным. Самореализация возможна только
в поступках, и только она способна порождать высшие
чувства, которые человек обобщает в представление о

счастье. Поступок актуализирует в потоке жизни то
потенциальное содержание самости, которое до этого
могло даже не осознаваться. Только в поступке человек
может понять самого себя, ибо интроспекции для самопознания недостаточно.
Экзистенциальная потребность человека заключается
в том, чтобы не только осознавать себя, но ещё и реализовать себя. В поступке человек реализует то, что потенциально скрыто в его самости. Тем самым он расширяет
своё присутствие в мире, насыщает окружающий мир
своим содержанием жизни. Эта актуализация в поступке
потенциального содержания своей личности позволяет
человеку ярче ощущать себя живым. Присутствие во
внешнем мире до совершения поступка и в самом
поступке принципиально различно. Сначала человек просто
ощущает себя во внешнем пространстве как один из
внешних объектов, но в поступке он преобразует внешнее
пространство в сферу становления своей жизни, в которой
раскрывает себя подлинного. Поступок расширяет ощущение жизни, раскрывая во внешней реальности то, что
ощущалось лишь как ещё нереализованная неопределённая возможность.
На основании сказанного проведем различие между
внутренними актами осознания и поступками, которые
завершают акт самосознания. Внутренний акт осознания
возникает тогда, когда внешнее эмпирическое Я соотносится с внутренним Я – самостью. Если внешнее Я
соответствует самости, то человек чувствует удовлетворение. Он спокоен, умиротворён и доволен жизнью,
но это ещё нельзя назвать счастьем, ибо акт внутреннего
осознания ещё не завершён. Человек ощущает своё
потенциальное содержание личности, но ещё не раскрывает
его и не знает, как оно будет реализовано. Это означает,
что он ещё не понимает себя.
Поступок – это актуализация содержания самости в
становлении жизни. Если человек не чувствует подлинного
себя в своей самореализации, то начинает страдать от
комплекса неполноценности. Ощущение подлинности
является для него критерием самореализации. Если ему
удаётся реализовать себя подлинного в деятельности
или творчестве, то он обретает счастье, превосходящее
все обусловленные внешним образом удовольствия.
На основании сказанного можно сделать вывод, что
самосознание распадается на две сферы – сферу внутренних актов осознания и сферу осознания себя в
поступках. Это различие принципиально важно для
понимания религиозной практики человека. Во внутренних
актах осознания непосредственно раскрывается религиозный опыт человека – переживание откровения, осознания
себя перед лицом Бога, чувство религиозной ответственности, страх Божий, осознание собственных грехов,
доверие Богу, радость богообщения и т.д. Однако этот
опыт не исчерпывает религиозную жизнь. Помимо этого
религиозная практика предполагает осознание себя и
свою реализацию в таких поступках, которые изменяют
личность, а вместе с этим изменяют и окружающую её
реальность.
Поступок внутри религиозной жизни. Общение с
другим человеком – это поступок особого рода, который
раскрывается в череде свободных актов взаимодействия
с другим человеком. Если общение с другим человеком –
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это общение между двумя внеположенными субъектами,
то богообщение носит особый характер, так как Бог
может открываться в общении изнутри собственной
субъективности человека.
Взаимодействие между людьми требует их присутствия в эмпирической ситуации. Чтобы другой услышал
и ответил, нужно проявить себя внешним образом.
Внешние действия могут опосредовано свидетельствовать
о внутренних переживаниях, которые сами по себе не
доступны для другого. Поэтому взаимодействие между
людьми происходит в области воплощенных вовне
действий человека. Эта область взаимодействия за
пределами к области внутреннего самоопределения,
намерений и усилий, лежащих в основе человеческих
действий.
В отличие от взаимодействия между людьми взаимодействие с Богом затрагивает не внешнюю, а внутреннюю
сферу самоопределения человека, его намерений и усилий,
при этом эмпирическое присутствие Бога никак не
обнаруживается. Взаимодействие с Богом происходит не
в сфере эмпирически воплощенного действия, а внутри
самого действия, касаясь его внутреннего намерения и
волевого усилия. Такой особый вид глубинного взаимодействия, когда человек обнаруживает действие Бога
изнутри своей субъективности как имманентное его
собственному действию, в восточно-христианской традиции называется синергией. Синергия – это такой поступок
человека, в котором одновременно проявляется и действие
Бога. Во взаимодействии между людьми действие человека
должно либо согласовываться с действием другого, либо
преодолевать его сопротивление. В синергии действие Бога
не оказывает никакого внешнего противодействия, так
как имманентно действию человека, а не внеположено ему.
В связи с этим восточно-православной традиции
сформировался богословский язык, позволяющий описать
синергию на основе разграничения понятий сущности и
энергии. Всякое действие вовне понимается как энергия
сущности. Сущность обладает бесконечной потенцией
действовать вовне. Благодать Бога – это энергия Бога,
действующая на человека. Действие Бога может воплощаться либо в самом человеке, преображая его, наделяя
святостью, либо в отдельном действии человека. Например,
когда благодать наделяет сакральной силой действия
священника, но при этом сам священник не становится
от этого святым. Этим объясняется, почему даже
далёкий от духовной жизни священник может совершать
священнодействие. «Если святость человека можно осмыслить как воплощение энергии Бога в самом человеке, –
пишет Г.М. Тарнапольская – то сакральность человеческого
действия нельзя сводить ни к энергии или сущности
Бога, ни к энергии или сущности человека. Сакральность – это сущность синергии божественного и
человеческого действия. Эта сущность проявляет себя
вовне в многообразии новых сакральных энергий, благодаря которым сакральное действие способно изменять
окружающую реальность» [3, с.135].
Сакральное действие предполагает синергию энергии
Бога и энергии человека, причем такую синергию, в
которой энергия Бога воплощается в человеческом
действии и становится его движущей силой. Более того,
сакральное действие изменяет реальность. В этом случае

29

оно обретает форму ритуального действия и становится
элементом культа. Эта способность ритуалов изменять
реальность требует специального пояснения.
Ритуал – это любое действие, которое наделяет явления
и события новым смыслом. Если поступок не только
раскрывает вовне смысл самости, но ещё и изменяет
смысл окружающих явлений и событий, то такой поступок
должен пониматься как ритуал. Сила ритуала основывается на том, что новый смысл раскрывает новые
содержание и новые свойства явлений, тем самым изменяя
реальность. При этом ритуал – тоже поступок, который
неотъемлем от самосознания личности и не может
существовать сам по себе, вне процесса самосознания.
Если синергия действий Бога и человека обретает форму
ритуала, то она становится религиозным культом , который
преображает человека и его жизнь.
Для православного религиозный ритуал становится
неотъемлемым сущностным содержанием религиозной
жизни, и для этого есть основания. Во-первых, ритуал
является поступком. Акт самосознания личности завершается в поступке. Поэтому воспринимая своё участие в
ритуале как поступок, православный завершает этим
поступком акт осознания собственной веры. Таким
образом, вера и ритуальное действие становятся для
православного неразделимы. Во-вторых, ритуал наделяет
действительность новым смыслом и тем самым изменяет
её, преображает самого человека и его жизнь. Участвуя в
ритуале, православный чувствует, как входит в новую
сакральную реальность, отличную от профанной повседневности. В-третьих, ритуал являет ответное действие
Бога и тем самым становится культом, раскрывающим
онтологическую связь с Богом, в которой открывается
новое измерение богообщения.
Однако в протестантском понимании ритуалы признаются лишь как дань традиции и вспомогательное
средство для поддержания спокойствия в церкви, и не
имеют принципиального значения для духовной жизни.
Об этом говорится в пятнадцатом артикуле Аугсбургского
вероисповедания: «Об отправлении церковных обрядов
наши церкви учат, что должны соблюдаться те обряды,
которые не ведут ко греху, и которые полезны для
поддержания спокойствия и доброго порядка в церкви, в
частности, такие как святые и праздничные дни и тому
подобное. Тем не менее относительно всего этого людей
увещевают, что совесть их не должна обременяться так,
будто соблюдение этих обрядов необходимо для спасения» [1, с.31].
Это различие в отношении к обрядам обусловлено
тем, что протестанты в отличие от православных считают,
что никакие дела не имеют силы для спасения, поэтому
спасение возможно только верой. При этом вера является
действием не самого человека, но Бога в человеке.
Сначала человек должен услышать Слово Божие. В человеческом акте осознания услышанного Слова обнаруживается действие благодати, которое рождает в человеке
веру и любовь к Богу. Таким образом, спасительная
благодать Бога действует во внутренней сфере актов
осознания человека и придаёт им новое направление.
Богоугодные поступки человека хотя и важны, но
ничего не меняют в духовной сфере и лишь указывают
на состояние человека, который уже изменён Богом. Это
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поясняется в шестом артикуле Аугсбургского вероисповедания: «вера должна приносить добрые плоды, и что
совершать добрые дела, заповеданные Богом, необходимо,
ибо такова воля Божья, однако, мы не должны полагаться на эти дела, думая, что ими можно заслужить
оправдание перед Богом. Потому что отпущение грехов
и оправдание постигается верой…» [1, с.31]. В соответствии с этим пониманием благодать Бога действует во
внутренней сфере актов осознания, сфера человеческих
поступков является лишь последствием действия благодати, поэтому имеет вторичное значение.
Православные могут согласиться с протестантами , что
без помощи Бога человек не способен на такие поступки,
которые приблизили бы его к спасению. Тем не менее в
отличие от протестантов православные считают, что
свободное самоопределение, воплощенное в поступке
также обязательно для спасения человека. Это означает,
что благодать Бога воплощается не только в сфере внутренних актов осознания, но и в сфере самосознания через
поступки.
Борьба с духовными искушениями внутри православной традиции. В православной традиции особое
внимание уделяется духовным искушениям и болезням,
которые не укладываются в рамки психологического
подхода. В аскетической литературе приводится описание
тяжелых психических и физических состояниях, которые
вызваны воздействием инородных духовных сил, а не
внутренними психологическими причинами. Воздействию
подобного рода всегда предшествует искушение – внушение ложных эмоций и мыслей. Если человек воспринимает
их как свои, то его воля парализуется, а его мысли и
чувства начинают контролироваться извне. Когда он
игнорирует внушение и отказывается принимать как свои
чужие мысли и чувства, то тогда сохраняет свободу, и
воздействие на него иссякает, не причинив вреда. Люди,
которые не умеют оценивать со стороны свои мысли и
эмоции, не способны сопротивляться духовному воздействию извне, ибо только эта способность оценивать со
стороны свои психические процессы поз-воляет распознать
инородный характер искушения и вступить в борьбу с ним.
В соответствии с христианским пониманием болезни
могут быть вызваны не только физиологическими и психологическими причинами, но и духовными. В каждой
культурной традиции имелись свои описания и методы
лечения духовных болезней. В связи с этим в христианстве
предполагается прямое обращение к помощи Иисуса
Христа, поскольку он заповедовал своим последователям
исцелять людей от духовных болезней. В протестантизме
считается, что такого прямого обращения к Богу должно
быть достаточно, поскольку человек ничего не может
сделать своими силами в духовной сфере. Христианская
практика показывает, что в большинстве случаев обычной
христианской жизни и внутренней открытости Богу
достаточно для духовной защиты, но далеко не во всех.
Согласно православной аскетической традиции духовные болезни также сильно различаются по тяжести, как и
физические болезни. Соответственно, можно выделить
разные уровни инородного духовного воздействия на
человека.
Первый уровень духовного воздействия – это искушения. Человеку внушаются извне ложные эмоции и

мысли. Если он будет со стороны смотреть на внушаемые
извне эмоции и мысли как на чужие, то никакого вреда
они не могут ему причинить. На этом уровне человека
защищает обычный христианский образ жизни.
Второй уровень духовного воздействия открывается
через согласие на искушения и погружает человека в
тяжёлое психическое и физическое состояние. Человек
не может вернуться в своё подлинное состояние, ибо
утрачивает критерии подлинного. Однако он может
освободиться от инородного духовного воздействия и
вернуться в нормальное состояние, если он покается,
обратится к Богу и отречётся от чужих внушений и всего
того, что сделало его подверженным им. Иногда такого
рода воздействие переходит в одержимость, в которой
человек теряет контроль над своим телом. В этом случае
используются дополнительные средства – экзорцизмы
или отчитки, которые возвращают человеку контроль
над собой, и уже далее всё зависит от его открытости
Богу и решительности в отказе от искушений.
Третий уровень духовного воздействия связан не
только с изменением внутреннего состояния человека,
но и с изменением реальности его жизни. Даже если он
отречётся от внешнего духовного воздействия, откроется
Богу и получит от него помощь, то всё равно лишь
временно сможет вернуться в нормальное состояние.
Изменённая реальность будет снова его ввергать в ложное
психофизическое состояние, вызванное инородным духовным воздействием. На первый взгляд это противоречит
христианскому вероучению, но по факту представителям
аскетической традиции приходилось признавать, что
только веры в Бога и отказа от греха недостаточно для
избавления человека от инородного духовного воздействия. Однако это противоречие в понимании ситуации
снимается, если учесть, что осознание собственной веры
возможно только в поступке, который изменяет реальность
жизни человека.
Реальность жизни – это все явления и события, которые
наполняют жизнь человека. Выделить событие из потока
жизни можно только тогда, когда постигается смысл
события. Соответственно, вне усмотрения смысла невозможно усмотреть событие, а если смысл будет усмотрен
совсем иной, то и событие окажется иным. Способ
осмысления определяет то, как события и явления структурируются в потоке жизни, и как раскрывается их
значимость. С изменением способа осмысления счастливая
жизнь может восприниматься как несчастная, и наоборот.
В этом случае смысл и значимость событий и явлений
изменяются столь радикально, что человек чувствует,
как переходит в иную реальность жизни, хотя для окружающих ничего не меняется.
В поступках человек раскрывает новое содержание
своей личности и тем самым заново узнаёт себя. Благодаря
этому события и явления его жизни также обретают новый
смысл, а значит, изменяются по своей сути, становясь
личностно оформленным бытием, которое для человека и
есть его подлинная реальность жизни. Всякая другая
реальность воспринимается им как чужая в большей или
меньшей степени в зависимости от того, насколько ему
нужно вести себя формально, отрешаясь от своей личности.
Однако возможны поступки, которые совершаются
под воздействием искушений. В этом случае они вопло-
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щают смысл не собственной личности, а того искушения,
которое ввергает личность в ложное состояние. Благодаря
таким поступкам человек сам начинает формировать
ложную реальность, в плену которой он и оказывается.
Под воздействием искушения человек может совершить
поступок, не отдавая себе в этом отчёт, однако его
действие многократно усиливается благодаря воплощению
в нём действия инородных духовных сил. Возникает
непреодолимая инерция, которая захватывает человека.
В этот момент человек теряет над собой контроль, однако
у него может какое-то время сохраняться иллюзия, что
он действует свободно. Такое взаимодействие, в котором
внутри человеческого действия проявляется усиливающее
его действие чужой силы, можно назвать «демонической
синергией».
Поступки вод воздействием искушений могут обретать
силу ритуалов, так как изменяют реальность, наделяя
явления и события новым смыслом. В этом случае человек
уже не может выйти из неё только через покаяние и
отречение от искушения, так как ложная реальность вновь
и вновь затягивает его в себя. Для выхода из неё недостаточно что-то поменять внутри себя, необходим ещё поступок, который разрушит действия всех других поступков
и ритуалов, ввергавших человека в ложную реальность.
Однако такое понимание духовной борьбы непонятно с
протестантской позиции, согласно которой свобода воли
человека не имеет силы в духовных делах. Это побуждает
искать точки соприкосновения между православной и
протестантской позициями на основе понимания поступка.
Точки соприкосновения между протестантским и
православным пониманием поступка. Многие богословские споры кажутся неразрешимыми, если люди не
проясняют употребление слов. Это касается и употребления
слова «вера» протестантами и православными, что побуждает их занять противоположные позиции в отношении
принципа sola fide (спасение только верой). По мере
прояснения словоупотребления могут возникать точки
соприкосновения позиций.
Православный не может согласиться с протестантским
принципом спасения только верой, отрицающим свободу
воли в духовной сфере. Однако в иной интерпретации
что-то в позиции протестантов ему может показаться
убедительным. Ведь плоды человеческих поступков зависят
от внешних обстоятельств. Иной раз из чувства справедливости человек берётся за абсолютно безнадёжное
дело, и, несмотря на отсутствие результата, его поступок
может иметь большую ценность, чем многочисленные
добрые дела, которые другой человек совершает без
ущерба для своей повседневной жизни. Значение имеет
внутреннее намерение, а не вклад, который внёс в общее
дело каждый из людей. Поскольку вклад определяется
внешними обстоятельствами, а внутреннее намерение –
верой, то из этого следует, что человек спасается вовсе
не заслугами дел своих, а верой. Поэтому православный
мог бы согласиться со многими артикулами Аугсбургского
вероисповедания лютеранского вероучения, но только в
другой интерпретации.
Четвертый артикул Аугсбургского вероисповедания
сообщает: «Далее наши церкви учат, что люди не могут
оправдаться пред Богом собственными силами, заслугами
или делами, но они оправдываются даром ради Христа,
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верой, когда они веруют, что принимаются с благосклонностью, и что их грехи прощены ради Христа,
Который Своей смертью искупил наши грехи. Эту веру
Бог вменяет нам в праведность перед Ним» [1, с.31]. В
восемнадцатом артикуле говорится: «О свободе воли наши
церкви учат, что человеческая воля обладает свободой
выбора в светской праведности и совершении дел, подвластных разуму. Но она не имеет силы без помощи Духа
святого производить праведность Божью, то есть праведность духовную…» [1, с.34]. Православный мог бы
согласиться с этими утверждениями, но только с оговоркой, что свобода воли в духовной сфере сохраняется,
несмотря на то, что без помощи Бога у человека нет сил
для её реализации. Однако Бог даёт человеку силы и
ожидает от него свободного самоопределения. Более
радикальное истолкование принципа sola fide в кальвинизме, как он излагается в девятой главе Вестминстерского исповедания, исключает какие-либо компромиссные интерпретации и потому неприемлемо для
православного: «Грехопадение полностью лишило человека
способности направлять свою волю на какие-либо
духовные блага или на что-либо, ведущее к блаженству;
таким образом, природный человек полностью отрешен
от добра и мертв во грехе и поэтому не может по своей
воле обратиться или даже приготовить себя к обращению» [цит. по: 4, с.140].
И лютеране, и кальвинисты не согласятся с православным убеждением, что спасение только верой невозможно.
Однако и они тоже могут увидеть что-то убедительное в
православной аргументации, если сделают поправку на
то, что в данном контексте слово «вера» употребляется в
более узком смысле, как то, что человек только внутренне
переживает, но ещё не выражает в поступках.
Если вера относится только к сфере внутреннего
осознания, она ещё не становится актуальным событием
жизни человека, потому что без воплощения в поступке
акт самосознания не завершён. То есть, если человек
просто верит в Бога внутри себя, принимает его как
Спасителя, но не проявляет веру в действиях, он не сможет
осознать собственную веру и отличить её от прочих
своих субъективных переживаний. Вера предполагает
осознанность, а осознанность реализуется только в
поступке, потому что только поступок позволяет вычленить
из потока внутренних переживаний то, что подлинно.
Хотя эти положения никак не формулируются в протестантском вероучении, сами протестанты интуитивно
стремятся к осознанию своей веры в поступках, и это
обстоятельство, по мнению Макса Вебера, сформировало
протестантскую этику трудовой деятельности: «в качестве
наилучшего средства для обретения внутренней уверенности в спасении рассматривается неутомимая деятельность в рамках своей профессии. Она, и только она,
прогоняет сомнения религиозного характера и дает уверенность в своем избранничестве» [4, с.149].
Даже в том случае, если не удаётся прийти к согласию
между православной и протестантской позициями, их
можно привести к какому-то общему пониманию, выявив
точки соприкосновения. Для этого необходимо разграничить употребление слов «поступок» и «дело». Когда
мы говорим о делах человека, то имеем в виду не сами
по себе его поступки, а то, что он уже совершил или
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достиг – его заслуги, достижения или вклад, который он
внёс своим действием. Дела человека мы можем воспринимать только в прошлом, когда уже можем оценить их
результаты. Само же действие ещё не является завершённым делом, поэтому мы и не говорим о нем как о деле.
Разумеется, никакими результатами наших действий мы
не можем оправдаться перед Богом, ибо «человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим.3:28), и с
этим согласятся не только протестанты, но и православные.
Слово «поступок» мы используем, когда осмысляем
действие не по отношению к его результату, а по отношению к внутреннему намерению человека. Поступок
совершается свободно и осознанно. Он включает: 1) свободное самоопределение, в котором человек оценивает
своё положение и ситуацию; 2) свободное целеполагание, в
котором человек определяет, к чему стремится; 3) усилие,
которым совершается действие. Даже если у человека
нет сил, чтобы достичь результата, он всё равно способен
совершить поступок, пусть и безрезультатный. Но это
нисколько не умаляет нравственную и духовную
значимость поступка, ведь даже в безрезультатном
поступке может раскрыться подлинная личность человека.
Поступок мы оцениваем по внутреннему намерению
независимо от результата, а дела – по плодам, то есть по
тому вкладу, который человеку позволяют внести
внешние обстоятельства. Поэтому человек спасается не
делами, а поступками, то есть не своими заслугами, а
своим самоопределением и решимостью прилагать усилия.
Однако собственных сил для спасения у человека нет, но
в духовной сфере Бог вкладывает свою силу в усилия
человека. Такое понимание не противоречит тезису о
спасении только верой, если веру понимать не как
совокупность внутренних переживаний человека, а как
поступок, который раскрывается далее в последующих
поступках. Именно в этом смысле следует понимать:
«Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»
(Иак.2:17-26).
Вера предполагает осознанность, ибо если человек
верит неосознанно, то его позиция ненадёжна и
определяется случайными обстоятельствами. Когда
человек испытывает какие-то переживания, которые
принимает за веру, он ещё не знает, во что на самом деле
верит. Ибо пока он пребывает наедине с собственными
чувствами внутри себя, его потребность в вере может
удовлетворить любая фантазия. Однако вера – это
поступок, в котором человек решается довериться Богу
независимо от своих субъективных переживаний. Более
того, вера – это поступок осознанный, который
предполагает: 1) самоопределение, т.е. осознание себя
перед Богом независимо от своего старого опыта;
2) целеполагание, т.е. согласие принять Бога, даже если
на уровне души не готов к этому; 3) усилие, т.е.
решимость, которая движет веру. Только в момент
совершения такого поступка человек по-настоящему
начинает понимать, во что он верит.
Всякий поступок приводит к результату, за который
человек ответственен, и если вера является поступком, а
не просто субъективным переживанием, то она налагает
на человека ответственность. Ошибочно понимать ответственность как ограничение свободы воли. Напротив,

ответственность – это осознанность свободы воли, когда
человек соглашается на поступок вместе со всеми его
последствиями, даже теми, которые не может предугадать.
В этом смысле ответственность является условием
свободы воли. И если результат поступка не тот, который
ожидался, человек всё равно берёт за него ответственность и пытается исправить его в новом поступке.
Вера также предполагает ответственность. Это означает,
что человек отвечает за плоды своей веры, и это
побуждает его совершать новые поступки, через которые
он глубже начинает понимать свою веру. Поэтому
осознание своей веры, которой человек спасается,
неотделимо от поступков человека.
Выводы. Противоречие между позициями православия
и протестантизма в отношении значения свободы воли
человека для его спасения неразрешимо в парадигме
противопоставления веры и дел. Данное противоречие
не позволяет с протестантской позиции оценить значение
православной духовной практики борьбы с искушениями и
духовными болезнями. Это требует переосмысления веры
и поступка внутри религиозной жизни. Если вера
остаётся только внутренним переживанием, то человек
не сможет её выделить среди прочих субъективных
переживаний. Вера достигает осознанности только в
поступке. Поэтому вера, имеющая спасительную силу в
христианском понимании, должна быть понята не как
пассивное состояние человека, а как поступок, который
выражается в других осознанных поступках духовной
жизни. Только на таком понимании протестантам и
православным можно найти на основе общехристианской позиции точки соприкосновения по отношению к
принципу sola fide.
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OF THE ACT FOR SPIRITUAL PRACTICE
The article analyzes the positions of Protestantism and the Orthodox tradition regarding the principle of sola fide. It is
proved that from the position of Protestantism it is impossible to explain the Orthodox religious practice. This requires a new
understanding of the Faith and of the Act in religious life. It is proved that one's own Faith can be realized only in an Act.
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ЖІНОЧІ ТА ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНОГО ЗНАННЯ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД
Проаналізовано історичний розвиток поняття «гендер» та «жіночих досліджень». Розглядаються
етапи включення чоловіка та жінки до освітньо-виховного простору. Акцентується увага на проблемі
гармонійної взаємодії чоловічого та жіночого в соціумі. Аналіз філософських ідей та теорії гендеру щодо
становища жінки, сутності чоловічого і жіночого, взаємовідносин статей у суспільстві показує
різноманітність та різнобічність поглядів. Враховуються методологічні основи гендерних досліджень у
філософії, етиці, соціології, психоаналізі.
Ключові слова: стать, гендер, гендерні теорії, гендерні ролі, маскулінність, фемінність, чоловіче,
жіноче, освітній простір, жіночі дослідження.
Постановка проблеми. Термін «гендер» означає стать
як соціальне поняття і явище, як все те соціальне, що
утворюється над біологічною статтю. Категорія біологічної
статі стає гендерною через «назву» (присвоєння імені)
одяг і використання інших гендерних ознак. Іншими
словами, бути чоловіком чи жінкою – це не просто бути
людиною з чоловічою чи жіночою анатомією: одного
цього недостатньо, суспільство приписує індивідам відповідати визначеним соціокультурним аспектам відносно
прийнятих у цьому суспільстві «зразків» поведінки і
зовнішнього вигляду: чоловічого і жіночого.
У сучасному суспільстві неможливо ставитися до
особистості без урахування соціокультурних особливост ей
статі. З’явився новий категоріальний апарат, що містить
терміни з ключовим словом «гендер», які дозволяють
більш повно вивчати особистість та її особливості.
Метою статті є філософсько-етичне осмислення
понять «гендер», «жіночі дослідження» в системі наукового знання.
Виклад основного матеріалу. Проблема людини,
сенсу її життя, прав та обов’язків перед собою, суспільством та Богом, а також становище жінки потрапляє
в коло філософської та політологічної проблематики з
давніх часів, у кожну епоху приймаючи притаманні їй
форми дискусій, висвітлюючи той чи інший аспект.
Кожна епоха розглядала цю проблему по-своєму
Філософи з глибокої давнини намагалися осмислити
феномен розподілу людей за ознаками статі та характер
відносин між ними.
Але у вітчизняній науковій літературі дуже мало
робіт, в яких проблеми жінки розглядалися б на основі
методологічних принципів сучасної філософії людини.
У суспільній свідомості існує така думка, що
своєрідність жінок, їх психологічні функції, ступінь і
структура їх конкретної участі в культурі відрізняються
від чоловічих.
Наприклад, у древніх релігіях таких, як язичництво
(древніх греків, римлян, єгиптян), релігіях Китаю, Ірану,
Японії богині втілюють жіноче єство в самих різних
його проявах: Ізіда, Афіна, Геката, Гера.

Жіноча символіка, яка склалася в давні часи, ототожнювання жінки з різними речами і поняттями багато дає
для розуміння суті жіночого образу на той час, коли
жіноче начало втілюється в мову образів і емоцій.
Дослідження різних символів, які виникли в давнину і
ототожнення їх з жінкою, зможе допомогти зрозуміти
символізм жіночих образів, встановити їх характерні
риси. Жіноче начало, таке, яким воно бачиться європейській символіці, володіє багатим спектром різних якостей і
засобів, які відображають різні сторони людського існування. Серед цих характеристик можна зустріти риси,
які підкреслюють те, що відрізняє від чоловічого світу.
Міфологічний матеріал підтверджує дане спостереження
і дає підстави зробити висновок, що жінкам були
доступні всі види суспільної діяльності.
Сучасна точка зору вказує на те, що саме матріархат
показує на собі гіпотезу: його існування в минулому у
деяких народів реконструюється, але немає підстав для
того, щоб думати, що такий суспільний устрій був на
якійсь стадії історії людства універсальним. Спільним
для багатьох вчених щодо поняття «матріархат» є
твердження, що історично виникли деякі зміни статусу
жінки і уявлень про неї. Дослідження міфології як
відображення відносних матріархату і патріархату, який
одержав перемогу, дає можливість розкрити.
У європейській культурі закріпились міфологічні
образи класичного періоду античності. Вперше в античному суспільстві уявлення про жіночу природну сутність
отримало філософське осмислення. Значне місце філософії
в системі античної культури було пов’язане з тим, що
вона краще ніж міф, виконує світоглядну функцію. На
думку деяких культурологів, переборювання міфу –
характерна риса античної культури, теоретичну форму
цього переборювання показує антична думка [Круглова,
1995: с.159].
Основоположні принципи патріархальної філософської
традиції були сформульовані представниками афінської
школи Сократом, Платоном, Аристотелем, у філософії
яких розум асоціюється з чоловічим началом, виступає
як вища досконалість не тільки в структурі людської
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суб’єктивності, але і в світогляді. Тіло, яке асоціюється з
жіночим началом, є, на думку філософів афінської школи,
абсолютною недосконалістю, хаосом. Тому принцип підкорення тілесного/жіночого начала розумному/чоловічому
виступає у філософів афінської школи основними ідеями
філософського знання.
Аристотель вважав, що різниця статі відповідає
спільній відмінності в світі форми і матерії, активного і
пасивного начал. Але не можна робити висновки, що у
чоловіків і жінок свої, тільки їм притаманні властивості.
Позиція Аристотеля в трактуванні питання статі була
властива для цієї епохи, оскільки, як було зазначено,
закономірно поставала із спільного розуміння природи
людини того часу.
Своєрідні уявлення знаходимо і в інших грецьких
філософів. Так, Платон стверджував, що в майбутньому
ідеальному суспільстві обидві статі повинні будуть
опановувати одні і ті ж заняття і ремесла. Жінкам навіть
доведеться воювати нарівні з чоловіками. У своїй «Державі» він створює ідеальну державу, в якій всупереч
звичаям свого часу проголошує тезу про придатність
жінок до всіх видів загальнокорисної діяльності, аж до
самих вищих форм управління державою. Основою
ідеальної держави є справедливість. Вона полягає в
тому, щоб кожний громадянин зміг займатися тим, що
найбільше відповідає його натурі.
Платон стверджує, що тільки той, хто зможе володіти
своїм особистим тілом і своїми почуттями, зможе розумно
і справедливо керувати державою і іншими людьми.
Тому в своїй моделі «справедливої держави», Платон
визначає функції державного управління правителямфілософам, які, пройшовши всі необхідні стадії освіти,
звільнившись від так званих випадкових задоволень, і
піднялись до сфери чистого інтелектуального знання –
філософії. Тільки вони, на його думку, можуть приймати
справедливі рішення [Платон, 1971: с.251].
У деякій мірі Платон допускає рівність між чоловіками і
жінками вищих класів у своїй ідеальній державі, але все ж
таки в діалозі «Тімей» вчить, що чоловіки, які в своєму житті
всього боялися або були не справедливими, в наступному
житті відродяться жінками [Платон, 1971: с.539].
Зовсім іншою є позиція Платона на розгляд питання
статі. У своєму творі «Закони», коли мова йде про
навчання науками, а також мистецтвами громадян: «Все
це мій закон прописав би однаково і для жінок, і для
чоловіків... Я стверджую, що якщо це взагалі можливо,
то у вищому ступені нерозумно діють тепер у наших
містах, коли не привчають до цього із усіх сил одностайно і однаково як чоловіків, так і жінок. Майже вся
держава стає, таким чином, половинною, замість того,
щоб бути вдвічі більшою, завдяки єдності праці і мети»
[Платон, 1999: с.257].
Античні філософи, обговорюючи проблеми жіночої
сутності, визначають ряд суто жіночих якостей. Так,
Плутарх виділяє серед жіночих достоїнств: скромність,
розсудливість, вірність, вміння дружити, навіть мужність,
героїзм і велич духу. Він вважає доречним, що обом
статям притаманні одні і ті ж риси. Проте, в одному із
своїх творів він заявляє, що «жінка, яку залишили на
самоті, несе в собі багато дурних думок і бажань» [Мир
и Эрос, 1991: с.51-52 ].
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Такі ж протиріччя в поглядах на жінку знаходимо і у
римлян. Знаменитий давньоримський письменник Овідій
Назон у своєму трактаті про любов дає характеристику
жіночій натурі: «чоловік обманює часто, ніжна стать рідко.
Придивіться, і ви побачите, що серед цієї статі мало
зрадниць» [Овидий, 1992: с.118]. Не високої думки Овідій і
про освіту жінок того часу, підкреслюючи, що освічена
жінка – рідкість. В цілому, можна вважати, що в античну
епоху уявлення про жінку викликає протиріччя і не
однозначне в своїй основі. Зрозуміло, що до цього часу
сформувався погляд на жінку як неповноцінну істоту в
інтелектуальному і моральному плані. У суспільній
свідомості панує думка про ницість природи жіночої
натури. Документи і пам’ятки тієї епохи свідчать, що всі
дійсні і уявні недоліки і пороки жінок відносяться до
вроджених і незмінних властивостей їх природи.
У схоластиці формується уявлення про характер
патріархальної влади за аналогією з владою Бога, якій
підкорені всі функції індивідів і котра повинна жорстоко
карати за всі відхилення від раціонального плану патріарха [Жеребкина, 2001: с.400].
ХVІІ століття стає переломним в історії філософії
осмислення розуму. Саме в цей час робиться спроба
побачити розум не тільки в його субстанційному значенні,
але і як інструмент пізнання, як систематичний метод
досягнення достовірного знання, котрий покликаний
перетворити наукове пізнання із зібрання випадкових
істин в єдину систему. На думку Декарта, для отримання
достовірного знання потрібно мати такі властивості:
інтуїцію, за допомогою якої встановлюється початок, і
правильна дедукція, яка дозволяє отримати висновки із
них. Весь світ – механізм, і наука про нього – механіка,
тому і пізнання є конкретною конструкцією конкретного
варіанту світу. Первісна очевидність («мислю, отже
існую» – як найочевидніше та достовірніше із всіх
тверджень і є основою для всієї системи) і наступні
ланцюжки дедукції мають місце тільки в сфері розуму,
тільки в сфері мислячої субстанції. «...Я взнав, що я –
субстанція, вся сутність чи природа якої перебуває в
мисленні... моє «Я», душа, котра робить із мене того,
ким я є, зовсім несхожа на тіло, і її легше пізнати, ніж
тіло; і якщо його взагалі не було б, вона не перестала б
бути тим, чим вона є» [Декарт, 2000: с.269].
Декарт багато зробив для того, щоб чітко відмежувати
мислячу субстанцію від тілесної – адже остання є
джерелом тих ідей, які тільки затемнюють пізнання.
Саме пошук чіткого мислення, позбавлення його від
впливу почуттів, емоцій, уявлень призводить до того, що
існуюча філософська різниця між інтелектом і емоціями,
розумом і уявленнями доводить до абсолютної поляризації
і протиставлення. Вся емоційно – почуттєва сфера
розглядається не тільки як нижча по відношенню до
інтелектуально-раціональної, але і як дещо руйнівне для
думки – небезпечний наслідок зв’язку розуму і тіла. Так,
Декарт як основоположник раціоналізму Нового часу,
нічого не писавши про природу чоловіка і жінки, об’єктивно заклав у формулювання самого способу мислення
відношення до жінки як нижчої за своєю природою
істоти. Теорія пізнання Декарта стала поштовхом для
руху за емансипацію жінок. Дуалістична гіпотеза Декарта
про радикальний поділ сфер матерії і духу надала мож-
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ливість виділити категорію статі із області чистого мислення
і віднести її до області фізичного існування і соціальної ролі
(жінки). На той час релігійно обґрунтований постулат прямого духовного доступу до очевидних основних істин призвела
до того, що набуло більшого значення самостійне мислення
по відношенню до знань, що передаються із покоління в
покоління [Жеребкина, 2001: с.116].
Вперше в інтелектуальній історії людства в філософії
Просвітництва розглядаються питання про можливості розвитку жіночих інтелектуальних здібностей і про жіночу
освіту. В епоху Просвітництва вперше в історії філософії
виникають теорії, в яких формуються ідеї жіночої емансипації і здійснюється критика патріархальної ідеології. Серед
найбільш відомих філософів цієї епохи найвизначнішим є ЖЖ. Руссо зі своєю теорією про ґендерні ролі виховання, яку
він виклав у своїх працях «Юлія, або Нова Елоїза» (1761),
«Еміль, або Про виховання» (1762).
У цих працях яскраво виражена ідея про те, що жіноче
начало характеризується позитивними якостями, які відсутні
у чоловіків. На думку Руссо, позитивна роль жіночого базується на тому, що жінки, маючи іншу чуттєву природу,
наділені здібностями подобатися чоловікам, викликаючи у
них при цьому кращі людські почуття – любов, співчуття,
турботу, а також розвивати чуттєвість і формувати в них
естетичний смак. Згідно теорії «природного виховання» Руссо найбільш ефективним засобом самоконтролю є розум, при
якому суб’єкт орієнтується не на думки про себе, а на принципи загального морального законодавства, вираженням
яких виступає інстанція Загальної Волі. Але, згідно з Руссо,
жіночий розум виявляється слабким для того, щоб засвоїти
принципи Загальної Волі. І тільки чоловік може оволодіти
принципами Загальної Волі і навчитися виконувати функцію
раціонального контролю по відношенню до самого себе.
Оскільки форма самоконтролю засобами розуму недоступна для жінок, вони змушені протягом свого життя весь
час звертатися за допомогою до наставника, функцію якого
виконує чоловік: спочатку – це батько, а вже потім – її чоловік. Для того, щоб залишатися «природною жінкою» і
зберегти свою чуттєвість від шкідливих впливів, жінка
повинна в процесі соціалізації перейти із одного будинку
(батьківського) в інший (будинок свого чоловіка), де її
моральне й інтелектуальне виховання, яке почали батьки,
буде продовжене чоловіком-вихователем.
Таким чином, у теорії жіночого виховання Руссо стоїть
на патріархальних позиціях, оскільки не дивлячись на визнання позитивної ролі жіночої чуттєвості в культурі він
виступає проти жіночої емансипації.
Сучасна гендерна теорія не намагається заперечити
відмінності між жінками і чоловіками. Вона засвідчує, що
сам факт відмінностей не такий важливий, як важлива їх
соціокультурна оцінка й інтерпретація, а також побудова
владної системи на основі цих відмінностей.
Теоретики фемінізму починають досліджувати соціальну
технологію формування гендерних ролей, те, як формується
у людей гендерна свідомість через різні соціальні інститути,
мистецтво, науку, врешті, досвід повсякденного життя.
«Гендер як соціальний аспект відносин статі, – стверджують
дослідники,– конструюється і виражається в багатьох галузях
соціального життя. Він включає в себе культуру, ідеологію,
дискурсивну практику, хоча і не ототожнюється з ними. Гендерний розподіл в домашній і професійній праці, організація
держави, сексуальність, структура насилля і багато інших
аспектів соціальної організації впливають на гендерні
відносини».

Для жіночих досліджень на першому етапі було
важливим виявити і назвати відмінності між чоловіками і
жінками. Головне завдання полягало в наданні інформації від
жінок і про жінок, щоб таким чином створити фундамент для
нових теоретичних концепцій.
Фемінність та маскулінність як ідеальні частини цілого
доповнюються варіантами способів чоловічої – жіночої
субєктивації, що відображають прагнення до рівного
входження в соціальне життя.
Відмінним у жіночих дослідженнях від досліджень про
жінок є врахування жіночого життєвого досвіду в рамках
соціальної і культурної дійсності як основи наукової роботи,
що не тільки змінило тип аргументації, але також внесло в
неї пізнавальну цікавість. Традиційні дослідження про жінок
перестали розглядатися як науково обґрунтовані висловлювання, які можуть пояснити нерівні суспільні позиції
чоловіків і жінок. «Теорії», які приписували жінкам особливу
ірраціональність, лагідність, домовитість, вважаються тепер
чоловічими стратегіями. Сукупність чоловічого досвіду
створило теорії, які претендували також на репрезентацію
специфічних життєвих вимог жінок і характерного для них
сприйняття дійсності.
Культурно-антропологічні дослідження надали важливі
відомості про різнобічні чоловічі і жіночі характеристики в
різних культурах. З одного боку, ці роботи ставили під
сумнів те, що до цього часу здавалося очевидними біологічні пояснення, так що різниця в суспільному стані жінок
і чоловіків не могла більше пояснювати їх статевими
ознаками. З іншого – стало очевидним, що, не дивлячись на
відмінності в концепціях жіночості, в будь-якій культурі
жінці відводилась менш важлива «роль», ніж чоловікові.
Категорія гендера пояснює, що включення жіночих
досліджень до теоретичних знань не обмежується включенням знань про жінок і досвід жінок в якусь наукову галузь.
Визначення чоловіка і жінки, відмінностей між жіночністю і мужністю, змінюється з плином часу. Різні уявлення існують одночасно, набуваючи більшої або меншої
значущості; їх комбінують, співвідносять одне з одним, щоб
через відмінності між статями дати характеристики людини
взагалі. Усвідомлення факту цих історичних змін відбулося
не так давно.
Відмінність за ознакою статі не закріплена природою;
вона виникає і змінюється разом з культурою. Цей конструкт, як показують сучасні дослідження, включений до
історичного процесу розвитку менталітету і суспільства.
Сукупність норм і традицій, яка несе кожній статі узагальнену інформацію про відповідні психосоціальні властивості, називають гендерними ролями. Це – аспекти чоловічого й жіночого, що спричинені як біологічними, так і
соціальними чинниками.
Уявлення про відмінності статей і пов’язані з ними норми
поведінки, виражаються частіш за все в формі пояснень
особливих якостей і обов’язків, переваг і обмежень, властивих жіночій статі. Сутність, природа і призначення чоловіка є лише звуженими рамками спе-цифіки статі.
Висновки. Гендерні дослідження останніх трьох
десятиліть ХХ століття виявили, що традиційний чоловічий
стиль життя не відповідає сучасним соціальним обставинам.
З’явилися праці про «кризу маскулінності», потребу фемінізації чоловіків, переваги «фемінних» психологічних рис.
Гендерні дослідження стали однією з найбільш продуктивних галузей наукового пошуку у світі, результати
якого наполегливо вимагають свого впровадження у вітчизняну освітню практику.
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Проникаючи в різні сфери гуманітарних наук, вбираючи
в себе найновіші методологічні розробки, цей підхід прагне
перебудувати попередні структури і брати участь у структуруванні нової культурної моделі. Гендерні дослідження
спрямовані на вивчення соціальних і культурних концепцій
жіночого та чоловічого, а теорія гендера акцентує увагу не на
проблемах жінок, а на стосунках жінок і чоловіків у суспільстві, на неможливості адекватно розуміти становище жінки в
суспільстві без аналізу і розуміння гендерних відносин.
Література
1. Брандт, 2000 – Брандт Г.А. Природа женщины/Г.А. Брандт.–
Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2000. – 178 с.
2. Декарт, 2000 – Декарт Р. Метафізичні розмисли /
Декарт Р. – К.: Юніверс, 2000. – 304 с.
3. Жеребкина, 2001 – Введение в гендерные исследования / [Под
ред. И. Жеребкиной]. – Харьков: ХЦГИ; Санкт-Петербург:
Издательство «Алетейя», 2001. – Часть 1. – 708 с.
4. Зборовська, 1999 – Зборовська Н.В. На карнавалі мертвих
поцілунків (Феміністичні роздуми) / Н.В.Зборовська. – Львів:
Літопис, 1999. – 336 с.
5. Круглова, 1995 – Круглова Л. Основы культурологи: Учебник
/Лруглова Л. – СПб.: СПГУВК, 1995. – 393 с.
6. Лосев, 1957 – Лосев А.Ф. Античная мифология в ее
историческом развитии /Лосев А.Ф. – М.: Учпедгиз, 1957. – 620с.
7. Мир и Эрос, 1991 – Мир и Эрос. Антология философских
текстов о любви. – М.: Политиздат, 1991. – 335 с.
8. Ницше,1990 – Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т./ Ф. Ницше. –
Т.2 – М.: Мысль, 1990. – С. 238 – 406.

37

9. Овидий, 1992 – Овидий Н. Наука любить /Овидий Н. – М.:
Вернисаж, 1992. – 224с.
10. Платон,1971 – Платон Соинени.: В 3-х т./Платон. – Т.3 –
М.: Мысль, 1971. – Ч.1. – С. 89 – 454.
11. Платон,1999 – Платон. Законы./Платон. – М.: Мысль,
1999. – 832 с.
References
1. Brandt, 2000 – Brandt G.A. Priroda zhenshchiny/G.A.Brandt. –
Ekaterinburg: Gumanitarnyy universitet, 2000. – 178 s.
2. Dekart, 2000 – Dekart R. MetafIzichnI rozmisli / Dekart R. – K.:
YunIvers, 2000. – 304 s.
3. Zherebkina, 2001 – Vvedenie v gendernye issledovaniya / [Pod red.
I. Zherebkinoy]. – Harkov: HTsGI; Sankt-Peterburg: Izdatelstvo
«Aleteyya», 2001. – Chast 1. – 708 s.
4. Zborovska, 1999 – Zborovska N.V. Na karnavali mertvih
potsilunkiv (Feministichni rozdumi) /N.V.Zborovska. – Lviv: Litopis,
1999. – 336 s.
5. Kruglova, 1995 – Kruglova L. Osnovyi kulturologi: Uchebnik
/Lruglova L. – SPb.: SPGUVK, 1995. – 393 s.
6. Losev, 1957 – Losev A.F. Antichnaya mifologiya v ee istoricheskom
razvitii /Losev A.F. – M.: Uchpedgiz, 1957. – 620 s.
7. Mir i Eros, 1991 – Mir i Eros. Antologiya filosofskih tekstov o
lyubvi. – M.: Politizdat, 1991. – 335 s.
8. Nitsshe,1990 – Nitsshe F. Sochineniya: V 2-h t./F.Nitsshe. –T.2 –
M.: Mysl, 1990. – S. 238 – 406.
9. Ovidiy, 1992 – Ovidiy N. Nauka lyubit /Ovidiy N. – M.:
Vernisazh, 1992. – 224s.
10. Platon,1971 – Platon Soineni.: V 3-h t./Platon. – T.3 – M.: Mysl,
1971. – Ch.1. – S. 89 – 454.
11. Platon,1999 – Platon. Zakony./Platon. – M.: Mysl, 1999. – 832s.

Levchenko L.Yu.,
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
of the Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhorii Skovoroda, les17ya@gmail.com
Ukraine, Pereiaslav-Khmelnytskyi
WOMEN AND GENDER RESEARCH IN PHILOSOPHICAL AND ETHNIC KNOWLEDGE SYSTEM:
THEORETICAL REVIEW
The issue of sex falls within the field of philosophical problematics since the ancient times, taking its inherent forms of discussions
every epoch and enlightening this or that aspect. Every epoch approached the subject in its own way, gradually deleting it from its
research field. Only in the end of the 20th century, when changes in the social structure and political life took place, established
stereotypes peculiar for the previous century collapsed and moved the issue to the level of theoretical study. Gender theory became one
of the directions that study the issue of sex, namely the attitude and status of a woman and man, their social life and acquired life
experience, realization of their social and role characteristics and peculiarities, having started gender research.
Gender is something into what society turns physical, anatomical and psychological differences between people. The notion of male
and female behavior, masculine and feminine manners, actions, speech are carried by gender constructs, whereas they embody social
expectations towards the characteristics of «a real man» and «a real woman». These are not biological facts, they are culturally specific
believes that organize social practice one way but not another.
Forming of the gender approach did not accidentally coincide with a wide-ranged discussion of the philosophical issue of
correlation between the biological and social nature of a human. The issue of gender identification, defining the role of the social and
cultural, on the one hand, and of the biological, on the other hand, became the focus of discussion in the West.
Having started a new thinking paradigm, which focuses on a person’s sex, gender methodology brought new problems of human
existence to the foreground of social studies. These problems turned out to be universal, considering that sex — not only as a personal
thing, but also as the notion of gender – is a universal characteristic of human beingness. Reconceptualization of the issue showed that
this obvious truth used to be ignored in traditional social studies which distanced «sex» and «human» from each other. A man was a
«human» with his «sex». Therefore the issue of a human was the primary issue of philosophy, while the issue of sex was the secondary
one. Masculinity and femininity are not connected with biological sex; they consist of distinctive psychological features, historically
predetermined by cultural peculiarities of a certain social environment.
The difference between female research and studies of women lies in the consideration of female life experience within social and
cultural reality as the basis of a scientific research that changed not only the type of argumentation but also brought inquisitiveness to it.
Traditional researches about women stopped being studied as scientifically justified statements, which can explain unequal social
positions of men and women.
Femininity and masculinity as perfect parts of a whole are complemented with variants of ways of male – female subjectification,
which reflect the urge to equal entering the social life.
Key words: sex, gender, gender roles, masculinity, femininity, male, female.
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ЭТАПАМИ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
ЛЕОНИДА ЛИСОВСКОГО (ПЕТЕРБУРГ–ТИФЛИС–ХАРЬКОВ)
Статья посвящена изучению творческой биографии Леонида Лисовского (1866–1934). Основываясь на
материалах личного архива и опубликованных о нём исследованиях, рассмотрено последнее
двадцатипятилетие жизни и творчества композитора – Петербург-Тифлис-Харьков (1909–1934).
Охарактеризованы основные направления его деятельности как исполнителя, педагога, музыкального
критика и общественного деятеля.
Ключевые слова: композитор Леонид Лисовский, музыкальная культура Харькова 20-30-х годов ХХ века.
Постановка проблемы. В предыдущих статьях [10,
11] мы охарактеризовали первый и второй этапы творческой биографии композитора Леонида Лисовского
(1866–1934). Первый – Петербург-Харьков-Петербург
(1866–1899), был посвящён времени формирования и
профессионального становления композитора. В нём
представлены детские и юношеские годы Л. Лисовского,
его обучение в Харьковском музыкальном училище,
Харьковском университете и Санкт-Петербургской
консерватории, а так же обозначены первые профессиональные успехи музыканта.
Второй этап жизни и деятельности Л. Лисовского,
проведённый в Полтаве (1899–1909), охарактеризован нами
как творческий взлёт. Это центральный и самый плодотворный период самореализации музыканта в композиторской, исполнительской, педагогической, музыкальнокритической и других сферах профессиональной и общественной жизни.
Целью нашей статьи является рассмотрение заключительного этапа творческой биографии Леонида
Лисовского, в частности, последних двадцати пяти лет
жизни и деятельности композитора – Петербург-ТифлисХарьков (1909–1934).
Изложение основного материала исследования.
В 1909 году, получив приглашение на должность музыкального воспитателя в Коммерческом училище (Ведомства Императрицы Марии), Л. Лисовский переезжает жить и
работать в Петербург. Робота в столице привлекала
музыканта возможностью организовать хор и оркестр,
заниматься концертной деятельностью, читать просветительские лекции, устраивать исторические музыкальные
вечера. Однако, на этот раз композитора ждало разочарование. Казенная должность, на которую музыкант
согласился ради материального благополучия (квартира
с отоплением, хорошая плата и гонорар за уроки музыки
в Училище), а также перспектива «дотянуть службу хотя
бы до полупенсии» [9], не оправдали его надежд. Директор
Училища В.А. Вагнер оказался абсолютно некомпетентным
в музыке и деспотичным чиновником. Его желание все
контролировать, постоянные придирки и выговоры создавали тяжёлое психологическое давление на Л. Лисовского
и в буквальном смысле парализовали работу музыканта.
Композитор прожил в Петербурге около четырех лет.
Параллельно с работой в Училище, он преподает в Народной консерватории, в музыкальных школах Даннемана и

Боровской, в коммерческой школе М.А. Шидловской,
дает частные уроки музыки. В своих дневниках музыкант
вспоминает о занятиях камерным ансамблем с художником
В.Е. Маковским, исполнявшим в их дуэте партию скрипки.
Живя в Петербурге, Л. Лисовский не перестает трудиться
как композитор. В 1910–1911-х годах он создал целый
ряд произведений: романсы «Ты мое солнышко», «Дождь»
(по просьбе М.А. Черепнина), «Кто счастья ждет»; мелодекламации «У старого пруда», «Это было раннею весной»;
хор «Отрок» для смешанного хора, фисгармоники и фортепиано (к юбилею М. Ломоносова); вариации для струнного
квартета; одноактную буффонаду «Чудо»; Багателлу для
фортепиано. Написанные им оркестровки произведений
«Мечты» Р. Шумана, «Menuetto» Л. Боккерини, «Лебедь»
К. Сен-Санса, «Детские песни» А. Лядова, существенно
обогатили репертуар студенческого оркестра.
В 1913 году Л. Лисовский принимает предложение
вступить на должность преподавателя новой, недавно
открывшейся частной музыкальной школы Л.В. Пышнова и
А.Я. Швейгера в Тифлисе. В те времена Тифлис был уже
достаточно развитым культурным центром. В городе
действовал оперный театр, систематически проходили
камерные и симфонические собрания местного отделения
ИРМО, организовывались творческие вечера, гастролировали известные артисты. Тифлисский период оказался
самым непродолжительным в биографии композитора.
В 1914 году в связи с семейными обстоятельствами
Л. Лисовский покидает Грузию и переезжает в Харьков.
Здесь, в городе своего детства, он останется жить и
работать до конца своих дней [9].
В Харькове Л. Лисовскому пришлось много и
всесторонне трудиться. Он публикует рецензии и статьи
в газете «Возрождение» («Русская жизнь»), сотрудничает с
журналом «Музыка», преподает в музыкальной школе
С.В. Никольской, дает частные уроки музыки, читает
лекции на музыкальных инструкторских курсах (в
Губвоенкоме), в центральном армейском и рабочем клубе
«Грядущее». Свободно владея немецким языком, переводит
на русский язык «Руководство для начинающих дирижёров».
В 1919 году после травмы руки Леонид Леонидович
стал инвалидом и был вынужден оставить исполнительство
как профессию. В это время он активизирует свою
общественную работу – преподает в Народной консерватории и в Музыкальном Техникуме (до реорганизации
его в Музыкально-Драматический институт). На первом
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съезде Высшего музыкального комитета Наркомпроса в
составе композиторской «мастерской» Л. Лисовский
выступает с лекциями о культурных задачах общества.
В 1921–1930 годах Л. Лисовский трудился на должности секретаря Высшего Музыкального Комитета
Народного комиссариата образования УССР (ВМК НКО).
В то время Высший Музыкальный Комитет НКО (основ ан
в 1921 году как Высший Музыкально-Репертуарный Совет
при Всеукраинском музыкально-театральном комитете)
был органом, который руководил всеми музыкальными
учреждениями Украины. В обязанности Комитета входила
организация «музыкального дела» и разработка вопросов
теории и практики музыкального искусства, издание
музыкальных произведений, проведение творческих конкурсов, снаряжение фольклорных экспедиций и т. п.
К должности секретаря ВМК НКО Л. Лисовский
относился серьёзно и ответственно. Как рецензент
всегда выполнял свою работу на высоком профессиональном уровне. Присылаемый в Комитет музыкальный
материал он изучал очень внимательно, довольно часто
подвергая его резкой критике. К сожалению, большинство
написанных на злобу дня произведений не имели
музыкальной ценности. Приведём некоторые цитаты из
неопубликованных рецензий Л. Лисовского. «Сколько
их, куда их гонит» – приходит на ум старый стих поэта
при виде похоронных и траурных маршей написанных
на кончину тов. Ленина. К сожалению, про все эти
поминки нельзя сказать последующим стихом поэта –
«что так жалобно поют?», ибо как раз искреннего
оплакивания нигде здесь не встретишь, а находишь одни
лишь общие фразы и обороты музыкальной речи давнымдавно всем надоевшие. Нельзя не пожелать прекращения
этой траурной вакханалии разных музыкальных ничтожеств,
очевидно ищущих воспользоваться моментом, а отсюда
не рвущихся излить искреннюю душевную скорбь. Если
есть в Европе такие грандиозные марши, как похоронные
марши Бетховена (На смерть героя), Вагнера (из «Гибели
богов» или Шопена (в фортепианной сонате), то неужто
у нас, <…>, не найдётся действительно глубоких,
содержательных маршей или шествий в память Ильича,
взамен океана бездарнейшей музыки присылаемой в
Музыкальный Репертуарный Совет» – таким резюме
был отмечен «Марш» композитора С. Рыка. Попытки
малоодарённых, но особенно назойливых сочинителей
нередко удостаивались одной единственной короткой
фразы рецензента, звучащей жёстко и бескомпромиссно,
как приговор: «Соблазн бездарного бумагомарателя» (на
«Траурный марш» Н. Ф. Бороховича), «Сплошная банальность», «Сплошная неразбериха» (на романсы Прозоровского «Дым костра» и «Силуэт») [6].
Более снисходительно Л. Лисовский мог оценивать
лишь творчество начинающих самодеятельных авторов.
Он всецело осознавал необходимость всеобщей «музыкальной мобилизации» трудящихся, продиктованную
временем. Показательным есть ответ Л. Лисовского
самодеятельному композитору Ф. Правицкому: «Рабочего
тянет к музыке, и он по наивности предлагает свои
начальные царапания на нотной бумаге на предмет
печатания. Назидательно советовал бы для начала подписаться на «Музыку массам» и почитать учебник теории
музыки, а до тех пор подождать с тягой к творчеству»
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[6]. Как видим, музикант всегда отстаивал позицию
профессионала и категорически не хотел потворствовать
бездарности и дилетантству.
В архиве Л. Лисовского сохранилось «Положение о
Музыкальном комитете при Всеукраинском отделении
искусств Комиссариата народного образования» (приблизительно 1920 год) с правками К. Стеценко. В записке
не только определена структура и юридический статус
комитета, который призван управлять всеми музыкальными
учреждениями Украины, но и обозначены главные цели
его деятельности: организация «музыкального дела» и
разработка вопросов теории и практики музыкального
искусства. Вероятнее всего, идея создания документа,
как и сам текст, принадлежат Л. Лисовскому. Его мы
приводим полностью. «Высший Музыкально-Репертуарный
Совет является центром, куда молодые композиторы
обращаются для предварительной музыкальной критики
их творений. Надо ли говорить о том, какой громадный
интерес представляет для авторов компетентная оценка
их творчества, какую пользу для дальнейшего их развития
может им приносить критика сурового художественного
ареопага, каким по своему существу должен быть Высший
Музыкально-Репертуарный Совет. А, между тем, что мы
видим на деле? Присылаются массы манускриптов в
Совет и вскоре же оттуда отсылаются обратно; пишется
на них масса рецензий, составляются протоколы заседаний
Совета; затем, ни молодые композиторы не ведают о
том, каково суждение о них государственной критики и
кто их судит, ни рецензенты не имеют у себя полной
сводки рецензий Совета, которая может и даже должна
им пригодиться в будущем, как для прослеживания за
ростом того или другого автора и за общей картиной
музыкального творчества на Украине, так и для различных
справок, не говоря уже о том, что в рецензиях появляются
нередко и мысли общего характера, которые иногда
необходимо процитировать. При настоящем положении
вещей рецензии, написанные на клочках, сдаются в архив и
по прошествии некоторого времени утрачиваются бесследно. Таким образом, Высший Музыкально-Репертуарный Совет во всем объёме своей деятельности является
полным иксом для общества. Это надо признать неправильным. Думается, необходимо установить следующий
ход дела: 1) сочинения авторами должны предъявляться
в двух экземплярах (обязательно четко написанных),
причем один экземпляр возвращается автору после отзыва,
а второй остается в библиотеке Совета; 2) рецензии
должны быть размножены в трех экземплярах, причем
один экземпляр выдается рецензируемому автору, другой –
рецензенту, а третий входит в общий сборник при
библиотеке Совета. Ежегодно должны выпускаться
печатные сборники этих рецензий, подобные толстым
изданиям прежних “Трудов” разных научных комиссий.
Вспоминаю, каким ценным материалом были при былой
Харьковской Воскресной школе для рабочих ежегодные
выпуски томов под общим заглавием “Что читать
народу”, где помещались рецензии на все издания для
народа. Тогда инициатива исходила от частного лица,
незабвенной Христины Даниловны Алчевской. Теперь
подобную же работу следует поднять Совету. Тогда он
перестанет быть иксом и войдет в живую связь с
трудящейся массою» [7].
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В целом, годы, проведённые Л. Лисовским в Харькове,
можно охарактеризовать как расцвет его общественной
и музыкальной деятельности. В это время реализуются
многие творческие планы музыканта, он принимает участие
в художественных объединениях композиторов, где пользуется авторитетом как один из самых опытных профессионалов. Написанная Л. Лисовским хоровая кантата «Слава
Украине» в 1927 году была отмечена третьей премией на
Всеукраинском музыкальном конкурсе. В 1929–1930 годы
успех Л. Лисовскому приносит и музыковедческая работа.
Его теоретические труды активно издаются в центральных
музыкальных изданиях страны. В журнале «Музыка массам»
выходит «Нотная грамота для самообучения», а так же
очерки «Опера “Взрыв” Б. Яновского», «Музыкальное творчество П.П. Сокальского» (1927), «Аннотированные библиографические описания музыкальных произведений украинских советских композиторов» («Музыка» и «Музыка
массам», 1929), «Опыт изучения малороссийских дум»,
«Октябрьские лозунги». В тематике сочинений Л. Лисовского этого периода доминируют революционные мотивы.
В 1921–1922 годах он создает «Гимн Советской России»
(на собственный текст), «День проллетариата» (массовая
декламация с фортепиано на слова Эрнеста Толлера),
песню «Красная звезда» к пятилетию Красной армии,
«Привет Интернационалу», «За сотни рук» для хора и
фортепиано, армейский хор «Новобранцы».
На рубеже 20–30-х годов музыкальная деятельность
многих композиторов на Украине пребывала под пристальным идеологическим контролем государства. Под
прицелом оказалось и творчество Л. Лисовского. В 1931
году решением II и III пленумов Всеукраинского товарищества революционных музыкантов (ВУТОРМ) композитор
был исключен из рядов Украинского театрального
общества драматургов и композиторов. Основанием для
этого послужило обвинение его в причастности к так
называемой «церковщине» в музыке [4]. Сохранилась
рукопись заявления Л. Лисовского к правлению ВУТОРМа,
в котором он дает разьяснение сложившейся ситуации:
«В числе моих консерваторских упражнений была молитва
«Отче наш» (как опыт в дорийском ладу), впоследствии
была издана у П. Юргенсона в Москве. Это – единственный
опыт мой в церковной музыке. В настоящее время, сколько
могу судить, этого издания не существует, ибо получив
при помощи А.В. Луначарского все мои сочинения,
имеющиеся на складах в Москве, я недополучил этой
молитвы и у меня на руках ее тоже не имеется. Вот и все
данные, на основании коих я попал, было, в церковный
котел УТОДИКа. И, конечно, раз ВУТОРМ считает
несовместимым звание его члена с участием в означенном
котле, я безусловно отказываюсь от такового участия, о
чем заявил еще месяц тому назад в Бюро церковного
котла. А потому совесть моя перед ВУТОРМом чиста и
я прошу не применять ко мне никаких [действий?]» [5].
По мнению музыковеда М. Ржевской, изучавшей данный
период творчества Л. Лисовского, композитор всё же
имел непосредственное отношение к церковной музыке
[13]. Исследователь ссылается на некоторые сведения об
участии Л. Лисовского во Всеукраинском православном
церковном соборе 1921 года [12].
Последние годы жизни Леонида Лисовского оказались
наиболее сложными. Материальная нужда, несчастливый

брак с Неонилой Петровной Сокальской (дочерью украинского композитора П.П. Сокальского) и болезни сильно
подорвали его здоровье. В октябре 1932 года он попал в
больницу с рожистым воспаленим ноги, а после проведенной операции почти четыре месяца не вставал с постели.
Но даже в таком состоянии музыкант не переставал работать.
Подводя итог своего жизненного пути, композитор
написал в своей автобиографии: «В данный момент мне
идет 64 год, и я чувствую себя уже кончающим земные
счёты. Главная горечь моя в том, что я попав в рубеж
японской войны и начало революции, я не успел в своё
время попасть в печать с своими лучшими сочинениями,
а теперь уже поздно… и мой портфель довольно полновесный, так и останется в тине» [2]. Умер Л. Лисовский
в 1934 году и похоронен в Харькове.
Выводы. Леонид Лисовский принадлежит к когорте
выдающихся, незаслуженно забытых музыкальных деятелей,
которые жили в сложный переходный период идеологического слома эпох и работали практически во всех сферах
музыкальной культуры, везде достигая профессиональн ых
вершин. Свое жизненное кредо музыкант сформулиров ал в
тезисе, который записал в своем дневнике: «Я – не человек,
занимающийся музыкой, а музыкант, занимающийся
человеческой жизнью» [1].
Двадцать пять последних лет творческой биографии
Л. Лисовского условно можно подразделить на три периода:
1. Петербургский период (1909–1913) – годы поисков
самореализации. Работа в Коммерческом училище (музыкальным воспитателем и руководителем оркестра),
Народной консерватории и частных школах была связана с
напряжённой педагогической деятельностью. Композиторская практика Л. Лисовского ограничивалась аранжировками для училищного оркестра и написанием ряда камерновокальных и камерно-инструментальных произведений.
2. Тифлисский период (1913–1914). Преподавание
музыки в частной школе Л.В. Пышнова и А.Я. Швейгера.
Активизируется работа Лисовского-рецензента.
3. Харьковский период (1914–1934). Последние годы
жизни и деятельности композитора. В это время разворачивается его музыкально-критическая и продолжается
педагогическая работа (Народная консерватория, Музыкальный техникум, музыкальные школы, частные уроки).
Из-за травмы руки прекращается исполнительская практика.
Существенно активизируется лекторская, музыковедческая
(научные статьи, воспоминания), музыкально-общественная,
музыкально-критическая деятельность. Работая в должности
секретаря ВУТОРМ, Л. Лисовский пишет рецензии, создает
произведения, посвящённые революционной тематике и
оркестровки.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ «ЖИВОГО ПРАВА» ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Стаття присвячена аналізу результатів пошуків фундаментальних підвалин права, як складного
соціокультурного феномена, навколо якого на рівні філософії права ведуться дискусії щодо
співвідношення природного та волевстановленого права, об’єктивного змісту права чи
волюнтаристичних інтенцій визначати законами рамки свободи, тоді як психологічні та екзистенційні
вчення звернені до «живого» права. На відміну від формалізованого права у вигляді державного
законодавства концепція «живого права» Л. Петражицького, Є. Ерліха базується на тому, що таке
розуміння права, коли воно відображає емоційно-психологічне ставлення людини, може бути покладено
у фундамент активної правосвідомості громадянського суспільства. Воно не скуте формалізованими
вимогами держави та залежить від переживання людиною своїх можливостей реалізувати «всюди
існуюче загальнолюдське право» людської спільноти.
Ключові слова: концепції права, філософія та психологія права, співвідношення природного та
позитивного розуміння права, концепт «живого права» Є. Ерліха та Л. Петражицього.

Постановка проблеми. До одного із найбільш невловимих феноменів людської культури ми не безпідставно
відносимо право, яке з одного боку начебто завжди є,
адже за Гегелем у світі розумного існує та розвивається
«ідея права», з іншого – людині постійно приходиться
доводити, що воно йому належить, що особистість «має
право». Відтепер веління часу – розширювати царину
права до появи та прогресивного розвитку «права прав
людини». Те, у свою чергу, має бути теоретично проясненим, експлікована її невидима людська сутність, що
слугуватиме активній правосвідомості представників
громадянського суспільства.
За добу тоталітарного сталінського режиму репресований письменник і мислитель Ю. Домбровський писав у
знаменному романі «Факультет забутих речей», що
справедливість і право (терміни поріднені латиною та
англійською мовою: jus та justice), які він вивчав в
університеті, стали забутими, покинутими у жорстокій
дійсності зіткнення мислячої людини із репресивною
сталінською машинерією зла [2]. Тоді достатньо було
просто вільно мислити, щоб стати ворогом репресивної
машини, а поняття «інакомислячих» з’явиться вже
пізніше, у боротьбі за політичні права та плюралізм
ідеологій після завершення Другої світової війни.
На іншому полюсі свободи у письменника і філософа
А. Камю в романі «Суддя на покуті» головний герой
живе та розмірковує у м. Амстердамі – символі свободи
та широких прав на побутовому рівні їх розуміння, він
пишається своїм правом вільно обирати свій стиль життя,
допомагати бідним та знедоленим, інколи користується
правом шляхетності не без долі бравади аж до блюзнірства [4, с.378].
Намаганням наблизити феномен людської культури –
права – до людини, яка живе власним буттям, переживає
не тільки утиски права, а й можливості його реалізації
відзначались твори письменників психологічного напрямку

Ф.М. Достоєвського, Р. Ордінгтона, філософів-екзистенціалістів Ж.-П. Сартра, А. Камю, правників В. Новгородцев а,
Л. Петражицького, Єр. Ерліха, Л. Фуллера та інших.
У ХХ – ХХI століттях виникають нові теорії права,
не задовольняючись раніше розробленими історичними,
соціологічними, марксистськими, позитивістськими вченнями стосовно його природи. В наш новітній час продовжена лінія існування множинності теорій права, як й
належить бути в епоху постмодерних наративів – пошуків
можливостей інтерпретації боротьби за затвердження вже
звичного для нас словосполучення різних прав – економічних, політичних, культурних, релігійний, гендерних тощо.
Мета нашої статті полягає у рефлексивному аналізі
особливих, так званих психологічних вчень права, де
його смисл, призначення та функції наближені до
людини та її природної сутності. Мовиться про концепт
«живого права», яке на думку адептів цієї теорії, єдине
справжнє право. Воно протистоїть штучним, формалізованим державним настановам переважно забороняючого штибу у формі закону.
Аналіз літератури показує, що питанням природи
справжнього «живого», природного для людини права
цікавились переважно на Заході. Це роботи польського
правника Л. Петражицького, австрійського вченого Е.Ерліха,
американських правників Т. Оноре «Про право» та
Л. Фуллера «Мораль права». Серед українських авторів
варто відмітити розділ «Філософії права» підручника
В.С. Пазенка, «Вступ до філософії права» В. Шкоди,
«Історію політичних і правових вчень» М. Цюрупи та
інших [7].
Виклад основного матеріалу. Перед початком рефлексивного аналізу вчень про природу права варто
нагадати думку Г. Гегеля з «Філософії права», що таке
дослідження начебто не складне, адже воно (право) існує
у вигляді готової системи законодавства [1, c.300].
Проте цього не можна сказати стосовно вирішення
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давньої теоретичної суперечки представників юридичного позитивізму та носіїв доктрини «природного права»,
яка складає ядро дискусій та головний елемент предмету
«філософії права», на погляд В. Нерсесянца, Ж. Тускоза
та інших авторів. Нам слід абстрагуватись від згаданої
дискусії та звернутись до вчень, що виражають зв’язок
права із головним своїм суб’єктом – людиною. Тоді
начебто «оживає» право, стає згідно назви роботи Ернста
Ерліха «живучим» (живущим рос. мовою) [3, с.14].
Серед цих теоретичних побудов ми відзначили
психологічні концепції, одна із яких була утворена оригіальним вченням Льва Петражицького (1867–1931 рр.).
Випускник університету Св. Володимира в Києві, борець
за політичні права у царській Росії, він трагічно закінчив
життя у Варшаві 1931 році – столітній річниці невдалого
польського повстання за право Польщі бути незалежною
державою.
У роботі «Теорії права і держави у зв’язку з теорією
моральності», яка залишилась вцілілою на противагу
цілого списку пропалих робіт 1944 р. під час нацистської
окупації, Петражицький визначає право як феномен
індивідуальної психіки [5]. Таким чином, польськоукраїнський мислитель відійшов від традиційного для
європейських правових позитивістів розуміння права як
зовнішнього для людини примусу, як державного повеління.
Петражицький також визнає відмінність між правом
та моральністю, вона у вченні австрійського теоретика
права Г. Кельзена доведена до принципової протилежності,
та навіть встановлює суттєву різницю між імперативністю (обов’язковістю) вимог права і моралі.
Моральна імперативність, яка за І. Кантом вище за
усяке інше повеління, обумовлена особистим усвідомленням людини свого обов’язку перед суспільством, а от
правова імперативність визначається осмисленням "свого
права" на певну свободу поведінки та психологічним
переживанням при виконанні чи ігноруванні приписів
державної влади, яке викликає гнів, невдоволення, а
також задоволення та інші позитивні психологічні стани.
Важливим висновком в теорії Льва Петражицького
стало визнання необхідності правового порядку, який
важливіший за тверді моральні підвалини життя суспільства. Нагадаємо, що у правових і політичних вченн ях
Китаю (Конфуцій), Стародавньої Греції (Платон) наголос
робився саме на моральних підвалинах суспільного
порядку, бо вони вище за закон. У правовій психіці, –
вважає Петражицький, – крім пасивного елементу
(осмислення свого обов’язку) як і у моральній свідомості, є
ще й активна складова, це намагання досягти того, що
людині належить «по праву».
Тим самим, вважає М. Цюрупа, у природу права
внесено індивідуально-психологічний момент особистого
«переживання» кожною людиною свого права на відміну
від моралі, яка у вимогах суспільної форми свідомості
впливає на людину ззовні [7, с.189 ].
Хоча у І. Канта «моральний закон» примушує робити
доброчинні дії начебто з середини, він скоріш за все є
більше «м’який» примус, ніж внутрішня свобода. Це й
пояснює різні ступені усвідомлення людьми права та
законодавства, яке його регулює. Таким чином, філософія
та психологія права розраховують на суб’єкта як індивідуальну, неповторну особистість з притаманною право-
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свідомістю, або з достатньою, активною або низькою
правовою культурою, тоді як інші соціально-гуманітарні
науки зважають на взаємодію соціальних груп, прошарків
суспільства, де правосвідомість є загальнозначуще для них.
Внесок Петражицького не вичерпується психологічною
теорією права, а включає і теорію про множинність видів
права. До останніх, крім офіційного права (законодавства), він відніс право засновників релігій, Пророків –
Гаутами Будди, Мухаммада, Отців Церкви, апостолів;
право односторонніх обіцянок; загальнонародне право,
як «всюди існуюче право» людей. Останнє набуло надзвичайної актуальності у зв’язку із окупацією АР Крим,
міста Севастополь, части Донбасу (ОРДіЛО) та порушенням
природних і соціальних прав людини на окупованих
територіях. Позови України до Гаазького трибуналу як
раз й пов’язані не з військовими злочинами у першу
чергу, а з правами людини. Прекрасно казав з цього привод у
російських екзистенціаліст Лев Шестов: подивіться на
скалічених війною поранених та загиблих людей, але
більш страшна картина, коли бачиш людину із враженою
(скаліченою) честю і совістю, бо та позбавлена прав і
свобод [6, с.223].
Можливо, не без впливу вчення Петражицького на
схилі його життя виникають екзистенційні та антропологічні теорії права, одним із підсумків яких стало
поняття «живого права», тобто не формального, не скутого
державними повеліннями зібрання законів, переважно
забороняючого характеру, а того, за яке людина бореться,
переживає при цьому підйом чи смуток.
Сучасна екзистенціальна філософія права поставила
в центр рефлексії проблеми ситуативної поведінки
людини та її переживання, вибір рішення в «прикордонній ситуації» межі життя та смерті, питання тотальної
свободи та відповідальності (нагадаємо про право як
міру свободи), відповідності примусу, покарання людській
природі тощо.
У межах цього підходу до права з’ясовується розрізнення права як екзистенційного явища, яке переживається
людиною «тут і зараз» (живе право) та позитивного права
(офіційного закону) держави. Потрібна була «гуманістичн а
революція», вважає у книзі «Людина божественна» професор ізраїльського університету Юваль Ной Харарі,
щоб суспільство визнала за людиною життєво істотні
для неї права [8].
В цьому сенсі екзистенціальне право трактується як
«справжнє право», що відповідає «справжньому існуванню», екзистенції, а закон (позитивне право) розглядається
як дещо формальне, відчужене від людини і протилежне
її «пластичної», постійно змінної сутності.
Екзистенціальний підхід, притаманний А. Камю, Ж.П. Сартру та іншим представникам «філософії суб’єкта»,
характеризується тим, що природа і функції права
розглядаються з позиції їх індивідуального сприйняття
окремою людиною, це вираз специфічних умов та меж її
конкретного, ситуаційного буття. В такому разі світ
"справжнього" людського існування виступає як суб’єктивне переживання ситуації, у якій присутній правовий
аспект, як правило, пов’язаний з мораллю. Людське
існування протистоїть зовнішньому «примусовому» світові
з його неминучими соціальними проблемами та негараздами
та, як зауважив Ж.-П. Сартр, «репресивними структурами».
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Поняття «живе право», запропоноване австрійським
правознавцем Е. Ерліхом, до речі, колишнім ректором
Чернівецького університету, визначає безпосередньопрактичні форми правової буттєвості, що існують поряд
із позитивним правом, але вони є більш динамічними,
здатними випереджати його у своєму розвитку. Вимоги
«живого права», радше сказати, життєвого права, як
слідує із назви однієї із робіт Євгена Ерліха, існують за
межами формальних юридичних приписів. Е. Ерліх
заперечував наявність примусу у природі права, яке форм ується не тільки законами, а й громадською правосвідомістю.
Лише з часом мінлива жива сила права включаються
у зміст волевстановленого права і стає частиною чинног о
позитивного права. Так, ідея рівних прав людини незалежно від кольору шкіри існувала в правосвідомості та
протестних формах громадянського життя у США десятки
років, допоки законами про заборону дискримінації вони
не були закріплені.
Інше, право дитини у його сутнісному значенні існувало
завжди та тлі фактичного безправ’я дітей – робітників з
8–10 років в умовах раннє буржуазного суспільства та
імперіалізму, тільки з середини XX століття воно стає
частиною права «прав людини» та міжнародного гуманітарного права.
Тим самим вибудовується місток між «живучим» за
точним виразом Е. Ерліха правом та діючими, чинними
законами держави.
Трагічна іронія долі полягала у тому, що ідеї
Л. Петражицього та Е. Ерліха не були визнані спільнотами
правників, можливо історія розвитку правосвідомості
тоді не пройнялася важливістю звернення до справжньої,
живої людини, буття (екзистенція) якої було за тонким
зауваженням Ю. Габермаса небуттям. Концепт «живого
права» дозволяє включити у громадянську правосвідомість
елемент активності, самоорганізації у і бутті правової
культури.
Висновки. Пошуки природи права зазвичай ведуться
у річищі намагань вирішити дискусію стосовно домінант и
природного або волественовленого змісту права, тоді як
наближення сутності права до реального процесу життєдіяльності, буття, співбуття та переживань людини
здійснюється в межах психологічних теорій права, яке
визначено «живим» на відміну від формалізованого права,
наданим людині державою. Санкціоноване державою

офіційне право відстає у своїй зміні від змін духовного,
економічного та соціального життя, тоді як інтуїтивне –
вільно змінюється відповідно до соціокультурних зрушень.
Право існує остільки, оскільки люди переживають його
як право, тому розвиток громадянського суспільства не
можливий без активної компоненти правосвідомості.
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PSYCHOLOGICAL THEORIES OF "LIVING RIGHT" AND THEIR INFLUENCE
ON THE RIGHT OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE
The article is devoted to the analysis of the results of the search for the fundamental foundations of law as a complex sociocultural phenomenon, around which at the level of the philosophy of law discussions are conducted on the relation of natural and
law-governed law, objective content of law or voluntaristic intentions to determine the scope of freedom of laws, while psychological
and existential doctrines are addressed to "Living" law. Unlike formalized law in the form of state legislation, the concept of "living
law" L. Petrazhitsky, E. Ehrlich is based on the fact that such an understanding of law, when it reflects the emotional and
psychological attitude of man, may be placed in the foundation of active legal consciousness of civil society. It does not hide the
formal requirements of the state and depends on the human experience of its ability to realize the "everywhere existing human rights"
of the human community.
Key words: concepts of law, philosophy and psychology of law, the ratio of natural and positive understanding of law, the
concept of "living law" by E. Ehrlich and L. Petrazhitsy.
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ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОСЛАВИИ
Анализируются причины актуализации антропологической проблематики в современном православии.
Целью статьи является раскрытие методологических основ православного учения о человеке, а также их
развитие в современности. Выводы можно сформулировать следующим образом: несмотря на стремление
богословов в своих построениях соответствовать духу времени, предметом православной антропологии
продолжает оставаться не столько человек реальный, сколько человек мистического и богооткровенного
опыта, в свете чего антропология оказывается сугубо прикладным аспектом христологии, сотериологии и
тринитарного богословия. Таким образом определяется логика «модернизации» православной мысли, которую
в целом следует характеризовать как неопатристический синтез: почвой для описания фактов являются
приемы и методы, которые использовались еще во времена отцов церкви, и рассмотрение антропологических
проблем современности осуществляется с учетом догматических оснований. В качестве ключевой задачи
православных мыслителей определяется поиск адекватных традиций, средств понятийного осмысления
существующего богословского опыта.
Ключевые слова: православие, богословие, современность, социум, человек, личность, мораль, ипостась.

Актуальность темы. Современный мир все чаще
обращается к проблеме сущности человека, к смыслу его
жизни и в связи с этим – к созданию целостной концепции
человека. Общие антропологические представления
являются главным компонентом коллективного сознания
социума, в которых и освещаются условия бытия самого
общества. Нынешняя действительность Украины отражает
все те тенденции, которые характерны и для западноевропейской цивилизации, а главное – это потеря
ценностных ориентаций, потеря самодостаточности и
самоидентификации. Антропологический кризис, разрушение традиционных социальных коммуникаций актуализирует антропологическое проблемное поле философии,
религии, психологии, культурологии, этики, эстетики.
В современных тенденциях можно выделить главные
стратегии ответа на экзистенциальный кризис. Первое
направление – это начало–середина ХХ в., когда такие
мыслители, как М. де Унамуно, П.Тиллих и др. трансформируют онтологическую идею «отчаяния» человека
и призывают к мужеству перед пустотой, пропастью.
Второе направление – середина-начало ХХ в., когда
такие ученые, как Ж. Батай, Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз
предлагают человеку жить в ситуации «отчаяния»,
«заброшенности» и не проявлять свою чувственную сферу –
любовь, сострадание, примирение. Но эти направления
не в состоянии решить проблему трагедии человеческой
жизни. Отсюда – третье направление – религиозная, в
частности, православная антропология представляется
нам почвой, которая позволяет решить эту проблему как
в теоретическом, так и практическом планах.
Степень разработанности проблемы. Актуализации
антропологической проблематики в рамках православия
способствовали труды таких мыслителей, как Б.Вишеславцев «Этика преображенного Эроса», В. Давыденко
«Святоотеческое учение о душе человека», В. Зеньковский
«Основы православной антропологии», В. Несмелов
«Наука о человеке», А. Позов «Основы древнецерковной

антропологии» и др. Следует отметить, что указанные
мыслители не только стремились проанализировать
антропологическое наследие, раскрыть влияние античности на становление религиозной традиции, но и
представляли создание систем христианской антропологии с учетом философских и психологических
разработок в науке того времени. Если кратко охарактеризовать взгляды отечественных специалистов, то
необходимо констатировать, что основанная выдающимся
украинским мыслителем В. Шинкаруком Киевская антропологическая школа открывает новые горизонты исследования христианской антропологии. Проблема формирования христианского понимания человека нашла свое
толкование в трудах современных украинских философов
Т. Чайки, В. Малахова, С. Крымского, Н. Хамитова,
В. Табачковского, Г. Гребенькова, С. Пролеева. Славянская
религиозная философия рассматривается в работе
современных украинских религиоведов Л. Конотоп и
С. Швед «Славянская религиозная философия».
Целью статьи является раскрытие методологических
основ православия, главным образом – по проблеме
человека, как в прошлом, так и в современных процессах.
Изложение основного материала. В нынешнем
украинском обществе можно увидеть стремление православных мыслителей концептуализировать христиански й
образ человека (о. Георгий Коваленко), причем речь не
идет о желании отыскать вечную тему в вызовах времени
или предоставить религиозно-антропологические обоснование социальных программ церкви. Религия в современном социокультурном пространстве Украины явилась
делом сугубо индивидуального выбора человека, а не на
фоне распространения нетрадиционных религиозных
культов, новых мистических практик, активизации
архаики и т.п. В такой ситуации обоснование концепции
человека выступает важным свидетельством о традиционных установках православия. Украинская православная
церковь обращается как к философскому наследию, так
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и к наследию многих социально-гуманитарных наук. Ее
основные положения остаются важными для определенной
части социума. В связи с этим и положения православия
о сущности человека являются своеобразными ориентирами
для преодоления бездуховности, аморфности в современной Украине. Одной из важнейших составляющих
самоидентификации личности современное православие
считает приоритет единства и целостности, а человек
является своего рода моделью, в которой не существует
разделения на субъект и объект, моделью, которая
обладает гармоничной целостностью. Познавательная
активность человека направлена не столько к окружающей среде, сколько в самого себя. Заглянуть внутрь
себя означает большую потенциальность собственной
духовности. Такой подход к направленности личности
опять-таки приводит к христологическим основам,
которые и позиционируют принцип целостности, гармоничности как аргументирующий принцип реализации
проекта «нового человека», но исключительно в эсхатологической перспективе. В этом аспекте важным является
наследие отцов церкви, которые рассматривали три
направления развития проблемы человека – структуру
человека, образ и подобие Богу, назначение человека.
Эта структура является свидетельством не только теоретической разработки «трех ипостасей» в человеке, но и
свидетельством ее практической значимости, она дает
ответ на вопрос: «как сделать человека духовным
существом?».
Предметом рассмотрения в православной антропологии
является не столько конкретный, действительный человек,
сколько человек «мистического опыта», человек «Богооткровения». Иными словами, православное богословие
открывает возможности реализации Божественного замысла
относительно человека, обретения человеком совсем иного
состояния существования. Греховность человека, его
несовершенство, наличие зла в человеческой природе –
все это означает необходимость обращения к христианскому миропониманию. Кроме того, православные
богословы различают сущностную структуру человека и
вариативные проявления (поведение) человека. Таким
образом, идеал человека интерпретируется не в качестве
онтологической структуры, а в качестве структуры динамической, постоянно находящейся в процессе становлен ия
и развертывания. В связи с этим и представлена цель
разработки православной антропологии – необходимость
духовного совершенствования человека и его возвращение
к истокам, вечности, свету, гармонии. В таком направлении освещаются и конкретизируются следующие задачи:
во-первых, речь идет о необходимости реконструкции
приемов и методов древних антропологов с учетом
догматических основ; во-вторых, необходимо выделить
средства осмысления понятий и концептов теологического
опыта. Осмысление понятий и концептов, в свою очередь,
предполагает обоснование такой методологии, которая,
с одной стороны, будет определять характер взаимоотношений православной антропологии с философией,
психологией, этикой и т.п.; а с другой, – найдет такие
формы отражения христианского знания о человеке, которые
будут адекватными уровню сознания современного социума.
Что касается методологии анализа проблем антропологии, то, например, протоиерей А. Лоргус в работе

«Православная антропология» обосновывает методологический подход как «подход к предмету исследования,
средства, способы анализа, само мышление, отношение
к феноменологии и методике рассуждения» [8]. Также
автор определяет в качестве базовых стратегий описания
и исследования православной антропологии три принципа –
христологический, пневматологический и личностный.
Христологический принцип объясняется следующим
образом: человека невозможно помыслить отдельно от
его отношения к Богу, вне взаимосвязанности человека и
Бога. Исследователь акцентирует внимание на человеческой
природе Христа и представляет Его как онтологическую
почву каждого человека. В этом аспекте А. Лоргус
настаивает на отличии православной антропологии от
антропологии ветхозаветной: в последней главным
является Адам, а в православной – Христос. Итак, автор
показывает, что Адам – это «прошлое» человечества, а
Христос – его «будущее». Таким образом, познание
человека, определение его духовных измерений и
ориентиров становится возможным только в образе
Христа, в процессе Его познания открывается не только
Бог, но и образ совершенного человека. При этом
обосновывается положение, что образ Христа в православной традиции – это живой образ, истинный путь
становления и совершенствования человека благодаря
духовному подобию. Известный российский философ
В. Лосский в работе «Очерк мистического богословия
Восточной Церкви. Догматическое богословие» раскрывает
это следующим образом: «Дело Христа относится к
человеческой природе, которую Он возглавляет в Своей
Ипостаси. Дело же Святого Духа относится к человеческим личностям, обращается к каждой из них в отдельности.
Святой Дух сообщает в Церкви человеческим ипостасям
полноту Божественности единственным, личностным
образом, приспособляемым к каждому человеку как к
личности, созданной по образу Божию» [9, с.125]. По
нашему мнению, именно этот аспект и раскрывает
православную антропологию как антропологию практического плана. Кроме того, православная антропология
основывается на противоположных суждениях, которые
являются одновременно истинными в аспекте описания
Божественного начала. Это проявляется в символических
образах-концептах – «триединство», «слово, воплощенное
во плоти» и т.п. Такой подход демонстрирует стремление к
преодолению границ рассудка в поисках Абсолютной
истины.
Второй принцип – это принцип пневматологический.
Он направлен на раскрытие духовности человека. Речь
идет о наличии даров Благодати в человеке. В православии
природа человека всегда соотносится с Божественной
Благодатью, которая содержится в самом акте творения
Богом мира, человека, всего существующего. Итак, человек
содержит в своей природе не просто сотворенную благодать, но такую, которая находится в потенциальном
состоянии. Именно это объяснение и предполагает
открытость человека как неразрывную взаимосвязанность с
Богом, с миром духовного. Бесспорно, понятие «открытость» существует и в западноевропейской философскорелигиозной мысли, но в пределах этой традиции оно
интерпретируется как открытость миру. Состояние
человеческой природы всегда проясняется именно
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благодаря отношению к Богу: положительное отношение
предполагает духовность и гармоничность человека, а
отрицательное – зло и мрак в его душе.
Третий принцип – это подход к человеку только как к
личности (Н. Бердяев, А. Логрус, В. Лосский). Экзистенциальный принцип православия основывается на различении
таких понятий, как «сущность», «энергия», «ипостась» и
позволяет обосновать собственную антропологическую
максиму – идею «обожествления», онтологического преобразования человеческой сущности, значения личностных
усилий человека. Известный российский исследователь С.
Аверинцев в работе «София-Логос. Словарь» отмечает, что
христианская традиция различает понятия человека как
«личности» и как «индивида», при этом уточняется, что
личность является отражением Божественного [1, с.238].
Такие мыслители, как В. Лосский, И. Зизиулас, современный греческий богослов Х. Яннарас и др. оперируют
такими понятиями, как «личность», «индивидуальность»,
«природа человека» и др. Что касается описания человеческой природы, то в православной традиции заложены
идея личностного Бога, толкование личностной природы
как общности и знаковости и др. Божественное, а позже и
человеческое, позиционируются в апофатике Востока как
«посвященные», сохраняющие тайну бытия человека и
мира. Личность выступает как разумная, свободная, самостоятельно раскрывающая собственную сущность. Поэтому
«образ и подобие» – это осознание человека в его
творчестве, самостановлении и самораскрытии. Понятие
«природа человека» в интерпретациях православных
богословов используется в следующих значениях: прежде
всего, это – то, что необходимо преодолеть, от физического
тела до духовной индивидуальной сущности; во-вторых,
речь идет о том, что было предоставлено Божественной
благодатью. В этом смысле человек и выступает
потенциальностью, которая стремится преодолеть единственность собственного содержания, стремится раскрыть
себя во множественности и реализовать себя благодаря
экстатированию к бытийности всего существующего. Реализация личности осознается как «unitas multiplex» («единство во множестве»). Это можно пояснить и другим способом – через соотношение «образа» и «подобия», при этом
первое раскрывается благодаря понятиям «природа» и
«мир», а понятие «подобия» раскрывает свободу личности,
достижения определенной «ипостаси».
Необходимо отметить, что специфика византийской
мысли, возникшей на пересечении различных национальноисторических типов ментальности, заключается в синтезе
теоретических положений и духовно-практического знания.
Византийская мысль содержит и философскую рациональность и этические категории для реализации единой цели –
раскрытия смыслов человеческого бытия. И в прежние
времена, в трудах Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Григория Паламы, и в трудах современных мыслителей четко можно увидеть попытки раскрыть тайну
двойственности человека, которая, по факту, и не является
двойственностью, а раскрывается как тождество. Так,
Х. Яннарас считает, что ипостась человека включает в себя
целостную природу, которая проявляется во множественности энергий или внешних проявлений. Эти энергии
делятся на два вида – психические и соматические. Душа
представляет собой совокупность энергий психического
плана, а тело является вместилищем соматических энергий.
Таким образом, происходит преодоление разделения
человека на тело и душу, тело выступает только как ее
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пространственная граница [15, с.201], личность развивается
благодаря экзистенциальному, кенотическому опыту, т.е.
опыту общения. В православной антропологии человек
находится в коммуникационном процессе. При этом онтология находится в тесной взаимосвязи с гносеологией.
Божественный план, общая природа – это экзистенциальная
реальность, познание этой реальности происходит благодаря
личностному общению. Личность всегда находится в
единстве с другой личностью, с другими личностями,
человек меняется сам и меняет других людей. Но общение
имеет особый характер, оно является внутренним духовным
процессом, с внутренней речью, с внутренним разговором:
«на рабочем языке аскезы, в ее знаках, символах, рабочих
терминах» [13 с.110]. Актуализация личности – это свобода
творчества. Христианское понимание свободы – это свобода
мира. Таким образом, и свобода человека является производной от абсолютной онтологической свободы. Все
византийские гносеологические установки на онтологию,
гносеологию, екзистенциалы человеческого бытия проявляются в православии как мистический реализм, символизм, устанавливают зависимость гносеологии от онтологии,
а позже – как отождествление личности и Абсолюта в идее
«православного энергетизма».
Выводы. Отцы церкви рассматривают человека как
творческое существо, преодолевающее повседневные связи
благодаря личным решениям и поступкам, которые и
определяют дальнейшее развитие человека. Творчество и
культура выступают в традиции античности как энергия
действия, как Божественная благодать, которая является
источником тварного мира. Творческая Божественная
энергия постигается человеком и выступает в двух
культурных сферах: в византийско-христианском мировоззрении культура раскрывается как природное качество
человека, а творчество у отцов церкви является, прежде
всего, свободой. Современные представители православия
подчеркивают, что их учение является вертикальным и
именно оно определяет целостность структуры личности.
Реализация личностного может осуществляться как «я» в
отношении к абсолютной личности; так «я» в отношении к
социуму. Нравственное совершенствование в православии
направлено на развертывание бытия, на привнесение в мир
новых мыслей, новых поступков. Такое «привнесение» и
означает, по мнению православных богословов, объединение человечества и преобразование его природы, создает
новое, надличностное единство. Идея объединения реализуется как «единство во множестве» в значении критерия
духовной истины. Православная антропология стремится к
утверждению противоположных идеалов – абсолютизации
единства и личностной свободы, находится сегодня в
постоянном поиске теоретических форм примирения этого
противоречия.
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ANTHROPOLOGY ISSUES IN MODERN ORTHODOX THEOLOGY
The paper analyzes the reasons for actualization of anthropological issues in modern Orthodox theology. The article aims to
discuss the methodological foundations of the Orthodox ideas about human as well as their recent development. The conclusions
reached are as follows: despite the theologians striving to conform to the spirit of the times in their concepts, the actual subject of
Orthodox anthropology remains mainly not a real person, but rather a person exposed to mystical and God revelation experience,
this leading to anthropology being a purely applied aspect of Christology, soteriology and Trinitarian theology. Thus, the logic of the
Orthodox concept “modernization” is defined. In general, it should be characterized as a neopatristic synthesis: the basis for
describing the facts are the techniques and methods that were used in the Church Fathers’ times, and consideration of modern
anthropological issues is based on dogmatic grounds. The key task of the Orthodox theologians is defined as a search for adequate
traditions and means of conceptual understanding of the existing theological experience.
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АКАДЕМІЧНА СВОБОДА І СВОБОДА ВИБОРУ ЯК ОСНОВА
МОРАЛЬНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
Проаналізовано наукові підходи до розуміння змісту і структури академічної свободи та свободи
вибору, як засобу підвищення якості освіти. Проаналізовано академічну свободу і свободу вибору в
американських університетах; визначено особливості американської системи освіти й встановлено
необхідність глобальних змін в українській системі освіти шляхом забезпечення свободи вибору
дисциплін студентами в поєднанні з правильним менеджментом викладачів університету. Враховуючи
особливості наукової діяльності було проаналізовано специфіку моральної регуляції в науковій та
освітній сферах. Встановлено, що продуктивна діяльність університету сприяє моральному вихованню
особистості, здатної здійснювати вільний вибір в освітньому просторі. Встановлено, що в практиці
сучасного університету свобода вибору студента відбувається відповідно встановленим планам
освітніх наукових програм; визначено, що свобода вибору формує навички самовизначення і
самореалізації майбутнього спеціаліста та є основою моральної освіти.
Ключові слова: свобода вибору, академічна свобода, ліберальна свобода, моральна освіта,
індивідуальна академічна свобода, інституціональна академічна свобода.

«Свобода є творчість нового в світі доти неіснуючого.
Я є вільним тоді, коли якусь важку життєву задачу,
яка переді мною постала, вирішую по-своєму,
так як її ніхто інший не зміг би вирішити.
І чим більш незамінним та індивідуальним є мій вчинок,
тим більш вільним він є»
С. Гессен.
Постановка проблеми. Перед сучасною освітою постає
завдання у вихованні творчих особистостей здатних до
самовизначення, вміння швидко орієнтуватись у різних
ситуаціях і з порозумінням підходити до вирішення назрілих проблем. Важливу роль у цьому процесі відіграє
моральність в освіті, яка впливає не тільки на виховання
та становлення особистості, але й розкриває інституціональну та екзистенціональну сторони освіти. Філософське
осмислення процесів, що відбуваються в освітній і
культурній сферах, спричинили необхідність перегляду
вже існуючих уявлень про соціальне мислення та методологічні підходи до визначення ролі особистості та її
свободи вибору. Таким чином, дослідження свободи вибору,
як основи розвитку моральної освіти в процесі підготовки
спеціалістів здатних виконувати здобуті професійні функц ії
в подальшій роботі, в сучасних умовах набуває особливої
актуальності. Університети завжди позиціонувались як
наукові й освітні центри, в яких відбуваються інноваційні
дослідження та наукові відкриття, саме це обумовлює
реалізацію принципу академічної свободи в якій відображаються права викладачів на вільне викладання

предметів і проведення наукових досліджень, а також
студентам надається свобода вибору дисциплін, які відповідають їхнім уподобанням і схильностям.
Методологічну основу даної статті склали філософські
й соціально-педагогічні концепції вітчизняних і зарубіжн их
вчених. Загалом, свобода була об’єктом досліджень протягом багатьох років і розглядалась в різних аспектах:
свобода й необхідність; свобода і відповідальність людини
(Спіноза, А.Шопенгауер, Ж.-П.Сартр, К. Ясперс, М. Бердяєв,
В. Соловйов та ін.); академічна свобода (Д. Герцюк,
Ю. Верланов, Ю. Юринець, Н. Дем’яненко, А. Казарєзов,
Р. Хафстадтер, Вальтер П. Мецгер, К. Кац, М. Фінкін,
Дж. Петер Бурне та ін.).
Мета роботи полягає в дослідженні й узагальненні
наукових підходів до академічної свободи і свободи вибор у
як основи моральної освіти з урахуванням індивідуальн их
особливостей та особистого досвіду студентів, а також
визначення аспектів співвідношення між індивідуальною та
інституціональною академічною свободою, які тісно пов’язані з автономією навчального закладу та символізують
його самостійність і незалежність у реалізації навчального процесу.
Виклад основного матеріалу. В сучасному світі швидкими темпами йде розвиток науки і техніки, відбуваєть ся
переоцінка цінностей. Щоб краще зрозуміти динаміку
цих процесів слід переглянути підходи та уявлення у
соціально-педагогічному мисленні шляхом розробки
інноваційних складових методологічного підходу в цьому
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питанні, підлаштовуючись до сучасних викликів, спрямованих на цивілізаційний розвиток суспільства. Тут
особливої уваги потребує традиційна система навчання.
Адаптування вищої освіти до мінливого світу вимагає не
тільки організаційної діяльності вищих навчальних
закладів, а й потребує практичного використання нових
знань і технологій. Прививати студентам такі цінності,
які знадобляться їм для подальшого життя в умовах
мінливого світу, є завданням сучасної вищої освіти. Освіта
«повинна не просто робити акцент на доступні до світової
бази знань в сфері науки і управління, але й сприяти
збереженню багатств національних культур і цінностей,
які базуються на освячених віками і незмінно цінних
дисциплінах гуманітарних і суспільних наук, включаючи
філософію, літературу, мистецтво…» [1, с.23-26]. Сьогодні
система освіти покликана допомогти студентам у свободі
вибору, направляючи їх до прийняття вірних рішень і
здатності їх реалізувати, а також навчити бути відповідальними за власний вибір, в якому головною передумовою є готовність особи здійснення такого вибору.
Зазначимо, що наука та наукове виробництво займає
особливе місце в університеті. Наука та наукові дослідження в університети нерозривно пов’язані з освітнім
процесом, вони допомагають не тільки генерувати нові
знання, але й здатні виховувати студентів, як високопрофесійних спеціалістів для яких наука стає на тільки
покликанням, а й професією. Про науку та наукове виробництво свого часу говорив М. Вебер. Свої погляди він
виклав у праці «Наука як покликання і професія», зазначивши, що в даний час відношення до наукового
виробництва як до професії обумовлено тим, що наука
вступила в таку стадію спеціалізації, якої не знали раніше.
Наукова робота немовби вплетена в рух прогресу. Втім,
створене в області науки з роками застаріває й від цього
нікуди подітись, «таким є смисл наукової роботи, якому
вона підпорядкована й якому служить, і це як раз і
становить її специфічну відмінність від усіх інших елементів культури; будь-яке досконале виконання задуму в
науці означає нові «питання», воно за своєю суттю бажає
бути перевершеним. З цим повинен змиритися кожен, хто
хоче служити науці… Бути перевершеним у науковому
відношенні – не тільки наша загальна доля, але й наша
загальна мета. Ми не можемо працювати, не маючи надії
на те, що інші підуть далі за нас» [2, с.709].
Серед молоді, зазначає М. Вебер, розповсюдженим є
уявлення про те, що наука стала чимось на зразок
арифметичної задачі й створюється в лабораторіях за
допомогою статистичних карток, а не «душею». Що ж
позитивного дає наука для практичного й особистого
життя людини, та в чому полягає її «покликання». Поперше, зазначає М. Вебер, наука розробляє техніку
оволодіння життям – як зовнішніми речами, так і
вчинками людей – шляхом розрахунку; по-друге, вона
розробляє методи мислення, робочі інструменти й
виробляє навички поводження з ними. «Але на цьому
справа науки, на щастя, ще не закінчується; ми в змозі
сприяти вам в чомусь третьому, а саме в набутті
ясності» [2, с.709-710]. До своєї роботи слід відноситись
відповідно «вимогам дня» по-людськи і професійно.
Такі погляди М. Вебера невипадкові, адже в Німеччині
завжди приділялась увага проблемам виховання в універ-

ситетах, які пов’язували не тільки з історією, але й з
культурою загалом. Така тенденція добре прослідковувалась
у минулому столітті, коли розвивались думки про виховну
роль університетів, які повинні служити противагою
обмеженому професійному розумінню освіти (Т. Літт,
К. Ясперс). Це спонукало М. Вебера дослідити таку
нагальну тему, як зміна ролі науки, зміна суспільного
статусу вченого, приділивши увагу значенню виховної
ролі філософії, науки і університету.
Надбання ХХ ст. свідчать про те, що наука є доволі
специфічним родом діяльності людини і нарівні зі звичайними моральними нормами потребує деяких додаткових
етичних врегулювань. Це говорить про те, що наукова
сфера потребує обґрунтування таких цінностей, які мають
моральний вимір, норми і правила й сприяють більшій
ефективності наукової праці. В даний час відбуваються
радикальні зміни в академічній системі освіти й свободі
наукової творчості. Свобода наукової творчості впевнено
почала проявлятись у відповідальності й спроможності
вченого, звільнившись від упереджених думок, аналізувати
власну роботу і з порозумінням віднестись до роботи
інших, розпізнаючи в ній зерна істини.
Слід зазначити, що освіта стає об’єктом спеціального
філософського дослідження в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Вчені звертають увагу на необхідність філософії виховання
та освіти, намагаються з’ясувати світоглядні та методологічні основи класичної освіти. Так С. Гессен в книзі
«Основи педагогіки. Вступ до практичної філософії»
акцентував увагу на культурологічному аспекті освіти
зазначаючи, що «примусова за необхідністю освіта
повинна бути вільною за метою. Примушення і свобода
не виключають, взаємно проникають один одного.
Кожен освітній акт, по необхідності примусовий, здійснює
свободу, яка повинна бути властивою йому, оживляючим його завданням» [3, с.64]. Саме в цьому, вважає
вчений, і полягає ідеал свободи освіти. Проаналізувавши
поняття «примушування» та «свобода» і знайшовши
внутрішню єдність цих понять, він намагається з’ясувати
завдання моральної освіти, досліджуючи моральний
розвиток окремої людини, а також шукає відповідь на
те, чи може взагалі розвиватись моральність. С. Гессен
говорить про те, що прогресивний розвиток науки не
викликає сумнівів, втім прогрес моральності, навпаки,
або рішуче відкидається (Ж. Руссо), або вбачається «з
чисто зовнішнього боку пом’якшення» нравів, або
накінець, висловлюється думка, що моральність не підляг ає
розвитку ні в позитивному, ні в негативному сенсі, але
знаходиться як би поза історією, є щось статичне, тому
можна порівняти тільки рівень моральності окремих
осіб, а не епох або поколінь» [3, с.82].
Втім, С. Гессен все ж таки визнає, що моральність,
певною мірою, таки розвивається і цей розвиток не так
вже й різниться від розвитку науки. Ступінь досягнення
особистістю свободи тут є очевидним, а її моральний
рівень залежить від двох моментів – це ступінь її вольового
напруження та об’єму оточуючих особистість культурн их
змістів, які вона повинна засвоїти й змусити обертатись
навколо себе. Чим більшим буде радіус обертання особистості зовнішньої культури, тим правильнішим буде
рівень її моральності й вільної дії. «Досягнення в наш
час тогож рівня моральності свободи вимагає значно
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більшої вольової напруги, значно більшої центрострімко ї
сили особистості, ніж два з половиною тисячоліття тому…
нас обступає зараз набагато більше спокуси зовнішньої
культури, а тому нам зараз важче бути вільними особистостями, ніж нашим пращурам… Але в глибині, під цим
вічним і одноманітним хвилюванням, філософ по праву
бачить безперервно поширюване в своїй силі та об’ємі
течії, зростання свободи – посилення центрострімкої сили
у людини, яка проявляється в ускладненні, що постає
перед особистістю, обов’язку й тих завдань, які їй доведеться
вирішити своїми власними діями» [3, с.83].
Розвиток моральності не так вже й відрізняється від
розвитку науки. Ті філософи, які спрощують й заперечую ть
зовнішню культуру, разом з тим заперечують і розвиток
моральності, а подекуди навіть вказують на її виродження.
Тоді як С. Гессен зазначає, що завдяки моральній освіті
в людині відбувається розвиток свободи. «Моральна
освіта завершується з формуванням особистості в
людині або, що те ж, розвитком її індивідуальності. Але
так як свобода і особистість представляють собою не
готові даності, а сповна ніколи не реалізовані завдання,
то й моральна освіта не може закінчитись в певний
період життя людини…» [3, с.85-86]. Тому, перед
моральною освітою стоїть завдання відміни будь-якого
насильства по відношенню до людини, тому що саме в
цьому полягає глибока правда ідеалу вільного вихован ня.
Розвиток моральної освіти неодмінно пов’язаний з
темою академічної свободи, яка спрямована на впровадження основних цінностей у вищу освіту, першочергов им
завданням якої є: впровадження знань за допомогою
дослідження і творчості; навчання студентів розвивати
власну незалежну думку. Освіта повинна надавати студентам нові ідеї, нові концептуальні підходи, нові форми
аргументації тощо. Саме академічна свобода надає
можливість втілити ці ідеї на практиці. Розвиваючись як
особистість, як суб’єкт академічної діяльності, студент
потребує свободи дослідження, можливості займатись
творчою діяльністю для оволодіння знаннями для наукового зростання.
В даний час потреба в практичному здійсненні академічної свободи є вповні усвідомленим питанням. Понят тя
академічної свободи містить у собі як свободу особистості
так і свободу спільноти (викладачі, науковці, студенти).
Автономія вищого навчального закладу і академічна
свобода в Україні були затверджені в Законі «Про вищу
освіту» у такому значенні: 1) автономія вищого навчального
закладу – самостійність, незалежність і відповідальність
вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосов но
розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу,
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної
та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки
кадрів у межах, встановлених цим Законом; 2) академічна свобода – самостійність і незалежність учасників
освітнього процесу під час провадження педагогічної,
науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових
досліджень і використання їх результатів та реалізується з
урахуванням обмежень, встановлених законом [4].
Якщо місія університетів полягає в пошуці об’єктивної
істини, розвитку і збереженні знання, то академічна
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свобода є атрибутом академічної діяльності. Це свідчить
про те, що академічна свобода є професійним обов’язком
членів академічної спільноти. До речі, в університетах, в
яких розвинена академічна свобода, викладачі мають
значний вплив на області дослідження, учбові програми,
предмети і методи навчання, до їхньої думки прислухаються при прийнятті академічних рішень. Поряд з цим
участь факультетів у керівництві університетом, стосовн о
академічних питань, також є складовою частиною
академічної свободи. Для цього факультетам необхідна
свобода для висловлювання професійних думок з питань,
які стосуються академічних аспектів їхніх університетів.
Таким чином, завдання університету полягає у відстоюванні свободи викладачів і студентів й просуванні потя гу
до знань. Відстоюючи академічну свободу університет
повинен вміти обґрунтувати та донести її важливість до
суспільства, пояснюючи це: можливістю отримання знань
для нових ідей; підтримці різних поглядів в науці й
освіті; сприяння втіленню нових ідей; право на висловлювання власних думок; надання моральної підтримки
всім, хто захищає академічну свободу тощо. Отже, академічна свобода – це дослідження важливих і суперечливих
питань, які є необхідною передумовою для виконання
академічної місії з навчання студентів та просування знань.
Отже, університет – це особливе соціальне місце в
якому досліджуються і тестуються різні думки та погляди
на істину; висококваліфіковані викладачі втілюють знан ня
у процес навчання на практиці; завдяки ретельному аналізу
та професійним якостям беруть на себе відповідальність
за навчання студентів. Знання – це не просто питання
утвердження, це розробка доказів цього утвердження в
термінах, які отримують визнання серед тих хто має
необхідну підготовку для оцінки наукового аналізу. Для
надання необхідних знань викладачам необхідна свобода у
слідуванні власним ідеям, які не повинні обмежуватись
ні з політичних, ні з релігійних, ні з будь-яких інших
поглядів [5].
Безперечно, під час навчання не обходиться без
виникнення певної напруги між свободою викладання
(безпосередньо для навчання, як індивідуального так і
колективного) і свободою студентів вільного формування
незалежних суджень, що дає додаткові виміри академічної
свободи та відповідальності в освіті. Такі суперечності
та дискусії стають важливим каталізатором не тільки для
розширення знань, але й надають можливість розвивати
у студентів незалежне, критичне судження. Тут важливим
моментом є спрямування зусиль викладачів на допомогу
в навчанні (через навчання в університетах), а також
врахування різних поглядів студентів, оцінивши їхні докази
й намагаючись допомогти їхнім намірам сформувати власні
судження відносно цінностей та у визначенні подальших
перспектив. Такі заходи можна визначити, як найважливішу
частину ролі вищої освіти у справі просування знання [5].
Для розвитку у студентів власного критичного судження,
їм необхідна свобода висловлювання своїх ідей. Дослідження показують, що студенти з більшою вірогідністю
розвивають когнітивну складову, коли вони взаємодіють
з людьми, судження й досвід яких істотно відрізняється
від їхніх власних. Саме навчання виробленню самостійних
суджень вимагає від студентів відкритості до проблем,
які можуть виникати, готовність змінювати свої першо-
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початкові погляди в світлі нових знань, доказів і перспектив.
Навчити студентів формувати власні думки, розвивати
інтелектуальні та етичні здібності – це вихід із
дуалістичного мислення, коли студенти покладають свої
очікування на викладача, який, на їхню думку, здатен
сформувати у них погляд на світ, на погане й хороше.
Зростаюче усвідомлення студентами інтелектуального
розмаїття часто приводить до іншої, когнітивної стадії
розвитку, яку можна назвати наївним релятивізмом.
Таким чином, життєво необхідно організувати освіту
таким чином, щоб допомогти студентам просуватись до
наступного, більш зрілого етапу розумової основи, в якому
вони сформують власні судження, не дивлячись на
різноманітні розбіжності в поглядах. Виконання такого
освітнього результату потребує створення відповідного
навчального простору, відповідних моделей, а також
підтримки інституціональної культури, що в сукупності
дасть можливість заохочувати студентів розробляти власні
критичні судження.
Свобода навчання є важливою, як для студентів так і
викладачів, оскільки дає можливість вивчати та оцінювати
різноманітні точки зору всередині та ззовні дисциплінарних меж. Таке «інтелектуальне дослідження» стає в
нагоді студентам у той час, коли вони пробують застосовувати власні знання та навички для вирішення пробл ем
не тільки в університеті, а й за його межами. Саме робота
за межами університету дає зрозуміти студентам реальну
силу і значущість їхнього навчання. Вивчення досвіду
інших, стажування, освіта закордоном надає можливість
для справжнього навчання, яке приваблює студентів,
спрямовує їх використовувати свої критичні навички для
розуміння й покращення навколишнього світу. Отже,
академічна свобода – це не просто свобода від обмежень,
це свобода викладачів і студентів працювати в межах
наукового співтовариства для розвитку інтелектуальних
та особистих якостей. Академічна свобода захищена
суспільством для того, щоб викладачів і студенти мали
змогу використовувати її для просування до найбільшого
блага [5].
Сьогодні від випускників університетів вимагається
володіння більш високим рівнем навчання та знання,
володіння сильними інтелектуальними і практичними
навичками для подальшої успішної й відповідальної
інтеграції в цьому напрямку. Таким чином, як академічна
свобода так і інтелектуальна свобода є центральними
для академічного навчального закладу.
Яскравий приклад академічної свободи представлений в
американській вищій освіті. Важливо знати, що в США,
на відміну від України, не існує єдиного Міністерства
освіти. Американський уряд завжди орієнтувався на умови
та потреби конкретного регіону. Саме тому всі штати
мають власний департамент освіти. Втім, їхня юрисдикція
поширена на дошкільну й середню освіту, це означає, що
всі американські вищі навчальні заклади живуть виключно
власним життям. Кожен американський вищий навчальний
заклад застосовує принципи академічної свободи в контексті
місії власного учбового закладу. Слід відмітити, що
американська вища освіта базується на фундаментальн их
цінностях академічної свободи. Загалом, академічна свобода дає можливість викладачу досліджувати важливу
для нього тему, а згодом обговорювати її на лекціях і

семінарських заняттях та викладати в дослідницьких документах (навчальних програмах, підручниках, посібниках) [5].
Захищати академічну свободу викладачів у американській вищій освіті почали ще в 1915 р. Це відбулося
під керівництвом Американської асоціації університетських професорів (AAUP) у співробітництві з Асоціацією
американських коледжів і університетів (AAC&U). До
1940 р. більш ніж 200 наукових спілок і асоціацій вищої
освіти приєднались до встановлених AAUP правил політики, обов’язків і принципів академічної свободи [6].
Слід звернути увагу на те, що в американських вузах
значна увага приділяється ліберальній освіті. В будь-якій
освіті студенти стикаються з масою інтелектуального
розмаїття – новими знаннями, різноманітними перспективами, конкуруючими ідеями та альтернативними
настановами про істину. В таких умовах ліберальна
освіта і національна освітня традиція допомагають студентам розвивати навички аналізу, критичного мислення
та дослідження, надаючи увагу вивченню та оцінці
різних конкуруючих викликів та перспектив. Ліберальна
освіта, з її акцентом на постійне розширення знань,
виступає наймогутнішим способом створення потенціалу
для формування у студентів власних суджень про
складні та спірні питання. Також така освіта сприяє
розвитку особистісних якостей студентів (відповідальність
перед собою й перед іншими). Ліберальна освіта допомагає
студентам ознайомитись з новими інтелектуальними
питаннями, які є відкритими для альтернативних способів
дослідження проблем. Це освіта, яка дисциплінує, сприяє
слідуванню інтелектуальним методам і висновкам, здатність сприймати критику від інших, сприйняття імперативу
академічної чесності, терпимість та повага один до одного,
незважаючи на відмінність у поглядах. Адже особистий
розвиток є найважливішою частиною інтелектуального
розвитку студентів. Таким чином, ліберальна освіта веде
до більшої особистої свободи завдяки більшій компетентності [5].
Також сильною стороною американської вищої
освіти є інтеграція наукових дослідницьких і освітніх
спільнот тому, що студенти отримують великий зиск від
такого навчання в якому надається перевага досвідченим
і знаючим вченим, які мають високий рівень з різних
дисциплін. Це чи не найголовніша причина того, що і
викладачі, і студенти повинні працювати в співдружності,
не відкидаючи академічні дисципліни. Враховуючи ті
знання, які вже мають студенти й допомагаючи їм
критично оцінити предмет або проблему, викладач
повинен допомогти зрозуміти те, що нове навчання
змінює старе, розширюючи, виправляючи й удосконалюючи
його. Такий процес можна назвати «культивуванням»
ліберальної освіти. Оскільки знання завжди розширюються,
то кінцевий пункт залишається невизначеним [5].
Висновки. Новий стан цивілізаційного розвитку
(інформаційного суспільства) вимагає від філософів
замислитись над метою та змістом освіти, сформувати
такі цінності, які були б актуальними та відповідали
потребам сучасного суспільства. Для подолання розриву
між філософією та освітою, які досить довго базувались
на глобальних проектах і світоглядних програмах, знецінюючи існування культури, слід піти шляхом формування
нової дослідницької області, яка буде ґрунтуватись на
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філософських принципах і методах для більш глибокого
осягнення наукової діяльності. Не секрет, що сучасна
освіта знаходиться на переломному шляху, що пов’язаний з
численними глобальними проблемами. Сучасні університети шукають нові шляхи та ідеали в освіті, серед яких
основними питанням є поєднання творчої свободи
теоретиків і викладачів-практиків освіти, які потребують
загальної освітньої парадигми. В зв’язку з цим на перший
план в сфері освіти виходять проблеми її ціннісного
забезпечення. Тому, перед університетом стоїть завдання –
навчити студентів вчитись та вміти орієнтуватись у
безмежному різноманітті наукового матеріалу, а інноваційні технології застосовувати для всебічного розвитку
студентів, які стануть їм в нагоді під час опанування
навиків самостійної роботи. Це дозволить значно підвищити
рівень творчої активності й буде стимулювати майбутніх
фахівців до освоєння знань.
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ACADEMIC FREEDOM AND FREEDOM OF CHOICE AS THE BASIS OF MORAL EDUCATION IN THE
UNIVERSITY STUDENTS’ TRAINING SYSTEM
The article is concerned with analyzing the scientific approaches to understanding the content and structure of academic
freedom and freedom of choice as a means of improving the quality of education. It is devoted to the researching of academic
freedom and freedom of choice in American universities. Much attention is given to the peculiarities of the American system of
education. It is especially noted the necessity of global changes in the Ukrainian system of education by providing students
with the freedom to choose disciplines in conjunction with the correct management of university teachers. Considering the
peculiarities of scientific activity, it is analyzed the specifics of moral regulation in the scientific and educational spheres. The
article is shown that the productive activity of the university promotes the moral education of a person capable for free-choice
learning. The fact that in the practice of a modern university the student's freedom of choice takes place according to
established plans of educational scientific programs is stressed. In conclusion it is reported that that freedom of choice forms
the skills of self-determination and self-realization of the future specialist and is the basis of moral education.
Key words: freedom of choice, academic freedom, moral education, liberal education, individual academic freedom,
institutional academic freedom.
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РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ЖІНКАМИ, ЯКІ
ПОТЕРПАЮТЬ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ
У статті розглянуто особливості роботи соціального працівника з жінками – жертвами домашнього
насилля. В статті розглянуто основні положення, які зафіксовані в законодавчій базі стосовно вчинення
насильства. Розкрито основні форми насильства (фізичне, психологічне, сексуальне та економічне). Виділено
і розглянуто теорії виникнення насильства.
Ключові слова: насильство, домашнє насилля, фізичне насильство, психологічне насильство, економічне
насильство, сексуальне насильство.
Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем,
які стоять перед сучасним українським суспільством є
подолання будь-яких проявів насильства щодо особистості.
Як свідчать статистичні дані, 35-45% всіх насильницьких
злочинів відбуваються у сім’ї. За свідченнями дітей, з
жорстокістю вони зустрічаються вперше у власній сім’ї,
з боку батьків та старших сестер і братів, приблизно в
45-49% сім’ях має місце насильство над жінкою.
Серед науковців, які вивчали проблему насильства
над жінкою в сім’ї можна виділити спеціалістів різних
галузей, зокрема: психології, соціології, медицини, кримінального права: Головкін Б., Крижна Л., Грабська І.,
Попелюшко Р., Тіщенко О.І. та інші.
Ще у листопаді 2001 року Верховна Рада України
прийняла Закон «Про попередження насильства в сім’ї»,
де зорієнтувала соціум про актуальність проблеми
домашнього насилля. Відповідно норм цього закону,
насильство в сім’ї – «будь-які умисні дії фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена
сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і
свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять
йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю» [1].
Хоча в Україні ця проблема є актуальною, поки немає
жодного окремого законодавчого акту щодо запобігання
насилля над жінкою, стосовно насилля в сім’ї чи над
дітьми. Але ці питання регулюються Сімейним, Кримінальним кодексами, Конституцією України тощо.
Мета роботи. Розкриття особливостей діяльності
соціального працівника з жінками, які стали жертвами
насилля, визначення причин, в основі яких лежить насильство та пошук шляхів розв’язання визначеної проблеми.
Виклад основного матеріалу. Сім’я – одна з найважливіших форм організації життя людей, їх розвитку.
Вона має важливе значення для кожної людини. Хороша
сімейна атмосфера вимагає нормальних взаємин між
всіма її членами. Якщо ж такі взаємини не виникають
або порушуються, то виникає ряд конфліктів, які в
подальшому можуть перерости або переростають у
випадки насилля над іншими її членами.

Дослідження у сфері насильства проводились і закордонними і вітчизняними науковцями: Н. Ласко, Л. Мак-Клоскі,
С. Орр, Р. Пітмен, Л. Бурлачук, І. Грабська, М. Зеленова,
М. Леві, Г. Петрова, О. Савчук, О. Шинкаренко та ін.
Проблему насилля над жінками досліджували
А. Андрєєва, Г. Божович, Л. Виготський, С. Голод,
Б. Гузиков, Л. Максименко, В. Столін, О. Бодальов,
Л. Орбан-Лембрик.
Вчений М. Кауфман досліджував насильство в рамках
теорії соціального научіння. Також теорія насильства
розкрита в роботах М. Кімеля, Дж. Готтмана, Н. Якобсона,
а саме віктимологічний підхід представлений в роботах
Г. Шнайдер [2].
Науковець Тарабарина Н. у роботі «Практикум по
психології посттравматичного стресу» розкриває суть
теорій виникнення насильства, які були виділені різними
науковцями:
1. Психологічна теорія, представники якої дотримуються поглядів про те, що «тиранам» властиві такі психоемоційні якості, як деспотичність, одержимість, ревнощі.
2. Ситуативна теорія пояснює виникнення агресивних
проявів тривалістю впливу певних ситуативних і структурних змін (тривале перебування в ситуації напруження, проблеми на роботі, економічні проблеми, т. ін).
3. Психофізична теорія, представники якої дотримуються ідеї, що на агресивну поведінку можуть впливати
такі фактори: вік особи, фізична, психічна чи будь-яка
інша залежність, поганий стан здоров’я, наявність психічних розладів чи комунікативних труднощів.
4. Соціально-економічна теорія пов’язує прояви насильства з соціальною ізоляцією, незадоволеністю власним
становищем тощо.
5. Особистісна теорія пов’язує появу агресивності з
факторами, які співвідносяться з особистістю кривдника. [5]
Жінки, як правило, слабші за чоловіків, тому в більшості випадків страждають від негараздів у сімейному
житті. Спочатку ці негаразди набувають проявів якихось
словесних образ, сварок, в подальшому переростають в
певні заборони, переслідування, приниження гідності,
залякування, побої тощо. На ґрунті цього зароджуються
різні форми насильства на жінками.
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Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
розкриває 4 види домашнього насильства:
«Фізичне насильство в сім’ї – це навмисне нанесення
побоїв, тілесних ушкоджень одного члена в сім’ї іншому,
яке може призвести чи призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного здоров’я або навіть
смерті, також до приниження честі та гідності.
Сексуальне насильство в сім’ї – примушування до
небажаних статевих стосунків у родині.
Психологічне насильство в сім’ї – це насильство,
пов’язане з тиском одного члена сім’ї на психіку іншого
через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять до стану емоційної невпевненості, втрату здатності захистити себе тощо.
Економічне насильство в сім’ї – це навмисні дії одного
члена сім’ї щодо іншого, спрямовані на те, щоб позбавити
постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право» [1].
Важливу роль у роботі з жінками, що потерпають від
домашнього насилля відіграє соціальний працівник.
Основною метою його взаємодії із клієнтом є надання
екстреної та комплексної допомоги. Тобто така робота
включає надання інформаційної, юридичної, психологопедагогічної допомоги, сприяння у наданні тимчасового
притулку, також повідомлення у службу дільничних
інспекторів чи кримінальної поліції про виявлені фактів
реальної загрози застосування насильства в сім’ї або про
факти вчинення такого насильства.
Найбільшого поширення у світовій практиці набули
такі форми роботи: індивідуальна та групова психотерапія;
сімейна психотерапія; подружня психотерапія, а також
підкріплення у вигляді відвідування груп самодопомоги;
читання та обговорення спеціальної літератури, що стосується даної проблеми. Можливою формою допомоги
співзалежним є просвітництво як стартова позиція для
ідентифікації проблеми співзалежності; психологічна
підтримка і самодопомога [4].
Пріоритетним напрямом соціальної роботи по протид ії
домашньому насиллю є виявлення жінок, які зазнали
насильства і негайно потребують підтримки та захисту
також здійснення супроводу. Виявити соціальний працівник таких осіб може шляхом звернення самих жінок, за
сприянням інших людей, які стали свідками вчинення
насильства над жінкою тощо [4].
При наданні соціальної допомоги жінці, яка постраждала від насильницьких дій в сім’ї, слід враховувати
особливості клієнтів: можливий травматичний досвід у
дитинстві; відсутність чітких цілей стосовно власного
майбутнього; перевага деструктивних способів спілкування
в сім’ї; відсутність навичок конструктивної взаємодії;
внутрішньо-особистісні порушення. Основними технологіями соціально-психологічної допомоги жінкам-жертвам
насильства в сім’ї є «консультування, діагностика, психокорекція та робота зі співзалежністю. Ці технології можна
застосовувати як в індивідуальних, так і в групових формах
роботи. Консультативні стратегії ґрунтуються на: проведенні первинного інтерв’ю; наданні підтримки; заохочуванні вираження почуттів; акцентуванні на позитивних
якостях постраждалої; наданні інформації; аналізі альтернатив; виробленні подальшого плану дій; адвокатуванні
та захисті інтересів. Кваліфікована допомога соціального
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працівника дає можливість конструктивно пережити те,
що сталося й перетворитися з «жертви насильства» на
«людину, яка пережила насильство» [3].
В подальшому до роботи з жінками, що стали жертвами
домашнього насилля, соціальний працівник підключає
інших спеціалістів, які можуть виявити і прокоординувати
подальшу роботу з клієнтом. Разом з ними соціальний
працівник працює над зміцненням психофізичного здоров’я
шляхом використання професійно обумовлених ситуацією
методів і прийомів надання допомоги; разом із клієнтом
розробляється і затверджується план роботи, якщо
виникає потреба, – організовується супровід, здійснюється
консультативна робота, організовуються «групи взаємодопомоги», проводяться тренінги тощо [2].
Головною метою роботи соціального працівника в
ситуації домашнього насилля над жінками поінформування,
щоб надати всю необхідну інформацію та підтримку для
того, щоб жертва насильства прийняла власне рішення
намітити можливі шляхи виходу із ситуації, навчити
протистояти агресорові, допомогти розкрити свій власний
потенціал.
При роботі соціальний працівник може використовувати різні форми і методи роботи: бесіда, консультація,
«телефон довіри», соціальний патронаж, тренінги, «групи
взаємодопомоги та самодопомоги» тощо.
Ми погоджуємось із О. Савчук, що соціальний
працівник є ключовою фігурою і проміжною ланкою між
різними структурами у допомозі жертвам домашнього
насильства [4].
Останнім часом в Україні у великих містах відкриваються спеціальні психологічні консультації, спеціальні
притулки, кризові центри, куди б могли звертатися жінки,
які потерпають від насильства. Але це практикується
здебільшого у великих містах. Саме тому ми пропонуємо
створити систему медичних, психологічних, юридичних
консультаційних пунктів у районних центрах, щоб
допомога стала більш доступною для потерпілих жінок у
сільській місцевості.
Досвід роботи кризових соціальних служб показує,
що жертви домашнього насильства проявляють характерні
ознаки поведінки:
 «відчувають страх перед запальністю свого партнера;
 часто уступають партнерові, боячись образити його
почуття або викликати гнів;
 відчувають бажання “врятувати” партнера, коли той
потрапляє в неприємний або скрутний стан;
 виправдують погане відношення і перед собою, і
перед іншими;
 терплять, якщо чоловік дратується, б’є, штовхає,
пхає й т.д.;
 приймають рішення щодо своїх дій або вчинків
друзів залежно від бажання або реакції партнера;
 виправдують партнера тим, що він поводиться
точно так само, як колись його рідний батько поводився
з матір’ю» [4].
Нині допомога жертвам домашнього насильства може
надаватися у таких спеціалізованих установах: кризові
центри для жінок, притулки для жертв насильства, в
межах територіальних установ соціального обслуговування:
телефони довіри, центри психологічної допомоги населенню, центри соціальної допомоги родині й дітям, що
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консультують своїх клієнтів з всіх життєвих проблем і
надають психотерапевтичну підтримку [5].
Основними потребами жінок, які зазнали насильства
в сім’ї є: «потреби у захисті і безпечному притулку для
себе та дітей; у працевлаштуванні для забезпечення собі
і дітям проживання окремо від кривдника, забезпечення
можливості виховувати дітей, брати участь у реабілітаційних заходах; потреба у тренінгових заняттях з відпрацювання навичок пошуку роботи, проходження
співбесіди; потреба у відновленні психічного здоров’я, в
емоційній підтримці; у подоланні залежності чи співзалежності; потреба у догляді за дітьми, у психологічній
корекції тощо» [6]. У вирішенні цих проблем жінки
потребують фахової допомоги, зокрема й соціальнопсихологічної, надання якої відбувається у формі індивідуальної чи групової роботи. Індивідуальна робота з
жінками, які пережили насильство в сім’ї, може здійснюватися психологами у вигляді консультаційної, діагностичної та корекційної роботи. Окремим важливим напрямком
професійної допомоги у межах зазначених технологій є
соціально-психологічна робота зі співзалежністю.
Допомога потерпілим від насильства має свою
специфіку залежно від того, хто її здійснює, кому її
надають, у якій формі буде вона здійснюватися.
Особливість роботи соціального працівника з особою,
яка пережила домашнє насильство будується так, щоб
надати клієнту можливість зрозуміти, що ніхто не
намагається применшувати значення її труднощів і
проблем, але саме в труднощах і проблемах, можна й
потрібно шукати й знаходити засоби для поліпшення
свого стану. Тим самим клієнта спонукають до пошуку
власних ресурсів змін, у якості яких виступає минуле,
майбутнє, спогади, уява, що допомагають шукати відповіді
на проблеми в особистому досвіді.
Проблема насильства також повинна вирішуватися
на рівні держави передусім шляхом удосконалення
законів, які вже діють на території України і які повинні
розширити законодавче забезпечення прав жінок від
приниження, побиття, зґвалтування, психологічного тиску
тощо. Необхідно залучати громадські організації до
розробки урядової політики та законодавства щодо
викорінення домашнього насильства та забезпечити
фінансову та технічну підтримку громадських організацій,
які займаються протидією насильства над жінками [3].
Висновки. Отже, проблема насилля над жінками є
досить поширеною в Україні і потребує вдосконалення
законодавчої бази, створення і розвитку мережі медичних,

психологічних, юридичних консультаційних пунктів у
районних центрах.
Насилля над жінкою завдає великої шкоди її фізичному
та психічному здоров’ю. У роботі з цією категорією
значну роль відіграє соціальний працівник, головною
метою його діяльності є надання екстреної та комплексної
допомоги жінкам, які потерпають. Соціальний працівник
є ключовою фігурою і проміжною ланкою між різними
структурами у допомозі жертвам насильства. Саме завдяки
їх злагодженій роботі можна певним чином вирішити
проблему домашнього насилля.
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСТНОГО КОМПОНЕНТУ ПРАВОВОЇ
АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті проведено аналіз показників мотиваційно-цінністного компоненту правової активності
студентів. Актуальність досліджуваної теми зумовлюється нагальною проблемою ефективної соціалізації
студентської молоді в умовах сучасних змін в українському суспільстві.
Розглянуто погдяди науковців щодо розуміння мотиваційно-цінністного компоненту правової активності
студентської молоді. Визначено психологічні особливості означеного компоненту у студентської молоді.
Ключові слова: аналіз, мотиваційно-ціннісний компонент, правова активність, правова свідомість,
студентська молодь.

Постановка проблеми. Життя студентської молоді в
умовах реформ суспільства спонукає до підвищення
правової активності й потребою в нових умовах знаходити нову та сильну мотиваційно-цінністну орієнтацію
молодих людей для усвідомлення правових змін у
суспільстві. Відомо, що досягнення життєвих цілей
однозначно пов’язано з подоланням певних труднощів.
Саме тому, вислів: «Чим більш соціально-значущі цілі
ставить перед собою молода людина, тим більше вона
зустрічає труднощів» – є надзвичайно актуальним для
нашого дослідження. Найбільш уразливим, до дій будьяких загрозливих чинників, людський організм стає в
періоди активного росту й системних перетворень.
Тому, з огляду на цю гіпотезу студентська молодь,
однозначно належить до так званої групи ризику, бо
саме цей прошарок суспільства зазнає не лише навантаження різного виду, але й отримує додаткові стресогенні
фактори, такі як: вступ у нові міжособистісні стосунки,
набуття нових ролей, необхідність соціальної адаптації,
особистісного та професійного самовизначення та ін. [5].
З переходом України на новий шлях розвитку її
правова система постійно змінюється та вдосконалюється.
Молодь є силою, яка відіграє особливу роль у розвитку
суспільства, бо саме вона виступає провідником правового
відродження та дзвонарем нових якісних ідей. Тому
держава, що прагне прогресивного розвитку, потребує ще
більшого залучення молоді до трансформаційних процесів.
Метою роботи є дослідження психологічних особливостей мотиваційно-ціннісного компоненту та його
показників для більш детального вивчення правової
активності особистості студентської молоді.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової
літератури надав можливість виявити низьку як правову,
так і політичну активність молоді. Пов’язується це явищем
політичної відчуженості, причинами якої, на думку
О. Петрунько, можна вважати: брак відповідної мотивац ії;
наявність інших інтересів; специфіка індивідуальнопсихологічних особливостей (небажання брати на себе
відповідальність, негативне ставлення до політики взагалі);
розчарування у певних політичних і громадських лідерах
та ідеях [12].
Таку поведінку студентської молоді можливо збагнути
за рахунок розуміння сучасної молодої людини [2]:

1) молодь живе в новій країні, де розвивається демократ ія,
вносяться корективи в цінності й ціннісні орієнтації
підростаючого покоління; 2) інформаційне суспільство
дає можливість студентам опановувати сучасну інформацію,
класифікувати її, усвідомлювати і приймати відповідно
до пізнавальних здібностей і професійної підготовки їх
як майбутніх фахівців; 3) прагнення студентів до нового,
їх оперативне сприйняття, пов’язане з обумовленим віком
молоді (легкість отримання навчання і відкритість до
нових знань); 4) потенційна можливість здобувати освіту
за кордоном в умовах європейського вектора розвитку
вищої професійної школи України. Все це визначає специфіку структури і динаміку розвитку ціннісних орієнтацій
сучасного студента.
У дослідженнях А.С. Москальової та Т.О. СаврасовоїВ’юн ціннісні орієнтації розглядаються як [10]:
a) соціально-психологічні установки, що визначають
ступінь готовності до активності в певній ситуації
(рівнозначна спрямованість на альтруїзм-егоїзм, процесрезультат, свободу-владу, працю-гроші);
b) громадянська асертивність, яка досягається здатністю
бути вільним, спонтанним у вираженні своїх емоцій, що
надає можливість прямо формулювати та виражати свої
бажання, вимоги, не порушуючи прав інших людей;
c) прагнення досягнути громадянську мету, що
визначається прагненням старшокласника побачити
усвідомлений особистісний та соціально значущий
результат.
Науковці О. Шикиринська та О. Войчун виокремлюють
такі ціннісні орієнтації: самовизначення особистості,
повага до прав і свобод людини, повага людської гідності,
повага до інститутів громадянського суспільства, повага
до норм і правил сучасної демократії, патріотизм,
толерантність), внутрішні смисли, ідеали [14].
Тут варто згадати погляди Г.С. Костюка про вирішальн у
роль системи мотивів, які спонукають особистість до тих
або інших дій [6], та досліджень М.Й. Боришевського, який
наголошував на включеності мотивів саморегулювання
поведінки у широкий соціальний контекст [1].
Дещо схожу думку висловлює Д.В. Коваленко, який
зазначає, що мотиваційний компонент характеризує
саморегуляцію суб’єкта в соціально-професійній діяльності
правового змісту; йдеться про спонукання, що включають
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активність людини, її потреби, інтереси, переконання,
ідеали. На його думку вільну діяльність, яка забезпечується
активністю суб’єкта, неможливо забезпечити без цих
особистісних характеристик, і саме мотив, що спричиняє
певну діяльність, спрямовує її. Наявність позитивної
мотивації свідчить про особистісний смисл, якого
набуває цей вид діяльності для індивіда.
Іванніков В.А. вважає, що без вольової регуляції
перетворення знань в переконання, а переконань у вчинки і
дії неможливо. Мотив – це внутрішній потяг людини до
діяльності, особисті причини, що спонукають людину до
дій, вчинків, те, заради чого діяльність відбувається.
Саме мотиви, як реальні спонукачі, на його думку
примушують особу зробити той, а не інший вибір.
Визначаються мотиви потребами та ціннісними орієнтаціями. Мотивація – це сукупність спонукальних фактор ів,
які визначають активність особистості. Мотивація може
бути внутрішньою або зовнішньою. Внутрішня мотивац ія
спонукає особистість до дії на основі її внутрішніх
переконань, потреб, моральної свідомості, тобто забезпечує
добровільність поведінки. Зовнішня мотивація проявляється
у діяльності та поведінці особистості, викликаній соціальними нормами вимогами, суспільною думкою чи
іншим зовнішнім стимулом. Воля – це психічний процес
свідомого управління діяльністю, яка проявляється у
подоланні труднощів і перешкод на шляху до поставленої
мети. Саме завдяки вольовим процесам людина здійснює
бажану чи небажану для себе діяльність. Кожна діяльність
зумовлена різними мотивами. Основну роль у забезпеченні
громадської активності відіграють соціально-ціннісні і
особистісно значущі мотиви, потреба у суспільно значущій
діяльності, прагнення змінювати оточуючу дійсність на
краще, вирішувати соціальні проблеми, допомагати
іншим [4].
Михайленко М.В. вважає, що ціннісно-мотиваційний
компонент – це мотиви, психологічні установки, ціннісні
орієнтації [9].
Мотиваційно-ціннісний
компонент,
на
думку
О.С. Кучерук, передбачає сукупність соціальних настанов,
мотивів, нахилів, інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій
та сформованість психологічних властивостей особистості
майбутнього вчителя, необхідних йому для здійснення
інклюзивної діяльності [7].
Природа правової компетентності пов’язана з конкретизацією спонук поведінки особистості. В такому складному
явищі, яким є ця компетентність, її мотиваційний компонент мобілізує ставлення особистості до професійноправової діяльності, усвідомлення цілей, потреби в ній
та її оцінювання. А от на його думку ціннісний компонент правової компетентності розкриває зумовленість
особистісно-правової якості ціннісними орієнтаціями,
що переважають в особистості. Зазначені орієнтації є
духовним началом у визначенні світобачення людини.
Так, для особистості, в якої належно сформована правова
компетентність, цінністю повинно бути право як система
регуляції відносин у суспільстві, правові засади професійної
діяльності тощо [5].
На думку С.С. Занюк, мотивація – це вид управлінської
діяльності, який забезпечує процес спонукання особи до
діяльності, а цінності сприяють усвідомленню сенсу життя,
утворюють підґрунтя для самоствердження людини як

творчої особистості, визначають її життєву позицію за
умови, що вони глибоко прийняті особистістю як ціннісні
орієнтації [3].
На думку О.М. Шамич, мотиваційно-вольовий компонент
у структурі громадської активності передбачає наявність
не лише стійкої системи мотивів, але й вказує на
необхідність вольової регуляції та вольової організації
особистості, наявність у неї цілісного світогляду та
необхідних вольових якостей [13].
Цікавою для нашого дослідження є думку
Ю. Новгородської, що мотиваційно-цінністний компонент
управлінця – це позитивне відношення керівника до
управлінської діяльності з позиції норм законодавства
про освіту, усвідомлення необхідності та наявність
бажання здійснювати професійні дії з позиції суб’єкта
освітніх правовідносин. Даний компонент характеризує
наявність ціннісних орієнтацій керівника і відображає
його професійно-особистісну зацікавленість в дотриманні
правових норм у своїй діяльності. Правові цінності
дозволяють керівникові здійснити соціально визнаний
вибір своєї поведінки в управлінській діяльності. До
правових цінностей належать: право, повага до права і
закону, повага прав і свободи особистості, рівність людей,
виконання особистістю своїх обов’язків, законність
тощо [11].
Беручи до уваги вищезазначене відмітимо, що
мотиваційно-цінністний компонент правової активності
студентів – це система правових знань, яка передбачає
наявність не лише стійкої системи мотивів, але й вказує
на необхідність вольової регуляції; передбачає сукупність
соціальних настанов, мотивів, нахилів, інтересів, потреб,
ціннісних орієнтацій.
Висновки. Отже, проведений аналіз наукових
поглядів свідчить, що проблема дослідження психологічни х
особливостей мотиваційно-цінністного компоненту правової
активності студентів є надзвичайно актуальною темою.
Виявлено, що правова активність студентської молоді –
запорука прогресу нашого суспільства. Мотиваційноцінністний компонент – це інтереси, соціально-психологічні
установки, спонукання до активної соціально значущої
діяльності; переважання громадських інтересів над особистими; громадянська асертивність; бажання допомагати
іншим, прагнення досягнути громадянську мету, вміння
фокусуватись на власних цінностях, здатність мати повагу
до прав, свобод, людської гідності, норм і правил поведінки, а також орієнтуватись на внутрішні ідеали та суть,
робити усвідомлений вибір та брати відповідальність за
прийняті рішення, сукупність усвідомлених мотивів, від
яких залежить вибір дій та спрямованість діяльності
особистості. До нього відносяться такі складові: а) рівень
мотиваційної адекватності; б) рівень досягнення мети.
У найближчий час, використовуючи напрацьовані
дослідження, плануємо розробити програму підготовки
студентської молоді до конструктивної правової активності.
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ANALYSIS OF MOTIVATIONAL-VALUE COMPONENT OF LEGAL ACTIVITY OF STUDENT YOUTH
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ФОРМУВАННЯ БОГОСЛОВСЬКОЇ НАУКИ В ОСВІТНЬОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ XVII-XVIII СТ.:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
На прикладі Києво-Могилянської академії у статті проаналізовано формування богословської науки в
освітньому просторі України періоду XVII-XVIII ст. Із перших днів свого заснування Києво-Могилянська
академія задекларувала свій православний статус, але сформована була за зразком єзуїтського
навчального закладу із впровадженням типового комплекту навчальних дисциплін і латинської мови
викладання. Основним завданням курсу теології було зміцнення теоретичних основ православ’я як
опозиційного щодо котолицизму віровчення. Недовершеність вітчизняної богословської науки змушує
вчених києво-могилянського кола вдаватись до теоретичних, науково обгрунтованих джерел
католицизму, в чому виявилось протиріччя навчального закладу православної орієнтації: для
обгрунтування православ'я використовувались праці західних теологів. Але це протиріччя академія
використала на свою користь, сформувавши тип українського інтелігента, готового до багатовимірних
інтелектуальних рецепцій інших історичних реальностей.
Ключові слова: український культурно-освітній простір, західноєвропейська освітня модель, курс
богослов'я, православне віровчення, католицизм, навчальний заклад, адаптація.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження
випливає з практики сучасних процесів інтеграції України
в систему світових, економічних, політичних та культурних
зв’язків, що визначають якісно новий рівень та завдання
освіти. Належний рівень освіти є одним із гарантів інтеграції України у європейське та світове співтовариство цивілізованих держав, умовою інтеграції у світову культуру.
Розвиток науки та освіти в Україні в усі періоди відбувався у контексті світової історії та культури. Українські
мислителі, сприймаючи вплив світової науки, ставали безпосередніми учасниками її творення, збагачуючи останню
власними доробками.
Предметом нашого дослідження є становлення богословської освіти та науки в освітньому просторі України
періоду XVII–XVIII ст. Вивчення цього питання проводилось на основі аналізу філософських та теологічних
латиномовних курсів, які викладались у першому вищому
навчальному закладі України – Києво-Могилянській академії. Від часу свого заснування (перша половина XVII ст.)
цей навчальний заклад був орієнтований на засвоєння
загальноєвропейських освітніх форм з одночасним поєднанням власних східнослов’янських освітньо-культурних
традицій та власного історичного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Від початку заснування
Києво-Могилянський колегіум здійcнював викладання
вищих студій (studia superiora). Юридично ці студії були
підтверджені грамотами Петра І 1694 [183] і 1701 р. [1],
за якими цей освітній заклад отримав право на викладання дисциплін філософського і богословського курсу
й відповідно підтвердив статус вищого навчального зак-

ладу [2; с.1-5]. Але викладання філософських дисциплін
у Києво-братській колегії здійснювалось ще до підтвердних документів, наданих російським царем. Одним із
перших професорів, які викладали філософський курс
був Ісайя Трофимович-Козловський (читав філософський
курс 1632–1633 н. р.; одночасно – з 1632 до 1638 року –
перший ректор Києво-братської колегії після об’єднання
її з братською школою); у 1633–1634 (1635) н. р. філософію викладав Сильвестр Косов [3; с.6-10]. Сьогодні
залишилися збереженими філософські курси наступників
перших викладачів – Йосипа Кононовича-Горбацького
«Subsidium Logicae» (1639–1640) та Інокентія Гізеля «Opus
totius philosophiae» (1646–1647) [4; c.152-165]; (фрагменти
тексту із курсу «Subsidium Logicae» Й. КононовичаГорбацького у перекладі українською мовою опубліковано
у: [5]; переклад частини філософського курсу Інокентія
Гізеля російською мовою: [6]). Цим підтверджується
факт, що вже у 40-х рр. XVII ст. у Києво-Могилянському
колегіумі читали не лише діалектику і логіку, а фізику й
метафізику. З 80-х рр. XVII ст. викладання філософії стає
систематичним. На основі заголовків філософських трактатів, які викладались у Академії у першій половині
XVIII ст., головним орієнтиром під час викладання дисциплін курсу був Арістотель. Але його вчення у Академії
викладалось на основі його інтерпретаторів та коментаторів (На основі назв курсу «Philosophia peripatetica….»).
Як зазначає відомий дослідник історії Київської академії
дожовтневого періоду Д. Вишневський, система Арістотеля
під час викладання філософії у Київській академії була
лише вихідним пунктом; у межах її основних принципів
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викладалось майже все, що було висловлено суттєвого
стосовно aрістотелівської філософеми її послідовниками
до новітнього часу [2; с.175].
За філософським курсом слідував клас вищої академічної науки – богослов’я (теології). На виклад повного
курсу теології в Академії відводилось чотири роки. Під
час укладання курсу богослов’я професори КМА переважно опирались на авторитетних середньовічних теологів
Фому Аквінського та Дунса Скотта, а також на праці
відомих католицьких богословів XVII ст. [2; с.208-211].
Але тут варто зауважити, що до праць католицьких
теологів професори звертались не безпосередньо, а за
допомогою богословських посібників, які використовувались у латино-польських навчальних закладах – тобто
для обґрунтувань положень православного віровчення
використовувались католицькі джерела і це було суттєвим
недоліком викладання курсу теології у навчальному закладі православної орієнтації. Але використання латинопольських джерел в умовах XVII ст. було історично
виправданим. За свідченням М. Петрова, викладання теології у київській академії було започатковане у 1689 р.
Першим викладачем курсу богослов’я (1689–1693) був
професор і префект Києво-братської колегії (далі – академії) Іоасаф Кроковський; курс не збережений [3; с.48,
с.59]. Основною метою богослоської науки було зміцнення
теоретичних засад православ’я (цит.): «удовлетворить на
месте той жажде к решению богословских вопросов, какая
была возбуждена в южно-русско-обществе его постоянным
и опасным столкновением с латино-польською иезуитскою
пропагандою, и предостеречь православное южно-русское
юношество от стремления в католические учебные заведения для изучения там богословия» [2; с.213]. Перед КМА
стояло завдання створити строго православну систему
богословської науки, але зробити цього відразу академія
не могла. Це пояснювалось відсутністю розвиненої
богословської наукової традиції у вітчизняній освіті
(перші спроби – у діячів братських шкіл: Лаврентія
Зизанія, Герасима Смотрицького та ін.; але ці спроби не
набрали ознак оформленої науки). Не було можливим
під час викладання курсу богослов’я звернутися до східних
джерел з причини недостатнього знання грецької мови,
викладання якої у другій половині XVII ст. не проводилось
на належному рівні [3; с.79-80]. Результатом стало те,
що викладання теології у Києво-Могилянській академії
відбувалось за зразком католицьких навчальних закладів
із адаптацією до православної традиції.
У західноєвропейських колегіях кінця XVII – початку
XVIIІ ст. викладалось схоластичне богослов’я, яке ґрунтувалось на діалектиці Арістотеля з метою обґрунтування
догматів віри. Поруч із завданням викладу і трактування
основ християнського віровчення курс теології мав на
меті розвинути діалектичне мислення шляхом застосування раціональних методів у відповідях на ірраціональні
питання: богослов’я (цит.) «искало в учении о Боге
сторон трудных и непостижимых, на которые почти нет
ответа в Откровении» [2; с.215]. Питаннями формулювались так: ubi nam sint creati angeli (in quo nam coelo), sint
creati, in empireo ne, vel in sydereo, aut certe in aliquo alio
inferiori? de loco angelorum, de motu angelorum, de intellectu
angelorum; an et quomodo angeli cognoscant Deum; an et
quomodo angeli cognoscant se ipsos et alios angelos; an et
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quomodo angeli cognoscant supranaturalia? De speciebus
intellectibus angelorum; de locutione et illumіnatione
angelorum [2; c.216-217]; де є створені ангели, на якому
небі, чи є створені, про місцеперебування ангелів, про
рух ангелів; про інтелект ангелів, яким чином ангели
пізнають Бога, яким чином ангели пізнають себе самих
та інших ангелів, яким чином ангели пізнають надприродні
речі; про особливості пізнання ангелів і т.п. (пер. авт.).
У підсумку такий виклад основ теології являв собою
набір суперечливих думок, які були висловлені з приводу
схоластично-богословських питань найвидатнішими
схоластичними теологами впродовж ХІІІ–XVII ст. Oскільки
найвищим авторитетом у католицькій церкві був Фома
Аквінський, то вся богословська наука будувалась на
основі його системи під заголовком Scholastica commentaria
in primam або secundam …. partem divi Thomae Аquinati
або Tractatus in primam partem тощо. Схоластичний зміст
зумовлював значний обсяг курсів теології у КМА. Перш
ніж дати відповідь на те чи інше богословське питання,
професори складали визначення і поділ головних понять
у цьому питанні, потім давали відповідь на питання
(quaestio). Потім давали відповідь на питання, причому
відповідь могла складатись із кількох положень
(conclusiones). Кожне положення доводилось, по можливості, місцем із тексту Св. Письма і скріплювалось
(confirmatur) вченнями отців церкви та авторитетними
теологами. Після відповіді (рunctum primum) наводились
заперечення проти нього (punctum tertium...) і робилось
їх спростування (solvuntur objectiones, adsoluendas alias
objectiоnes). Заперечення брались із історії середньовічної
схоластики. В першу чергу вони спрямовувались проти
різноманітних сект, що були особливо поширеними у
католицькій церкві.
Викладання філософських та богословських дисциплін
в освітньому просторі України зазначеного періоду загалом
та у Києво-Могилянській академії зокрема проводилось
на основі єзуїтської освітньої моделі, де згадані дисципліни проявляли себе в першу чергу як мистецтво раціонального мислення, розгорнутого на ґрунті коментування
та інтерпретації текстів, що вважалися авторитетними.
Зокрема у гуманістичній європейській школі викладання
філософії перебувало у межах інтелектуальної традиції –
схоластики. Як і в часи Середньовіччя, у гуманістичній
школі XVI–XVII ст. найвищим авторитетом визнається
Арістотель, прочитаний під кутом зору християнського
віровчення. Діяльність єзуїтських шкіл регламентувалася
статутом «Ratio studiorum», де зазначалося: «Професори
філософії хай в усьому ідуть за Арістотелем, окрім тих
випадків, коли він сам відступає від учення, прийнятого
скрізь в академіях, а надто коли суперечить правій вірі.
Супротивні істинній вірі аргументи його й інших філософів
треба рішуче заперечувати… З великим вибором слід
користуватися і тими інтерпретаторами Арістотеля, які
коментували його не в інтересах християнської церкви.
…нічого не слід говорити проти св. Фоми, за яким слід
іти» [7; с.91]. Саме у гуманістичній школі схоластична
філософія переживає своє відродження. Її викладання у
єзуїтських колегіях та університетах у період XVI–XVII
ст. відбувалось у межах «другої схоластики» – тобто
оновленого Арістотеля у редакціях іспанських та
португальських філософів: Франциска Толета, Педро де
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Фонсеки, Франциско Суареца та ін. (Про періодизацію
схоластики: [8; с.68–98; 98–99]). Схоластичність філософії
у гуманістичних школах загалом і у єзуїтському їхньому
різновиді зокрема мала принципове значення для викладання і вивчення цієї дисципліни в межах Академії, що
була організована на зразок єзуїтської колегії.
Сучасною наукою ще не проаналізовано остаточно
курси теології, які викладались у Київській академії у
різні періоди її існування. Частина описана у монографії
київських авторів Я. Стратій, В. Литвинова, В. Андрушка
«Описание курсов …» [4]. Прикладом можуть слугувати
також курси теології, які викладались у греко-католицьких
навчальних закладах, очолюваних орденом св. Василія
Великого і які на сьогодні зберігаються у відділі рукописів Львівської ННБ ім. В. Стефаника (відділ рукописів
Львівської ННБ ім. В. Стефаника. Фонд 3. Бібліотека
Монастиря Василіян, шифр МВ).
Помітну роль у викладанні теології, у створенні
системи академічного богослов’я у Київській академії
відіграв Феофан Прокопович. У своїх лекціях він намагався
чітко розмежувати, структурно виокремити філософію і
теологію. За Ф. Прокоповичем – це різні дисципліни, які
мають свій предмет та об’єкт вивчення. Якщо предметом
філософії є операції розуму (Логіка), природне тіло
(Фізика), мораль і громадське життя людини (Етика), то
предметом теології є богопізнання і боговшанування.
Ф. Прокопович намагався довести існування Бога шляхом
застосування логічних операцій. У його творах Бог
виступає як творець природи і як першопричина її руху:
«… все, що рухається, рухається завдяки іншому.
Звідси…існує якийсь першорушій» [9; Т. ІІ, c.271].
Залишаючи за Богом право на першопричину всього
сущого, Ф. Прокопович стверджує, що процеси, які відбуваються в природному світі, підлягають природним законам,
створення яких Богом забезпечило природі власну самостійність. Підкреслюється, що закони природи, як «самостійні дії речей», мають менше значення, ніж саме існування
речей у природі. Так, природні закони Прокопович
називає «вторинними причинами» щодо предметів природного світу. Ці вторинні причини діють своєю власною
силою, хоч і наданою їм Богом [9; Т. ІІ, с.168-169].
На початку XVIII ст. у середовищі київських професорів
визріває відчуття невідповідності схоластичного арістотелізму інтелектуальним запитам доби. Саме Феофан
Прокопович був одним із перших викладачів КМА, що
відійшов від схоластичного методу у викладанні богословського курсу. Він першим із київських професорів
почав викладати академічне богослов’я на основі історичного методу, що ґрунтувався на вивченні Св. Письма
та історії церкви. Метод Ф. Прокоповича не був схвалений
у середовищі київських професорів, оскільки потребував
більшої розумової напруги, аніж традиційний метод
викладу (схоластичний) і сам Ф. Прокопович був підданий
критиці за вільнодумство під час викладу богословських
істин [2; с.264-265].
Висновки. Курс богослов’я КМА мав своєю метою
підготовку високоосвічених церковних кадрів і одночасно
теоретичне опрацювання православного віровчення як
опозиційного супроти теологічної системи католицизму.
Вирішення другого пункту потребувало тривалості в
часі, адже Академія була заснована на зразок єзуїтських

начальних закладів з охопленням притаманних і усталених
для цього типу навчального закладу комплексу дисциплін.
Із-за причини відсутності власних теоретичних джерел
для обгрунтування православ’я залучались праці католицьких теологів, що було основним недоліком у викладання предметів богословського циклу. Але цей факт
мав зворотний бік: українські студенти мали змогу
ознайомитись з творами західних і східних філософів та
богословів: Фоми Аквінського, Августина, Іоанна Златоуста,
Василія Великого, Іоанна Дамаскіна та ін. Православна
Академія з часом стає уособленням західноєвропейської
науки, чим засвідчує діалогічність української культури,
налаштованої на інтелектульну рецепцію зовнішніх
надбань (інтернаціонального, у цьому контексті Західної
Європи зокрема), у поєднанні з внутрішнім національним:
традиціями Київської Русі і греко-візантійської цивілізації.
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FORMATION OF THEOLOGICAL SCIENCE IN THE EDUCATIONAL AND CULTURAL SPACE
OF UKRAINE OF THE XVII-XVIII CENTURIES: NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS
On the example of the Kyiv Mohyla Academy in the article analyzes the formation of theological science in the educational
space of Ukraine in the period of XVII-XVIII centuries. From the very first days of its foundation, the Kyiv-Mohyla Academy
declared its Orthodox status, but was formed according to a model of the Jesuit institution with the introduction of a standard
set of academic disciplines and Latin language teaching. The main task of the theology course was to strengthen the
theoretical foundations of Orthodoxy as an opposition to the Catholicism of the Faith. The imperfection of the national
theological science forces the scientists of the Kiev-Mohyla circle to resort to the theoretical, scientifically substantiated
sources of Catholicism, which contradicted the educational institution of the Orthodox orientation: the works of Western
theologians were used to justify orthodoxy. But this contradiction was used by the academy in its favor, forming the type of
Ukrainian intellectual, ready for multidimensional intellectual receptions of other historical realities.
Key words: Ukrainian cultural and educational space, Western European educational model, theology, Orthodox doctrine,
Catholicism, educational institution, adaptation.
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Стаття розкриває професійне навчання як галузь освіти, що дозволило конкретизувати мету
професійної освіти і навчання, її рівні реалізації. Проаналізовано якість навчання системи професійної
освіти в Україні. Розглянуто напрямки та мету підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних
забезпечувати прогресивний розвиток сучасного суспільства. Доведено, що компетентністний підхід є
одним із стандартів професійної освіти та визначено цілі і зміст формування саме ключових компетенцій,
здатних забезпечувати прогресивний розвиток сучасного суспільства.
Ключові слова: професійна освіта; якість навчання, компетентністний підхід, педагогічний процес,
система навчання.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку
професійної освіти України потребує змін, Професійна
освіта є невід’ємною складовою системи освіти України,
до якої входить комплекс педагогічних та організаційноуправлінських заходів, спрямованих на забезпечення
оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками
певної професії, розвиток їхньої компетентності та
професіоналізму, виховання загальної і фахової культури.
Розглядаючи зміни, які відбуваються на вітчизняному
ринку праці, а саме зниження темпів виробництва продукції
на вітчизняних підприємствах, скорочення потреб у
робітниках майже усіх видів економічної діяльності;
зростання тенденції до нестандартної зайнятості й
міграції кваліфікованого трудового потенціалу країни
тощо. Тому освіта повинна орієнтуватись на наукові
розробки з питань професійної орієнтації молоді на
робітничі професії, вибору та побудови професійної
кар’єри; створення професійних та освітніх стандартів
на основі модульно-компетентнісного підходу, розвитку
професійно-педагогічної майстерності педагогічних
працівників, підвищення рівня їхньої готовності до
використання особистісно-розвивальних та інформацінокомунікаційних технологій, електронних засобів навчання,
інформаційно-аналітичних систем управління розвитком
професійної освіти і навчання. Передусім мова йде про
глибинні якісні зміни, об’єктивний аналіз яких дає змогу
здійснювати прагматичне обґрунтування розвитку різних
систем на основі їхніх органічних взаємозв’язків і
взаємовпливів. В.П. Андрущенко акцентує увагу на тому,
що професійна освіта у цьому контексті потребує радикального оновлення та поповнення змісту навчального
процесу підготовки фахівців новими стандартами, сучасними технологіями, новітніми уявленнями про світ і
місце людини в ньому [1, с.8-9].
Мета роботи. Нові соціально-економічні реалії ринкової економіки та глибокі цивілізаційні зміни під впливом
стрімкого інформаційно-технологічного розвитку, поява
нових галузей у промисловості, сільському госпо дарстві
та у сфері послуг викликали необхідність переосмислення і
чіткого визначення самого поняття «професійна освіта»,
структури професійної освіти, конкретизації її мети та
завдань. Тому метою даної статті є зміст поняття «професійна освіта» в контексті сучасних змін розвитку суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою
розвитку професійної освіти у сучасних умовах було
присвячені праці Н. Ничкало, С. Ніколаєнка, А. Бєляєвої,
Г. Кругликова, В. Радкевич, О. Гаврилюк. Авторами
досліджувалися питання особливостей взаємного впливу
професійної освіти та ринку праці, інноваційних аспект ів
розвитку професійної освіти, дидактичних принципів
професійної підготовки та організації виробничого навчання, оновлення освітніх технологій, що застосовуються в
професійній освіті. Таким чином, динамічний характер
розвитку соціально-економічних процесів у сучасних
умовах визначає потребу систематизації існуючих та
формулювання нових положень відносно визначення
тенденцій, особливостей та перспективних напрямків
розвитку професійної освіти. При цьому серед основних
питань, слід визначити напрямки реформування системи
професійної освіти відповідно до актуальних викликів
сьогодення.
Виклад основного матеріалу. Одним із головних
напрямів реформування професійної освіти України
сьогодні є модернізація її за європейським зразком з
метою приведення вищої освіти до єдиних стандартів та
критеріїв. Перехід до змін у ринкових відносинах нашої
держави до демократичного суспільства потребує істотних
змін. Оскільки освіта закладає професійні, психологічні,
соціальні передумови розвитку нації, її реформування є
першим кроком до формування людини нового мислення
та розвитку суспільства знань. На сьогодні Україна чітко
визначила орієнтир на входження в освітній і науковий
простір Європи, а для цього необхідно здійснювати модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських
вимог. Тому, професійна освіта в Україні повинна бути
якісною, майбутній фахівець зобов’язаний вміти постій но
розвиватись та самовдосконалюватись, щоб роботодавець
був впевнений у його компетентності та професіоналізмі, а
вищі навчальні заклади повинні звертати увагу на
аспекти професійної підготовки студентів з урахуванням
умов зовнішнього середовища, зокрема вимог ринку
праці впродовж всього педагогічного процесу. Педагогічний
процес професійної освіти – це результатом якого є
формування його готовності до трудової діяльності.
Фахівець повинен ставити перед собою професійні цілі,
обирати способи їх досягнення, здійснювати самокон-
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троль за виконанням власних дій і прогнозувати шляхи
підвищення продуктивності роботи у професійному
напряму. Усе це формується за допомогою стандартів
професійної освіти, щодо опанування даного фаху та
особистих якостей студента. Компетентністний підхід
складається з пошуку нових шляхів та визначення цілей
і змісту професійної у напрямі формування саме ключових
компетенцій, які інтенсивно обговорюються і розробляються, і вже є теоретичною основою. Компетентнісни й
підхід більш відповідає умовам ринкового господарювання, оскільки передбачає орієнтацію на формування у
студентів таких ключових компетенцій, які затребувані
сучасним ринком праці. Компетентнісний підхід акцентує
увагу на отриманні майбутніми фахівцями операціонального, діяльнісного результату і визначається рівнем
сформованих компетентностей та полягає у засвоєнні
системи знань, умінь, навичок, особистих і професійних
якостей, здатностей визначати цілі, приймати рішення,
діяти у невизначених професійних ситуаціях. Найважливішою ознакою цього підходу є здатність студентів до
безперервного навчання, що, звичайно, можливо на
основі ґрунтовного оволодіння системою знань. Оновлен ня
освітніх підходів у підготовці майбутніх фахівців є
закономірним процесом цілісного розуміння поняття
освіченості, структуру якого складають діяльнісний, творчий
досвід, досвід самоорганізації, рефлексії, самооцінки.
Система педагогічних принципів, технологій, що розглядається як спеціальна сфера освітнього процесу, формує
концепцію компетентнісного підходу в освіті. [5].
Професійна освіта може бути охарактеризована
трьома напрямками [2, с.165-173].
Таблиця 1
Напрями
професійної
освіти
Перший напрям

Другий напрям

Третій напрям

Мета
створення умов для оволодіння людиною знаннями і навичками у сфері
професійної діяльності, отримання кваліфікації чи перекваліфікація, що забезпечує участь особистості в суспільно
корисній праці відповідно до її інтересів і
здібностей.
виховання соціально активної особистості, яка у своєму житті керується
загально-людськими (честь, совість, людська гідність, справедливість) та культурно-національними
(працелюбність,
волелюбність,
толерантність
тощо)
цінностями і здатна до перетворення
виробництва, виробничих, економічних,
суспільних відносин, до участі в управлінні, несе відповідальність за результати
своєї діяльності тощо.
задоволення нагальних і перспективних
потреб виробництва у кваліфікованих
фахівцях, рівень підготовки яких відповідав би вимогам науково-технічного,
соціального прогресу, які б були професійно мобільними, мали різнобічні
професійні і загальноосвітні знання,
уміння та навички.
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«Якісна професійна освіта можлива за умови, коли є
сучасне обладнання, інноваційний педагог та кваліфікований майстер. Тривалий час інвестиції у профтехосвіту
були обмеженими, що й призвело до зниження престижу
цього напряму серед українців. Однак вже сьогодні ми
маємо ствердити думку, що здобуття професійно-технічної
освіти – не форма соціального захисту, а реальна економічна інвестиція в особистість, – зазначив заступник
Міністра освіти і науки України» Павло Хобзей.
Варто відзначити, щоб професійна освіта відповідала
запитам ринку праці, впроваджується компонент соціального партнерства. Його ключовим учасником є роботодавець, який формує професійні стандарти та допомагає
у реалізації дуальної освіти. Крім того, в межах соціального партнерства визнаватиметься неформальна та інформальна освіта [6].
Забезпечення якості освіти є однією з головних умов,
мобільності, сумісності та привабливості системи вищої
освіти будь-якої країни, головною складовою престижу
вищого навчального закладу (ВНЗ). Сприяння європейському співробітництву в забезпеченні якості освіти – це
вимога Болонського процесу, а принцип інституційної
автономії передбачає, що основна відповідальність за забезпечення якості лежить на ВНЗ. У світовій практиці застосовуються різні підходи в оцінюванні якості роботи ВНЗ.
Завдання забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і включає наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових,
навчально-методичних тощо), організацію навчального
процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним
тенденціям розвитку національної та світової економіки
та освіти, контроль освітньої діяльності ВНЗ та якості
підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх
рівнях (рівні ВНЗ, державному рівні, міжнародному європейському рівні [7].
Якість освіти планується підвищити завдяки модернізації освітнього середовища, залучення до навчання
працівників з виробництв та сфери послуг, стимулювання
професійного розвитку педагогів закладу. Також створюватимуть необхідні навчальні умови для людей з особливими освітніми потребами.
Безперечно, основою і рушійною силою формування
і розвитку особистості є сумісна діяльність, у якій здійснюється засвоєння особистістю заданих соціальних
ролей. Принагідно зазначити, що ті види діяльності, які
спрямовані на одержання суб’єктивно нового (для кожної
конкретної особистості) результату, вчені називають продуктивною діяльністю [5]. Саме до продуктивної діяльності
має здійснюватися підготовка фахівців у вищих навчальн их
закладах. А тому зростає необхідність посилення особистісно і практично-орієнтованого навчання, активізації зусиль
кожної особистості до професійного саморозвитку [3, с.38].
Метою навчання є передусім зміни у самому суб’єкті
для того, щоб він, у свою чергу, міг позитивно перетворювати навколишній світ. Отже, в сучасних навчальних
закладах професійної освіти необхідна така система навчання, яка має за мету навчити майбутнього фахівця не
тільки сумі знань та вмінь, а й принципам самого процесу
здобуття нових знань, вироблення вмінь, вирішення
нестереотипних задач, закласти засади творчого мислення,
розвитку професійних якостей [4].
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Висновок. Аналіз з обраної проблеми довів, що на
сьогодні в Україні професійна освіта потребує оновлення у
зв’язку з глобальними світовими змінами й тенденціями.
Важливим у цьому сенсі вбачається запровадження в
систему підготовки фахівців означеного напряму компетентнісного підходу, як потужного засобу підвищення її
ефективності відповідно до світових, вітчизняних, регіональних вимог ринку праці.
Література
1. Андрущенко В.П. Проблеми і перспективи розвитку вищої
освіти в Україні на зламі століть / В.П. Андрущенко //
Директор школи. – 2000. – № 43. – С. 8-9.
2. Гончеренко С. Фундаменталізація професійної освіти /
С. Гончаренко // [Електронний ресурс] – Режим доступу –
Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – 2006. – № 7. –
С. 165-175.
3. Новиков А.М. Методология учебной деятельности. – М.:
Издательство «Эгвес», 2005. – 176
4. Теорія і методика професійної освіти: Навч. посіб.
Рекомендовано МОН З.Н. Курлянд [та ін.] ; за ред.
З.Н. Курлянд. Київ : Знання, 2012.– 390 с.
5. http://docs.wixstatic.com/ugd/fac2a9_259eb3ccc2574b3f85c0
4473f5451f78.pdf

6. https://mon.gov.ua/ua/news/suchasna-profesijna-osvita-yakastane-investiciyeyu-v-osobistist-u-mon-predstavili-viziyu-reformi-pto
7. http://kpi.ua/taxonomy/term/1706
References
1. Andrushchenko V.P. Problems and prospects of the
development of higher education in Ukraine at the turn of the
century / V.P. Andrushchenko // Director of the school. – 2000. –
No. 43. – P. 8-9.
2. Goncherenko S. Fundamentalization of vocational education /
S. Goncharenko // [Electronic resource] – Mode of access –
Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – 2006. – No. 7. –
P. 165-175.
3. Novikov AM Methodology of educational activity. – M .:
Publishing house "Egves", 2005 – 176
4. Theory and methods of vocational education: Teaching.
manual Recommended MES Z.N. Courland [and others]; for ed. Z.N.
Courland Kyiv: Knowledge, 2012.- 390 s.
5. http://docs.wixstatic.com/ugd/fac2a9_259eb3ccc2574b3f85c0
4473f5451f78.pdf
6. https://mon.gov.ua/ru/news/suchasna-profesijna-osvita-yakastane-investiciyeyu-v-osobistist-u-mon-predstavili-viziyu-reformi-pto
7. http://kpi.ua/taxonomy/term/1706

Vemjan V.G.,
аssistant of foreign languages department of the Ukrainian engineering-pedagogics academy, terovanesov@mail.ru
Ukraine, Kharkov
VOCATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT CONCEPTS IN UKRAINE
The article deals with vocational education as the field of education allowing of specifying the purpose of professional
education and training. It is analyzed the learning experience of the vocational education system in Ukraine It is considered
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
У статті визначено сутнісні особливості національно- патріотичного виховання студентів засобами
народного мистецтва. Зреалізовано мету дослідження: розкриття компонентів системи національнопатріотичного виховання студентів засобами народного мистецтва, які базуються на дотриманні
вказаних педагогічних умов. Використовувалися методи дослідження: аналіз, синтез, спостереження,
бесіда, узагальнення. Висновок: національно-патріотичне виховання буде успішним тоді, коли студенти
знайомитимуться і використовуватимуть у практиці знання різних видів народного мистецтва
систематично, глибокоусвідомлено, пропускаючи їх крізь призму індивідуального досвіду та свідомості.
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, патріотизм, Батьківщина, система виховання
студентів, народне мистецтво.
Постановка проблеми. Сучасна вища школа стоїть
на шляху своєї трансформації, вдосконалення та реорганізації. Однак, незмінним залишається завдання формувати
свідомого громадянина незалежної України. Сьогодні
особливо важливим є впровадження нових ідей, практичних
вирішень педагогічних проблем, покращення та зміцнення
методологічного арсеналу педагогічного процесу. У стінах
сучасної вищої школи України формується духовність
молодої людини, що відповідає її життєвим потребам,
природі особистості, потребам держави, гуманістичним
орієнтирам людства. Освоєння моральних, культурних
та духовних цінностей сприяє становленню індивідуальності, формуванню та розвитку гармонійної особистості.
Відповідно, пріоритетним завданням ВНЗ є виховання
свідомого громадянина із високими патріотичними почуттями до українського народу і Батьківщини, який має
брати активну участь у справах суспільства. Сучасна українська вища школа повинна формувати не просто фахівця з
тієї чи іншої галузі, а й патріота, якому не байдужі доля
Української держави, нації, її економіка, освіта та культура.
Отже, важливим завданням сучасної вищої школи є
удосконалення процесу формування національно-патріотичних рис особистості, які б реалізовували вимоги
націоального відродження, поглиблювали гуманізацію
та демократизацію суспільства, його перехід до цивілізованої соціально-орієнтованої економіки.
Аналіз досліджень та публікацій. Необхідність національного спрямування у вихованні молоді підкреслювали українські педагоги Г. Ващенко, В. Винниченко, Б. Грінченко,
М. Грушевський, О. Духнович, І. Огієнко, С. Русова,
В. Сухомлинський та ін.
Теоретико-методологічні основи виховного процесу,
нову парадигму освіти і виховання, його мету і зміст
розроблено в працях таких дослідників, як В. Андрущенко,
М.Антонець, І. Бех, А.Бойко, Л.Вовк, М.Євтух, Р.Захарченко,

І. Зязюн, І.Мартинюк, О.Мороз, Ю.Руденко, М.Стельмахович,
О. Сухомлинська, та ін.
Національно-патріотичне виховання на українських
традиціях висвітлено у працях сучасних педагогів:
Ю.Бондаренко, О.Вишневський, Р.Захарченко, П.Ігнатенко,
В. Каюков, О. Сухомлинська, Б. Ступарик та ін.
Ідеї С.Ф.Русової, В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського
та інших видатних педагогів про важливість національн опатріотичного виховання особистості та необхідність
його транформації, принцип народності, а також актуальні
надбання сучасних педагогів втілені також у державних
документах: Законі України «Про освіту», Державній
національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)»,
Національній доктрині розвитку освіти, Концепції
національного виховання та інших державних і науковометодичних матеріалах, що спрямовують оновлення
української освіти.
Однак, вища школа потребує подальшої розробки
шляхів оптимізації формування національної свідомості
майбутніх творців Батьківшини. Саме тому метою нашої
статті є розкриття компонентів системи національнопатріотичного виховання студентів засобами народного
мистецтва, які базуються на дотриманні вказаних педагогічних умов.
Виклад основного матеріалу. Основними завданнями
вищої школи на сучасному етапі є формування гармонійно
розвиненої особистості із високими загальнолюдськими
цінностями, політично зрілої, з власними переконаннями
та активною життєвою позицією, хорошого фахівця і
патріота рідної землі.
Для обґрунтування системи національно-патріотичного
виховання студентів засобами народного мистецтва визначимо сутність основних дефініцій даного питання.
Так, національне виховання трактуємо як цілеспрямований, систематичний регульований виховний процес,
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що має на меті утвердження у свідомості нації, народу
етнічної (національної) культурної мовної єдності, перетворення національної цінності з ідеалу мислителів і
поглядів української інтелігенції в ідейні переконання та
норми моральної поведінки всіх членів суспільства, тобто
«перевести» національне із суто теоретичної свідомості
у практичну свідомість багатомільйонних мас [1, с.258].
Серцевиною національного виховання є патріотичне
виховання, яке, в контексті нашого дослідження, трактуємо
як цілеспрямований процес формування в особистості
любові до своєї землі, народу, усвідомлення кожним
українцем себе невіддільною часткою народу, вивчення
історії культури, традицій, звичаїв і обрядів українського народу, вироблення та утвердження патріотичних
переконань, почуття відповідальності за долю країни і
готовності служити її інтересам, утверджувати державність,
примножувати матеріальні і духовні багатства, славу і
гідність свого народу [1, с.356].
Основними завданнями патріотичного виховання
студентської молоді є розкриття для кожної особистості
поняття патріотизму як почуття любові до свого народу,
до своєї Батьківщини; формування патріотичних переконань і поглядів, національної принципів, ідеалів.
Сучасний дослідник В. Вугрич [2] виокремив основні
компоненти патріотичних почуттів особистості: відданість
українському народу; прагнення активно сприяти утвердженню державності свого народу, зміцненню незалежності
своєї держави; глибокі знання та шанобливе ставлення
до історії своєї Батьківщини, повага та вшанування пам’я ті
борців за незалежність та волю своєї держави, діячів
історії та культури України; активна участь у боротьбі за
процвітання своєї Вітчизни, примноження її матеріальн их і
духовних багатств, самовіддана праця на благо рідної
Батьківщини; суворе дотримання законів своєї Вітчизни,
утвердження правопорядку, пошанування її державних
та національних символів, державних свят і традицій;
готовність відстоювати територіальну цілісність, свободу
та незалежність своєї держави.
Патріотичні почуття відображаються у ставленні
студентів до своєї Батьківщини, до громадськості, до
життя, історії, культури та перспектив розвитку країни, а
також у досконалому знанні та повазі рідної мови, природи. Патріотичне переконання стає істинним лише тоді,
коли воно проникає всередину людини, зливається з її
почуттями і волею, присутнє в ній постійно, є вираженн ям
власних думок і стремлінь, а не пристосування до колективної думки.
На думку В.О. Сухомлинського, патріотична свідомість
передбачає справжню любов до Батьківщини, глибоке
розуміння сучасності. Бути справді відданим Вітчизні
громадянином – це означає любити її такою, якою її
створили старші покоління, якою вона вийшла з жорстокої
боротьби в роки ворожих навал [3, с.146].
На державницькому, етнічному та територіальному
патріотизмі базується національно-патріотичне виховання,
яке розуміємо як безперервний, цілеспрямований процес
утвердження самосвідомості особистості та формування
в неї любові до своєї Батьківщини, народу, мови на основі
педагогічного досвіду українського народу, його історикокультурних традицій, духовності і моралі, засвоєння
кожною особистістю національних ідей, принципів, по-

глядів, переконань, почуттів та особливостей національн ої
психології, мовних, естетико-етичних та інших цінностей [4].
Суспільною функцією національно-патріотичного
виховання у вищій школі є формування у студентської
молоді стійкої поведінки, моральних та патріотичних
почуттів, вироблення звичок та навичок, які відповідають
способу життя нашої країни, формування звички керуватися почуттям суспільного обов’язку. В свою чергу
силою і глибиною патріотизму багато в чому визначаєть ся
суспільна корисність особистості.
Зміст, основні напрямки національно-патріотичного
виховання вивчали відомі дослідники С.Ф. Русова,
Г.Г. Ващенко, С. Сірополко. Ці напрямки опрацьовуються
також
сучасними
науковцями
(П.П. Кононенко,
А.Г. Погрібний, О.І. Вишневський, А.М. Алексюк та ін).
Щоб сформувати студента як щирого патріота, свідомого
громадянина своєї держави, потрібно виховувати у
нього комплекс рис характеру, які є основою набуття
соціального досвіду, успадкування духовних надбань
українського народу, досягнення високої культури
міжнаціональних взаємин, розвитку духовності, фізичної
досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової,
трудової, екологічної культури.
Важливими факторами національно-патріотичного
виховання студентів, які сприяють поліпшенню всього
навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів,
розвитку пізнавальної, трудової, творчої активності
студентської молоді є відродження історичної пам’яті,
традицій народу, оволодіння теоретичним і практичним
потенціалом народного мистецтва.
На основі опрацювання літературних джерел народне
мистецтво України розглядаємо як пласт української
культури, пов’язаний з відтворенням світосприйняття
українського народу, його психології, етичних настанов
і естетичних прагнень, що охоплює всі види народної
творчості, традиційно притаманні Україні: музику, танці,
пісні, фольклор, декоративно-ужиткове мистецтво, що
розвиваються, як єдиний комплекс, і органічно входять у
життя народу протягом усієї його історії [5].
Глибоко пізнати духовні здобутки, народні звичаї,
обряди, характер національного буття має кожен студент
сучасного навчального закладу.
Філософ Д.Чижевський [6] запропонував основні
шляхи пізнання минулого, за якими можна характеризувати
національну духовність. Вони, на нашу думку, можуть
стати провідними у національно-патріотичному вихованні.
Це: дослідження національної творчості, яка включає в
себе мистецтво; пізнання найбільш яскравих історичних
епох, які народ пережив; характеристики великих представників народу.
На нашу думку, ефективна система національнопатріотичного виховання студентів засобами народного
мистецтва включає в себе: цілеспрямованое формування
в студентів національно-патріотичних почуттів на основі
особистісно орієнтованого викоритання народного мистецтва; ознайомлення студентами із історичними аспектами,
витоками, динамікою розвитку національно-патріотичного
потенціалу, зосередженого в творах народного мистецтва;
здійснення студентами різноманітних форм діяльності у
відтворенні творів народного мистецтва.
Для реалізації даної системи необхідне створення
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навчальних програм, виховної роботи, які сприяють
усвідомленню студентами своєї національної ідентичності,
коріння, причетності до створення й розвитку історії та
культури свого народу, ґрунтовному дослідженню та
вивченню національних цінностей попередніх поколінь,
усвідомлення свого місця і ролі в процесі формування
української державності. Такий підхід викликає у студентства відчуття себе приналежними до частини народу,
співвіднесення своєї діяльності з інтересами нації.
Одним із провідних напрямів діяльності вищої школи,
спрямованих на цілеспрямовану реалізацію національнопатріотичного виховання студентської молоді, є використання засобів народного мистецтва як в аудиторній, так і в
позааудиторній роботі. Саме ці форми роботи забезпечують безпосередній вплив народного мистецтва на
особистість студента.
Оптимізації навчально-виховного процесу вищої школи
для формування та розвитку національної самосвідо-мості
студентів, патріотичних рис молоді, усвідомлення своєї
особистої ролі у розвитку національної та світової
культури сприяє впровадження нових курсів лекцій,
семінарських, лабораторних, факультативних та індивідуальних занять, на яких вивчається народне мистецтво.
Тут доцільно розширювати знання студентів з історії,
етнографії, мистецтвознавства, краєзнавства, літератури,
музики, прилучаюти їх до скарбниці народного мистецтва.
Така робота забезпечує формування світогляду та творчого
потенціалу молодого покоління.
Гармонійно поєднуючи теоретичну і практичну
мистецьку діяльність кожного студента, важливо забезпечити осмислення студентами таких блоків наукової і художньої інформації: сутнісно-змістової, образно-символічної,
морально-духовної;
навчально-пізнавальної;
історикомистецької; практично-творчої; розвивально-виховуючої.
Використання засобів народного мистецтва сприяє
підвищенню ефективності всього навчально-виховного
процесу вищих навчальних закладів, формуванню трудової,
творчої, пізнавальної, політичної і патріотичної свідомомті
студентської молоді. Адже, зародившись на національному
ґрунті, народне мистецтво якнайточніше і якнайповніше
передає історичні прагнення, принципи та ідеали народу,
відображає стиль різних епох, регіонів, зберігає духовноморальні українські традиції.
На основі практичного досвіду, спостережень за
результатами виховного процесу у ВНЗ ми виокремили
педагогічні умови, при дотриманні яких означена система
національно-патріотичного виховання студентів засобами
народного мистецтва успішно реалізується: забезпечення
системи знань про національні потреби, інтереси, надбання
українського народу; формування інтересу до історії рідного
народу; усвідомлення студентами цінності духовності,
гуманістичних ідеалів, патріотизмом українців на всіх епах
формування незалежної України; оволодіння студентами
українськими звичаями, традиціями, обрядами, в яких
використовується
національно-патріотичний
потенціал
народного мистецтва; врахування особливостей виховання
національно-патріотичних поглядів, переконань, ідеалів,
цінностей особистості; формування поваги до законів та
правових норм України; виховання почуття обов’язку перед
родом і народом, Батьківщиною.
Завдяки реалізації системи національно-патріотичного
виховання студентів, дотримання виокремлених нами
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педагогічних умов ефективність виховного процесу у
ВНЗ підвищується, у студентів глибшають патріотичні
почуття, інтенсивніше формуються гуманність, доброта,
готовність і уміння піклуватися про свою рідних,
близьких, про довкілля краю. Студенти ставють значно
активнішими у громадському житті закладу, мітса, у
студентському самоврядуванні тощо. Таке виховання
сприяє активізації процесу самоідентифікації особистості,
формуванню відповідального ставлення до виконання
обов’язків, самоорганізації і дисципліни.
Висновки. Таким чином, національно-патріотичне
виховання буде успішним тоді, коли студенти знайомитимуться і використовуватимуть у практиці знання різних
видів народного мистецтва систематично, глибокоусвідомлено, пропускаючи їх крізь призму індивідуального
досвіду та свідомості.
Наступним етапом нашого дослідження постане
перевірка ефективності інших засобів національнонопатріотичного виховання студентської молоді.
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NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF FOLK ART
The article defines the essential features of national-Patriotic education of students by means of folk art. The aim of the
research is to reveal the components of the system of national-Patriotic education of students by means of folk art, which are
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено теоретичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового
профілю до професійної діяльності. Встановлено, що процес підготовки майбутнього інженера-педагога
харчового профілю буде ефективнішій із впровадженням компетентнісного підходу, специфіка якого
буде будуватися на оволодінні сучасних знань з гуманітарних, соціально-економічних, природничонаукових і професійно-практичних дисциплін та уміти швидко мислити й діяти в системі ринкової
економіки. Сучасне суспільство вимагає від майбутнього фахівця харчового профілю володіти знаннями
та вміннями професії, з пріоритетністю до збереження духовних, моральних, естетичних і
гуманістичних цінностей та мати творчі здібності до удосконалення, впровадження інноваційних
технологій в навчально-виробничий процес. В статті науково обґрунтовано використання компетентністного підходу під час підготовки інженерів-педагогів харчового профілю, що забезпечує високу
ефективність освітнього процесу.
Ключові слова: інженер-педагог, харчовий профіль, компетентністний підхід.

Постановка проблеми. Розвиток людини неможливо
оцінити без взяття до уваги того середовища, в якому
вона живе, виховується, працює, спілкується, а функції її
організму – без дотримання екологічних вимог до
виробничих і побутових умов. Сьогодення характеризується погіршенням стану навколишнього середовища,
зумовленого різноманітними соціальними, економічними
та технологічними змінами, що ставить перед людиною
не прості завдання адаптації до умов життя. Необхідною
умовою благополучного існування людини є розуміння
того, що її організм тісно взаємопов’язаний з навколишнім
природним середовищем і є частиною світової екологічної
системи. Складність прямих і зворотних зв’язків у системі
«людина – навколишнє середовище», яке швидко змінюється, вимагає залучення різних сфер наукового вчення
для їх вирішення. У розв’язанні цієї проблеми вирішальна
роль відводиться потенціалу освіти як важливого стратегічного компонента [10, с.42].
Слід звернути увагу на те, що соціально-економічні
зміни на ринку праці, підвищення суспільних вимог до
рівня професіоналізму та конкурентоспроможності майбутнього кваліфікованого фахівця харчової галузі спонукають
до розв’язання актуальних проблем сучасної системи
професійно-технічної освіти в галузі харчових технологій.
На це націлюють Закони України «Про освіту» (2017),
«Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про вищу
освіту» (2014), «Про охорону дитинства» (2001), «Національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ ст.»
(2001), «Національну стратегію розвитку освіти в Україні
на 2012–2021 роки» (2013), «Концепцію загальнодержавної
програми «Здоров’я 2020: український вимір» на 2012–
2020 рр.» (2011р.) та ін.

Успішне вирішення проблеми підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників харчової галузі в системі
професійно-технічної освіти, можливе завдяки новій
генерації інженерів-педагогів харчової галузі, які усвідомлюють значення професійного виховання на нинішньому
етапі розвитку суспільства та відповідно підготовлені до
діяльності в нових умовах функціонування закладів
профтехосвіти. Проблему підготовки інженера-педагога
харчового профілю до професійної діяльності розглядають
науковці з різних позицій, а саме: відбір і структурування
змісту підготовки майбутнього інженера-педагога, з урахуванням сучасних вимог до особистості і діяльності інженернопедагогічного працівника (С. Артюх, В. Бакатанова,
С. Батишева, Р. Гуревич, О. Кириченко, А. Сейтешева)
та ін.; обґрунтування змісту професійної діяльності
інженера-педагога (В. Баталова, О. Ганопольський, Е. Зеєр,
О. Коваленко) та ін.; професійно-педагогічна підготовка
інженера-педагога (Н. Брюхова, М. Бивалькевич, Л. Тархан)
та ін.; питання вдосконалення процесу підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профілю (Н. Волкова,
С. Ткачук, С. Сердюкова) та ін.; формування компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю
(К. Власенко, Н. Недосєкова) та ін.; професійна підготовка
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
інформаційних технологій (Р. Горбатюк, М. Скварок,
В. Хоменко) та ін.
Професійну компетентність та готовність до професійної діяльності майбутніх інженерів-технологів харчового
профілю розкрито у працях О. Благого («Розробка цілей
професійної підготовки інженера-технолога харчової галузі
в процесі формування здоров’язберігаючої компетентності» (2015) та «Моделювання структури формування
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здоров’язберігаючої компетентност і майбутнього інженератехнолога харчової галузі» (2015)). Проблеми підготовки
майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю висвітлено у працях М. Бондаренка та В. Шеховцової («Підготовка інженерів-педагогів до проектної діяльності в умовах
становлення інформаційного суспільства» (2009)), А. Стогнія
(«Обґрунтування інформаційного обсягу навчального
матеріалу з харчових технологій для підготовки майбутніх
педагогів професійного навчання» (2014) ), О. Ляска
(«Професійно-педагогічна підготовка інженерів-педагогів
в аграрному вузі» (2014)), О. Коваленка («Теоретичні
засади професійної педагогічної підготовки майбутніх
інженерів-педагогів в контексті приєднання України до
Болонського процесу» (2007)), Н. Брюханової («Професійна підготовка інженерно-педагогічних кадрів на
сучасному етапі розвитку України» (2015)), С. Ткачук
(«Педагогічні аспекти підготовки майбутніх інженерівпедагогів харчових технологій у педагогічних вищих
навчальних закладах» (2016)), О. Сердюкова («Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерівпедагогів харчового профілю на основі компетентнісного підходу» (2012)), Н. Волкова («Компетентнісний
підхід підготовки майбутнього інженера-педагога в
харчовій промисловості» (2016)) та ін.
Аналіз досліджень, присвячених різним аспектам
підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій дає можливість зробити висновок, що у
педагогічній науці залишається недостатньо розробленою
проблема підготовка майбутніх інженерів-педагогів
харчового профілю до професійної діяльності в умовах
закладів вищої освіти.
Мета роботи: Розкрити зміст та специфіку підготовки
майбутніх інженерів-педагогів на основі теоретичного
аналізу понять «інженер», «інженер-педагог», «підготовка»,
та ««інженерно-педагогічна підготовка»».
Виклад основного матеріалу. Сучасні наукові дослідження переконливо свідчать, що для системи вищої освіти
пріоритетом стає підготовка фахівця, що базується на
формуванні у нього світоглядних позицій, переконань,
творчих здібностей, професійної гнучкості. А орієнтація
сучасної вищої освіти на формування професійнотворчої особистості, фахівця інноваційного типу, який
здатний реалізувати освітні стандарти, впроваджувати
нові освітні технології, вимагає ефективної організації
цілісної професійної підготовки в умовах вищих навчальних закладів, оновлення змісту фахової підготовки педагогів, знаходження доцільних засобів, методів та форм
його реалізації [14, с.28-34].
Якість підготовки спеціалістів в умовах сучасного
вищого навчального закладу визначається низкою зовнішніх і внутрішніх чинників, а саме: вимогами Болонської
угоди до якості освіти; атестаційними та акредитаційними
вимогами; вимогами споживачів освітніх послуг; застосуванням систем менеджменту якості в галузі освіти;
політикою держави у справі широкого запровадження
ринкових механізмів в освіті; підвищеними вимогами
персоналу вищого навчального закладу до якості організації освітнього процесу [11, с.25].
А відтак, нині назріла необхідність нових концептуальних підходів до професійної підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для системи

ЗПТО, основними передумовами яких є оновлення цілей
і змісту професійної інженерно-педагогічної освіти на
основі діяльнісного підходу та особистісної орієнтації,
актуалізація компетентнісної парадигми з урахуванням
міжнародного досвіду та інтеграції України в європейський освітній простір.
Поняття «підготовка інженерів-педагогів харчового
профілю» об’єднує наступні складові компоненти, як
«підготовка», «інженер», «педагог» «підготовка майбутнього
інженера-педагога», «харчовий профіль». Для кращого
розуміння компонентів, потрібно здійснити аналіз кожному.
На даному етапі розвитку України одне з головних
питань є розвиток харчової галузі, тому необхідна підготовка висококваліфікованих інженерів-педагогів харчового
профілю з володінням знань та вмінь професії, з пріоритетністю до збереження духовних, моральних, естетичних і
гуманістичних цінностей та мати творчі здібності до
удосконалення, впровадження інноваційних технологій
в навчально-виробничий процес.Оптимальний шлях
забезпечення динамічних потреб суспільства в підготовці
висококваліфікованих інженерів-педагогів харчової
галузі є застосування компетентнісного підходу до навчання у вищій педагогічній школі. У зв’язку з цим
забезпечення якості вищої освіти є актуальною теоретичною та прикладною проблемою професійної педагогіки.
Термін «професійна підготовка» у педагогічному
навчальному закладі часто ототожнюється з терміном
«професійно-педагогічна підготовка». Останній фактично
вказує лише на особливу фахову спрямованість професійної підготовки, що здійснюється в педагогічному навчальному закладі, у практичній діяльності якого вона
складається з фундаментальної, методичної, інформаційнотехнологічної, практичної, соціально-гуманітарної та
психолого-педагогічної (або професійно-педагогічної,
або педагогічної). Іншими словами, педагогічна спрямованість є внутрішнім наповненням професійної підготовки
педагога, її важливою складовою [18, с.26].
Професійно-педагогічну підготовку в дослідженнях
науковці розглядають як підсистему професійної підготовки, визначаючи її як: сукупність спеціальних знань,
умінь та навичок, які дозволяють виконувати роботу в
певній галузі діяльності; цілісну динамічну освіту, яка
складається із взаємопов’язаних компонентів: мети,
навчання, змісту освіти, мотивів навчання, діяльності
викладача та діяльності студентів, технології і результату
навчання. А. Ліненко характеризує готовність через
особливий психологічний стан, який характеризує вибіркову, прогнозуючу активність особистості на стадії її
підготовки до певної діяльності [6].
Професійно-педагогічна підготовка інженера-педагога
базується на освоєнні знань поняття «педагог», яку
трактують як: особу, яка веде викладацьку й виховну
роботу або розробляє проблеми педагогіки та як вчителя
вихователя. [3, с.896].
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем
підготовки інженерів-педагогів дозволив трактувати поняття
«інженерно-педагогічна підготовка» як інтегрований
процес формування у інженера-педагога професійних
знань, умінь, навичок, особистісних якостей з метою
застосування їх як у галузі інженерної діяльності, так і в
педагогічній, що є результатом професійної компетент-

Scientific Journal Virtus, October # 27, 2018
ність фахівця. Така підготовка спрямована та має за мету
створення найбільш оптимальних умов у цілісному
педагогічному процесі для виховання, розвитку, навчання
та вибору можливостей творчої дії.
Варто зазначити, що професійна діяльність інженерапедагога включає власне інженерну і педагогічну діяльність. Метою педагогічної діяльност і є професійне навчання
і виховання підростаючого покоління, а метою інженерної
діяльності – розробка виробничо-технологічної документації, забезпечення виробничого процесу в навчальних
майстернях, обслуговування матеріально-технічної бази
лабораторій і кабінетів, освоєння нових технологічних
процесів і техніки та ін. [16, с.182].
Наступним аспектом, яке характеризує означену
проблематику є поняття «інженер». На перший погяляд
«інженер», розглядається як вчений-будівельник, архітектор, зодчий споруд різного виду (не лише житлових).
Велика радянська енциклопедія пояснює, що інженер –
це спеціаліст із вищою технічною освітою. Одночасно
приводиться прямий приклад із французької мови –
здібна, винахідлива людина. Усі варіанти вказують на її
все-таки технічний характер, а це певною мірою обмежує
її застосування [1, с.73]. На це звертає свою увагу і
І. Каньковський, зазначаючи, що «інженер», це фахівець
у якій-небудь галузі техніки з вищою технічною освітою.
Та звернув увагу на те, що термін «інженер» використовується коли працівнику для виконання своїх професійних функцій необхідна технічна освіта та застосовується
з доповнення, а саме інженер-будівельник, інженерконструктор, інженер-механік, інженер-економіст та
ін. [9, с.61].
Сучасний інженер вирішуючи свої, здавалося б,
вузькопрофесійні завдання активно впливає на суспільство, людину та природу. Діяльність інженера тісно
пов’язана з природним середовищем, основою життя
суспільства та самою людиною, про що відзначає
О. Романовський [15, с.6].
Цінними для нашого дослідження є погляди
О. Марковська, яка зосереджує свою увагу на сучасному
інженері – як на цілісній особистості, що поєднує
індивідуальні здібності при виконанні професійних і
соціальних функцій, що властиві її особистісних якостей.
Також повинен досконало володіти науковим світоглядом,
інженерно-технічним та економічним мисленням, глибокими знаннями і високою гуманітарною культурою.
О. Марковська мотивує до того, щоб на перший план
повинні виступати знання і вміння сучасного інженера в
найрізноманітніших галузях науки, а саме фундаментальних, природничих технічних, економічних, філософських,
соціологічних, психологічних і загальнокультурних, що
отриманні у вузі. Отримання та доповнення знань з різних
галузей не повинно зупинятися пов’язуючи з причиною
завершення вузу, а повинно продовжуватися і в процесі
праці [12, с.336].
Полягаючи на семантичний аналіз Е. Зеєра, який має
погляд, що інженерно-педагогічну освіту не можна
трактувати лише як механічне поєднання двох понять
«інженер» і «педагог» [7, с.66], адже вона є особливою
освітньою галуззю, у межах якої здійснюється підготовка
викладачів технічних і спеціальних дисциплін, майстрів
виробничого навчання для професійно-технічних навчаль-
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них закладів, навчальних підрозділів на підприємствах і
для старших класів загальноосвітніх шкіл з технологічним
профілем [13, с.380]. Звідси використання терміну «інженерпедагог» спрямоване для характеристики фахівців, що
здійснюють «педагогічну, навчально-виробничу і організаційно-методичну діяльність у системі професійнотехнічної освіти і під час підготовки кваліфікованих
робітників на виробництві. За таких умов інженер-педагог
виконує функції майстра і викладача спеціальних і
загальнотехнічних дисциплін» [17, с.34].
Така багатофункціональність фахівця зумовлює
специфіку цього виду педагогічної освіти, яка полягає в
тому, що в межах термінів і обсягів навчального
навантаження, нормативно встановлених державним
освітнім стандартом, освітньо-професійною програмою
та іншими документами для однієї спеціальності,
майбутній інженер-педагог фактично освоює два різних
види професійної діяльності – технічну (галузеву) та
педагогічну, причому перша освоюється на двох різних
рівнях освіти – початковому (робітнича складова) і
вищому (інженерно-технічна складова). Однак, як зазначалося вище, інженерно-педагогічна освіта – це не механічне поєднання двох видів освіти, а якісно новий вид
знань, що характеризується взаємопроникненням однієї
галузі в іншу, тісною та раціональною інтеграцією
психолого-педагогічного, інженерно-технічного та виробничо-технологічного компонентів у підготовці фахівця.
За характером професійних функцій спеціалістів вона
належить до педагогічної, однак предметною основою
інженерно-педагогічної діяльності є інженерна і виробничо-технологічна підготовка. У цьому випадку, як
зазначає І. Каньковський, «технічні і педагогічні знання
утворюють цілісну систему інженерно-педагогічних
знань й умінь» [9, с.60].
Специфічним у підготовці з інженерно-педагогічного
фаху є однакова професійна значущість дисциплін суто
технічних і психолого-педагогічних. Мета системи
професійно-педагогічної освіти є підготовка фахівців з
навчання професійним знанням і вмінням в установах
початкової і середньої ПТО, а також безпосередньо на
виробництві. Фахівець повинен знати особливості технології галузі й окремої спеціальності в ній, мати практичні
професійні навички, оскільки він готується до проведення
як теоретичного, так і практичного навчання. Широта
мети визначає відмінність професійно-педагогічної освіти
не лише від педагогічної, а й інших видів спеціальної
освіти (технічної, гуманітарної, економічної, сільськогосподарської тощо). Інтегративність цієї освіти означає
прояв у ній нової якості. B.C. Лєдньов відзначає, що
оптимальні шляхи здійснення інженерно-педагогічної
освіти, зумовлені її природою та специфікою, істотно
інші порівняно з підготовкою педагогічних кадрів для
загальноосвітньої школи. Головна її особливість полягає
в тому, що, на відміну від студента педагогічного ВНЗ,
підготовленого до викладання одного-двох навчальних
предметів, студент інженерно-педагогічної спеціальності
готується до викладання кількох предметів. Враховуючи
ці обставини, вчений робить висновок, що «випускники
таких факультетів мають бути підготовлені в спеціальнотехнологічному напрямку не гірше, а, можливо, й краще,
ніж випускники відповідних базових факультетів.
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Педагогічну підготовку не можна давати за рахунок
технологічної» [5, с.133]. З цієї причини обсяг психологопедагогічної підготовки інженера-педагога поступається
цьому показнику в педагогічних вузах.
Сучасна освіта майбутніх інженерів-технологів харчової
галузі базується на традиційних та креативних підходах
до організації навчального процесу. Підготовка висококваліфікованих фахівців є найважливішим завданням
вищої школи. Проте сьогодні цю задачу вже неможливо
виконувати без фундаменталізації освіти. Це пояснюється
тим, що науково-технічний прогрес перетворив фундаментальні науки в безпосередню, постійно діючу і
найбільш ефективну рушійну силу виробництва, що
стосується не тільки новітніх наукомістких технологій, а
й будь-якого сучасного виробництва [2, с.544].
Отже, професійно-педагогічна підготовка майбутнього
інженера-педагога харчової галузі, повинена будуватися
на оволодінні сучасних знань з гуманітарних, соціальноекономічних, природничо-наукових і професійно-практичних дисциплін та уміти швидко мислити й діяти в
системі ринкової економіки. Компетентність інженера
педагога харчової галузі полягає в когнітивності,
креативності та організаційно-діяльністній характеристиці.
Компетентністній підхід включає методологічні функції
(передбачає креативність мислення, здатного грати
організуючу роль в отриманні нових знань, переструктуруванні і моделюванні раніше набутих знань для
вирішення професійних проблем) аналітичній (забезпечує
формування аналітичних здібностей, умінь розпізнавання,
діагностики та проектування) та навчальній (спрямовує
на оволодіння методикою, технологією, стратегією і
тактикою професійної діяльності). Поєднання знань
інженера-технолога харчової промисловості, викладача
дисциплін в галузі харчової технології з застосуванням
даного компетентнісного п ідходу сприятиме на підвищення
якості готовності до професійної діяльності [4, с.174].
Висновки. Підсумовуючи все вище викладене, слід
наголосити, що підготовка інженерів-педагогів до професійної діяльності, відбувається відповідно освітніх
стандартів. А формування готовності інженерів-педагогів
до санітарно-гігієнічної освіти серед учнівської молоді
ЗПТО, необхідно здійснити за допомогою відповідної
системи, яка буде ефективна та продуктивна. Мета такої
системи полягатиме не тільки в отримані санітарногігієнічних знання, але й в розвитку здібностей до творчого
мислення, мотивація до підвищення особистого рівня
культури, навчитись успішно розв’язувати складні завдання, вміти організувати санітарно-гігієнічне виховання
для учнівської молоді та їх батьків, вміти організувати
спільно з учнями, батьками та медичним персоналом
санітарно-гігієнічне навчання. Підготовлений до професійної
діяльності майбутній педагог повинен мати сформований
високий рівень професійної компетентності, що дасть
можливість йому більш гнучко аналізувати різні ситуації,
мобільно реагувати на зміни в соціальному, економічному
та техногенному житті суспільства, здійснювати ефективне
ділове спілкування, враховувати основні технікотехнологічні закони у процесі професійної діяльності,
самовдосконалюватись протягом усього життя.
Подальший науковий пошук може бути пов’язаний із
визначення можливостей формування комунікативної

компетентності у процесі вивчення окремих дисциплін,
передбачених навчальними планами та програмами
підготовки майбутніх інженерів-педагогів.
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THEORETICAL BASES FOR THE TRAINING OF FUTURE ENGINEERS-PEDAGOGUES
OF THE FOOD PROFILE TO PROFESSIONAL ACTIVITIES
The article explores the theoretical basis for the training of future engineers-pedagogues of food profile to the professional
activities. It has been established that the process of preparation of the future engineer-pedagogue of the food profile will be
more effective by the introduction of a competence approach, the specificity of which will be based on mastering of modern
knowledge on humanitarian, socio-economic, natural sciences and professional-practical disciplines, and to be able to think
quickly and act in a system of a market economy. Modern society requires a future specialist in the food profile to have
knowledge and skills of the profession, with priority for the preservation of spiritual, moral, aesthetic and humanistic values
and to have creative abilities to improve, the introduction of innovative technologies into the educational and production
process. The article scientifically substantiates the use of the competence approach in preparing engineers-pedagogues of food
profile, which provides high efficiency of the educational process.
Key words: engineer-pedagogue, food profile, competency approach.
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
У статті представлено професійни портрет педагога. Проаналізовано основні ціннісні орієнтації
особистості майбутнього педагога. Охарактеризовано професійно-педагогічну позицію та стиль
педагогічної діяльності. Проаналізовано три типи педагогічної позиції. Стверджується, що професійнопедагогічна позиція є не тільки результатом, але і фактором свого власного формування.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, педагогічна позиція, професійна підготовка педагога.
Постановка проблеми. Позиція педагога – позиція
людини, що самовизначається у професії. Позиція – це
спосіб реалізації базових цінностей особистості в її
взаєминах з іншими, єдність свідомості та діяльності,
тому варто говорити про діяльнісну позицію педагога як
вихователя. У зв’язку з цим набуття позиції – не одноразова подія, а безперервний процес її становлення в
діяльності людини. Гуманізація виховання передбачає
становлення професійної позиції кожного педагога як
вихователя. Позицію педагога можна представити як
систему тих інтелектуальних, вольових і емоційно-оцінних
відносин до світу, педагогічної дійсності і педагогічної
діяльності, що є джерелом його активності (В. Сластьон ін,
А. Міщенко, Е. Шиянов).
Мета роботи – проаналізувати та розкрити сутність і
зміст процесу формування ціннісних орієнтацій особистості
в професійній підготовці педагога-організатора.
Виклад основного матеріалу. У професійно-педагогічної позиції педагога-організатора виховної діяльності
виявляється її діяльнісна оцінка, що стверджує суб’єктна
природа.
Таким чином, аксіологічний підхід до підготовки
педагога-організатора виховної діяльності дозволяє розглянути не тільки зовнішню форму його становлення як
професіонала, але і внутрішні чинники цього процесу,
динаміку їх взаємозв’язку із зовнішніми умовами.
З поняттям професійна позиція педагога пов’язано
поняття стиль діяльності педагога. Як відзначають
О. Газман і В. Петровський [3], стиль і позиція у вихован ні
не тільки пов’язані з суспільним устроєм, народними
традиціями, політичним устроєм держави, а й великим
чином залежать від темпераменту, індивідуальної долі
вихователя (щастя в сімейному житті, справедливості в
оцінці його праці, характеру міжособистісних відносин)
і сформованої педагогічної культури.
У зв’язку із цим, у будь-якому суспільстві реально
існує різноманіття педагогічних позицій: від зарозуміломенторської, відчуженої від особистості вихованця, до
терпляче-роз’яснювальної, оптимістичної, зацікавленої
позиції співпраці з вихованцем.
Якщо вища мета виховання – допомогти дитині стати
собою, прожити своє життя гідно, то слід мати на увазі
не тільки окремі прояви життя, але і ситуації, життєві
періоди, життя в цілому, тобто розуміння людини в цілому.

Звернення до себе є не що інше, як звернення до сенсів
своєї поведінки, діяльності, свого буття (в нашому
випадку – професійного буття).
Ціннісні орієнтації (до яких ми відносимо систему
цінностей і смислів людини) виступають як узагальнен ий
показник спрямованості інтересів, потреб, запитів людини
і тому визначають напрямок його індивідуально-особистісного і професійного розвитку. Будучи результатом
попереднього досвіду, вони виступають передумовою
подальшої діяльності і поведінки індивіда. Не можна
ефективно займатися особистісним досвідом іншого, не
володіючи власним, стверджує В.В. Сєріков [7]. Залежно
від провідних ціннісно-смислових орієнтацій, які регулюють професійну діяльність педагога-вихователя, можна
говорити про різні типи педагогічної культури або
парадигми педагогічного мислення.
Як показують численні дослідження, провідними ціннісними орієнтаціями в різний типах педагогічної культури,
виступають різні види педагогічних результатів: когнітивний, досвід діяльності та емоційно-ціннісні відносини.
Очевидно, що ні один педагог не уявляє собі будь-якого
з результатів в якості єдиного. Однак також безперечно і
те, що кожен конкретний педагог в системі своїх ціннісносмислових орієнтацій виділяє найбільш значущий для
нього педагогічний результат, який визначає форму
організації його індивідуальної педагогічної культури,
тип його педагогічної позиції.
Н. Боритько виділяє три типи педагогічної позиції:
когнітивістський – орієнтація в якості основного
педагогічного результату на пріоритет знання, когнітивний
досвід дитини (позиція наставника); біхевіористський ~
орієнтація на розвиток умінь дитини, досвід діяльності
(позиція тренера); екзистенціальний – орієнтація на
самостановлення дитини, її досвід емоційно-ціннісних
відносин (позиція консультанта) [1].
Для педагогічної позиції когнітивістського типу
характерно наступне: в структурі ціннісно-смислових
орієнтації педагога провідне становище в якості основного
педагогічного результату займає оволодіння новою інформацією, знанням; механічний, кількісний підхід переноситься на трактування людини, культури, духовних
явищ і процесів; в педагогічній діяльності імітуються
природничі підходи; спостерігається феномен витіснення
виховної діяльності з набору професійних обов’язків;
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освітній простір деформується, дитина не є головним
ціннісним орієнтиром; порушується синергетичний
принцип саморозвитку людини як складноорганізованої
системи; позиція педагога – покарання за помилки,
відсутність стимулу в пошуку власного стилю, який
відрізнявся б від «особи з не загальним виразом»; носієм
еталонного знання (поведінки) завжди є дорослий
(старший в ієрархії), взаємодія в педагогічному процесі
будується за принципом інформаційного повідомлення
від суб’єкта до об’єкта в режимі педагогічного монологу;
для педагога характерний властивий повсякденної свідомості погляд на культуру як щось нормативне, як якийсь
зразок, на який має прирівнюватись, стандарт поведінки,
внутрішньо властивий кожній окремій людині.
У даній парадигмі завжди передбачається існування
якогось зовнішнього, об’єктивно заданого еталона,
норми, стандарту, за яким звіряється рівень навченості,
вихованості, підготовки, – своєрідне «прокрустове ложе», в
яке прагнуть вмістити вихованця, вчителя. Відбувається
це абсолютно незалежно від гуманності або антигуманності цільових педагогічних установок, адже результат
педагогічної діяльності існує лише в тій мірі, в якій існує
його ідеальний стандартизований прогноз.
Біхевіористський тип: позиція вихователя – надання
більшої уваги досвіду поведінки (в т.ч. професійної)
діяльності, розвитку здібностей, умінь вихованця; педагог –
підбадьорює захоплення та хобі вихованця (діяльність
педагога в цій позиції описується концепцією особистісно орієнтованої взаємодії, розробленої під керівництвом
В. Петровського; роль педагога – тренер або інструктор,
який стоїть не «над» дитиною, а «поряд» і разом проходить шлях пізнання і допомагає йому усвідомити досвід
цього шляху; зміст виховної роботи (крім навчальнопізнавальної, творчо-перетворюючої, проектної, дослідницької, технічної) насичується іншими видами діяльності.
Одна і та ж виховна методика може бути чисто
навчальною, навіть імітаційною, в одних умовах і в
одних установках, і ціннісно та практично значущою для
дітей – у інших установках.
Екзистенціальний тип: функції педагога: сприяти
становленню іншої людини, не порушуючи його волі і
автономії; основною професійною педагогічною цінністю є
людина, її внутрішній простір, специфіка індивідуального процесу пізнання; позиція вихователя заснована на
визнанні автономності внутрішнього світу дитини та
практичному утвердженні його права на вільний вияв
індивідуального «Я»; у навчально-виховному процесі
складаються суб’єкт-суб’єктні відносини (реалізація
принципу співтрансформаціі, тобто перетворення суб’єктсуб’єктної взаємодії педагога і вихованця [3], під час
якого формується і розвивається індивідуальний стиль
діяльності педагога, дитина приймається як даність і
основне завдання педагога – забезпечити свободу діалогу,
взаєморозуміння учасників спілкування.
Нерідко про екзестенційну позицію педагога говорять
як про позицію посередника (Ш. Амонашвілі, В. Зінчен ко,
А.Г. Козлова, Є. Моргунов, Б. Ельконін та ін.), про позицію
педагогічної підтримки (Є. Бондаревська, В. Зінченко,
С. Кульневич і ін.).
Ступінь усвідомленості педагогом своїх дій, відносин,
усвідомлення себе в суспільстві і в професійній діяльності,
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бачення себе в дітях, готовності до відповідальної взаємодії
з вихованцем визначає позицію його «Я» по відношенню
до виховної діяльності і педагогічної професії в цілому.
Становлення такої позиції є постійним процесом, в
якому цілком виразно виділяються певні етапи, що
розрізняються змінами рівня сформованості. Характер
процесу її формування залежить як від здатності і
активності самого педагога, так і від обставин його
професійно-педагогічного становлення. В основі кожного
періоду професійного розвитку педагога як вихователя
лежить, з одного боку, зміна об’єктивного положення
зовнішньої позиції (старшокласник – студент – педагог і
т.д.), а з іншого боку, зміна його «внутрішньої позиції»,
яка суто індивідуальна: в одних і тих же ситуаціях
педагоги вибирають різний стиль діяльності, досягають
різних за якістю і рівнем педагогічних результатів, в
залежності від розвитку рівня їх професійної компетенції.
Таким чином, професійно-педагогічна позиція є не
тільки результатом, але і фактором свого власного формування, що визначає специфіку моделювання цього
процесу. І. Колесникова вважає рух педагогів від «рецептурної» моделі професійної поведінки до концептуаль ної,
подолання відчуження від своєї праці важливим критерієм гуманізації освіти. «У повсякденному житті ми
бачимо безліч прикладів відчуження від педагогічного
процесу, від навчальної і виховної діяльності, від науковопедагогічного світогляду, від соціокультурної ситуації
освіти, від власної особистості як носія педагогічного
потенціалу» [2]. Витоки такого відчуження багато в чому
криються в орієнтації на прийняття готових, пропонованих соціумів цілей як своїх власних, що закріплено на
рівні нормативних документів, методичних рекомендац ій,
програм підготовки і перепідготовки вчителя.
Наслідком такого відчуження є стихійність, невизначеність професійної поведінки, його «ритуальність»,
за словами С. Рубінштейна, перетворення вчителя в засіб
навчання, яким маніпулює соціум, ситуацію, що склалася,
оточуючі. Визначення професійної позиції педагогаорганізатора виховної діяльності є однією зі складових у
розробці концепції. Іншою складовою є професійне
самовизначення педагога-організатора. Сучасний педагогорганізатор виховної діяльності працює в ситуації постійного вибору: як професійно-морального, який передбачає
вільну реалізацію власних концептуальних підходів та
інноваційних ідей, так і професійно-технологічного, обумовленого вільним володінням всім спектром методичн их
засобів, прийомів, форм, позицій в процесі виховання [5].
Для педагога самовизначення в професії – це пошук і
знаходження в ній своєї міри буття, свого ставлення до
творчого творення, осягнення істинного сенсу в реалізації власної завдання, яка надалі повинна втілитися в
педагогічних діяннях. Свобода вибору, що супроводжує
розвиток гуманістичних тенденцій, можлива, якщо педагог
освоївши альтернативні варіанти професійної поведінки,
здатний до творчості, креативного мислення і у нього є
рішучість і воля, щоб на підставі особистих спонукань
прийняти педагогічне рішення. Результатом такого вільного самовизначення стає професійно-особистісне саморозвиток педагога. Становлення педагога як вихователя –
це становлення його суб’єктом педагогічної діяльності,
спілкування, власного розвитку. Становлення суб’єктом
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полягає в постійному вдосконаленні професійного і
індивідуально-особистісного потенціалу, всебічному і
гармонійному розвитку на основі творчості і перетворення взаємодії.
Суб’єктом педагог стане, коли сформує конструктивну
концептуальну професійно-особистісну позицію.
В якості першого чинника становлення професійної
позиції педагога-організатора можна виділити механізми
рефлексії. Педагогічна рефлексія, на думку А. Резничен ко
[4], проявляється як в загальному осмисленні професії і
свого місця в ній, так і в конкретному особистісному
ставленні до того чи іншого педагогічного рішення.
Який я педагог-організатор виховної діяльності? Які
мої особисті якості, що допомагають мені (або заважають)
ефективно організовувати виховну діяльність дітей?
Вірно я дію в певних ситуаціях з позиції надситуативної,
що виражає мої загальні принципи, переконання, погляди?
Подібного роду питання якраз і характеризують рефлексивне ставлення педагога-організатора до самого себе як
суб’єкта професійно-педагогічної діяльності. Cамовизначення вихователя і оволодіння майстерністю, мистецтвом
виховання, багато в чому засновані на педагогічній
рефлексії, яка включає ряд компонентів: усвідомлення
вихователем справжніх мотивів своєї педагогічної діяльності; вміння відрізнити власні труднощі і проблеми від
труднощів і проблем вихованців; здатність поставити
себе на місце іншого, побачити те, що відбувається
очима вихованця; здатність до оцінки власних дій для
коригування професійної самооцінки.
У психологічних дослідженнях рефлексія розглядається як один з найважливіших механізмів, що забезпечують
адаптивність людини до нових умов діяльності. Рефлексивна функція виникає і реалізується в будь-якій діяльності, коли виникає якесь складне становище. Наступним
провідним фактором становлення професійної позиції
педагога-організатора виховної діяльності є професійна
самооцінка. На думку Н. Боритко, професійна самооцінка педагога-вихователя розглядається як оцінка самого
себе, своїх педагогічних можливостей, професійних
якостей і ролі в творчому перетворенні себе і оточення.
Вона є центральним компонентом «Я – концепції».
Третім чинником становлення професійної позиції
педагога-організатора виховної діяльності можна виділити
самосвідомість особистості. Самосвідомість філософи
визначають як «виділення людиною себе з об’єктивного
світу, усвідомлення і оцінка свого ставлення до світу,
себе як особистості, своїх вчинків, дій, думок і почуттів,
бажань та інтересів» [8].
У роботах І. Кона, В. Тугаринова, В. Ядова та ін.
представлений філософсько-соціологічний аспект проблеми
самосвідомості особистості. Різні аспекти самосвідомості в контексті розвитку особистості проаналізовані в
працях визначних психологів: Б.Ананьева, Л. Божович,
Л. Виготського, О. Леонтьева, В. Мясищева, Л. Рубінштейна,
та ін. На нашу думку, самосвідомість розвивається на
основі потреби в усвідомленні себе, своїх здібностей і
можливостей, коли, розширюючи свою свідомість, людина
змінює власне сприйняття реальності. Самосвідомість-це
усвідомлення людиною себе як особистості та індивідуальності; своєї здатності приймати самостійні рішення і вступати на цій основі в свідомі відносини з людьми і природою,

нести відповідальність за прийняті рішення і дії. В кінцевому
рахунку, це усвідомлення себе суб’єктом життєдіяльності.
Таким чином, професійна самосвідомість є істотним
чинником професійного самовизначення, завдяки якому
поглиблюється особистісний сенс професійної діяльності,
а, отже, відбувається становлення професійної позиції.
Важливим при підготовці до майбутньої професії педагогаорганізатора виховної діяльності є його вміння аналізувати
різні педагогічні ситуації. При проведенні діагностики
педагогічних ситуацій студентам пропонувалися виділити
наступні показники: визначити педагогічний аспект
описаної ситуації, тобто який вплив вона робить на
формування особистості дитини, його життєвого досвіду,
поглядів, позиції; виділити педагогічну проблему: реально
існуюче або назріваюче протиріччя в формуванні особистості дитини, до якого веде описана ситуація;
з’ясувати чи припустити витоки конфлікту; визначити
педагогічну мету (плановані зміни, які хотілося б внести
в досвід дитини, його погляди, переконання і т.д.);
уявити п’ять-шість варіантів вирішення конфлікту, ефективної поведінки педагога в даній ситуації; вибрати і
обґрунтувати оптимальний варіант педагогічної діяльності
в даній ситуації; визначити критерії досягнення і методи
оцінки результату.
Аналіз проведеного соціолого-педагогічного дослідження мотивації діяльності майбутніх педагогів-організаторів,
підсумків анкетування та інших методів діагностики
подвиг нас до виявлення інтегративного показника динаміки становлення професійної позиції педагога-організатора виховної діяльності. Не маючи досвіду самотворен ня,
вільного самовизначення, педагог-організатор не може
взяти на себе відповідальність перетворювати природу
вихованця, забезпечити відносини педагогічної підтримки:
раб може виховати тільки раба.
Сутнісне буття людини виявляється можливим тільки
як буття гідне. Ідентифікація педагога-вихователя не тільки
з соціальної, культурної, але і з певною професійною
спільнотою розглядається в якості способу усвідомлення
гідності педагога як людини і професіонала, що в
виховному відношенні злито в єдине ціле. Свобода є
показником життєвої (в т.ч. професійної) позиції, розвитку,
постійного самовдосконалення людини; вона самоцінна,
її саму можна досягти тільки при певному стані свідомості.
Визнаючи наявність факторів, що детермінують (природних і соціальних), більшість філософів визнає здатність
людини долати їх. Свобода і творчість як сутнісні характеристики буття пов’язані настільки, що Л.М. Лузіна
висуває тезу: «Творчість – це вільно реалізує себе
індивідуальність» Це положення ставить вимогу до
методів виховання – бути методами вільної творчої
самореалізації вихованця. Послідовне проведення в життя
цієї вимоги зумовить внесення коректив в цілі всього
навчально-виховного процесу.
Виявлені закономірності становлення виховної позиції
дозволяють обґрунтувати систему принципів безперервної
освіти педагога-організатора виховної діяльності. Під
принципом, в даному дослідженні, розуміється керівна
ідея, підстава системи, що дозволяє узагальнити і
поширити будь-яке положення на всі явища тієї сфери, з
якої даний принцип абстрагований. Становлення і
розвиток професійної позиції педагога-вихователя в
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напрямку її концептуальності найбільш успішно протікає
при активізації власної активності (суб’єктності) педагога і
вимагає його взаємодії з колегами і вихованцями і
усвідомлення цілей діяльності. Цим трьом умовам
відповідають три провідних фактора становлення професійної позиції: рефлексія, самооцінка і самосвідомість.
Оскільки професійно-педагогічна позиція визначена
як спосіб розуміння себе в професії, то важливою
методологічною підставою для виділення принципів її
формування стало положення П. Рікера за трьома рівнями
розуміння – семантичним, рефлексивним і екзистенцій
ним [6]. На основі сказаного, ми виділяємо наступні
компоненти: когнітивний, рефлексивно-оцінний, мотиваційний, дієво-практичний. Під когнітивним компонентом
становлення професійної позиції педагога-організатора
виховної діяльності розуміються процеси і методи,
пов’язані з самооцінкою педагога, його уявленнями про
специфіку педагогічної діяльності, а також про ті вимоги,
які педагогічна професія висуває педагогові.
Під діяльнісних компонентом розуміється метадіяльність, що включає в себе: миследіяльність педагога і
рефлексивні процеси становлення його професійної позиції,

осмислення ним своїх професійних ролей. Базою для
рефлексії є власний досвід педагога, що з’являється в
процесі професійної діяльності, педагогічної практики
або спеціально організованих ігрових вправ.
Під ціннісним компонентом процесу підготовки
майбутніх фахівців до виховної діяльності розуміється
формування самосвідомості, утвердження себе, реалізацію
професійних цінностей в проектуванні і здійсненні
діяльності. Ціннісно-смислові орієнтації утворюють
змістовну сторону спрямованості особистості, визначають
характер трудової діяльності педагога і висловлюють
внутрішню основу її ставлення до дійсності. Ціннісне
освоєння діяльності педагога-організатора виховної
діяльності пов’язано з самооцінкою, самопізнанням і
самоаналізом (рефлексією) індивіда, тобто з усіма
трьома виділеними аспектами, що відображають єдиний
процес і мають єдину систему принципів. Цілісна
система сукупності принципів (аксіологічний, культурологічний, гуманістичний, системний, діяльнісний, компетентнісний, рефлексивний, інтерактивний та проективний)
повинна дотримуватися в професійній підготовці майбутніх педагогів-організаторів виховної діяльності.
Висновки. Таким чином, якщо самовизначення є
технологічним умовою процесу становлення виховної
позиції педагога, то саморозвиток – його «технологічним критерієм», що дозволяє оцінювати динаміку
процесу. Для розробки концепції освіти педагогаорганізатора виховної діяльності необхідно визначитися
в системі принципів. Їх нормативна роль обумовлена
тим, що вони повинні виникати з природи того феномена,
по відношенню до якого сформульовані.
Ми вважаємо, що при підготовці педагога-організатора
виховної діяльності необхідно використовувати різноманітні форми для розвитку професійної рефлексивності.
Це можуть бути психологічні тренінги, ігрові ситуації,
спеціальні вправи і їх подальший аналіз, що допомагають виявити і усвідомити типові труднощі в своїй
роботі. Використання відеотехніки в таких вправах
дозволяє педагогам поглянути на себе з боку, побачити
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себе очима дитини, її батьків, колег. Виявилося, що
багато що раніше не вважалось таким, як їх сприймають
оточуючі, не розуміли, що причина їх професійних
невдач може бути прихована в неадекватній міміці,
жестикуляції, невдалому підборі одягу, зачіски і т.д. – в
недостатній увазі до свого образу. Принцип рефлексивності
в професійно-педагогічній підготовці вихователя вимагає
від методів, засобів, організаційних форм професійнопедагогічної підготовки – бути методами самопізнання,
а на цій основі – і самовизначення, самореалізації.
Він передбачає розгляд розуміння і взаєморозуміння
в якості необхідної достатньої умови гуманності і ефективності будь-яких методів, форм і засобів виховання.
Даний принцип показує обмеженість природничої парадигми в пізнанні духовної реальності.
Важливим моментом підготовки педагога-організатора
виховної діяльності є її інтерактивний характер, що
випливає з уявлень про цінності процесу самостановления педагога-майстра, про формування його власного
ставлення до педагогічної професії коли «не можна
навчити – можна лише навчитися». Визначення позиції
як системи відносин формується в процесі спільної
діяльності. Особливе місце відводиться практиці як
можливості для студентів реалізувати свої погляди і
цінності. У нашому дослідженні розглядається процес
становлення педагога, осмислення двостороннього характеру виховної діяльності.
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FORMING VALUABLE ORIENTATIONS OF THE PERSONALITY OF THE FUTURE PEDAGOGUE
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The article presents a professional portrait of a teacher. The main value orientations of the future teacher are analyzed.
The professional-pedagogical position and style of pedagogical activity are characterized. Three types of pedagogical position
are analyzed. It is argued that vocational pedagogical position is not only a result but also a factor of its own formation.
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ
Творчі здібності є однією з найбільш значущих складових професійної компетентності майбутніх учителів
образотворчого мистецтва. У статті розкривається актуальність проблеми розвитку творчих здібностей
студентів засобами сучасного дизайну, розглядаються засоби організації проектно-художньої діяльності,
визначаються особливості сучасного дизайну та технології його вивчення у процесі залучення студентів до
виконання художньо-творчих практичних завдань з використанням сучасних художніх технік і матеріалів.
Ключові слова: мистецька освіта, творчі здібності, студент, дизайн, професійна підготовка, майбутній
вчитель образотворчого мистецтва, проектно-художня діяльність, арт-педагогіка.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
суспільства відбуваються перетворення в економічній і
соціальній сферах людської діяльності, котрі потребують
значних змін у галузі культури й освіти. Першочерговим
завданням освіти визначено не просто навчання студента
предметним знанням, умінням і навичкам, а впровадження
інноваційних технологій формування особистості студента,
як активного діяча суспільства в майбутньому. В таких
умовах виникає необхідність виховання активної особистості, здатної самостійно і творчо вирішувати завдання в
нестандартних умовах перетворення навколишньої дійсності на засадах краси і доцільності. Лише творчі здібності
особистості спроможні створювати, пропонувати нові
теорії, технології й напрямки розвитку, знаходити шляхи
виходу зі складних нестандартних ситуацій. В умовах
гуманізації й оновлення сучасного навчально-виховного
процесу у виші, розвиток творчих здібностей й креативного мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва, забезпечення можливості використання їх творчого
потенціалу є одним із пріоритетних завдань сучасної артпедагогіки.
Система професійної підготовки майбутніх спеціалістів
в області художньої освіти орієнтована на виховання
професіонала, який повинен об’єднати в собі художника
і педагога, який володіє широким арсеналом художньовиражальних засобів та професійними компетенціями,
здатен на всіх рівнях освіти з успіхом реалізувати творчі
та педагогічні аспекти керівництва різними видами
художньої діяльності учнів.
У змісті сучасної художньо-педагогічної освіти закладені
різноманітні види художньо-творчої діяльності, що
дозволяють здійснювати процес розвитку професійної та
загальної культури майбутніх педагогів-художників, їх
креативних і художніх здібностей У формуванні таких
спеціалістів все більш значиму роль відіграє проектнохудожня діяльність, спрямована на створення об’єктів
сучасного дизайну.
Сьогодні мистецтво дизайну глибоко пронизує усі
сфери суспільної діяльності. Дизайн спрямований на
створення об’єктів життєтворчості засобами проектно-

художньої діяльності. Реалізація художньо-творчих ідей
ґрунтується на специфіці та особливостях дизайнерської
творчості, художньо-естетичному досвіді майбутнього
педагога-художника. Тому вивчення майбутн іми вчителями
образотворчого мистецтва основ сучасного дизайну,
розкриття його особливостей та значення як особливого
виду художньої діяльності є актуальною проблемою їх
професійної підготовки.
Аналіз досліджень та публікацій. Творча діяльність
у сучасній науці є предметом дослідження філософії,
логіки, психології, педагогіки, фізіології. Філософи визначають методологічну основу дослідження, вивчають
принципи і сутність знання, процеси і результати творчого
мислення (Є. Басін, М. Бердяєв, Г. Буш, Д. Говорун,
К. Пігров, П. Якобсон). У психолого-педагогічних дослідженнях значна увага приділяється проблемі розвитку
творчості та творчих здібностей особистості (Б. Ананьєв,
А. Брушлинський, Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд, Дж. Дьюї,
Н. Лейтес, В. Моляко, О. Матюшкін, Дж. Піаже, А. Рахімов
З. Фрейд, В. Чудновський, М. Холодна, В. Юркевич).
Педагоги розглядають шляхи та засоби формування творчого
мислення та розвитку творчих здібностей у майбутніх
учителів (І. Барташнікова, Д. Богоявленська, В. Бутенко,
І. Зязюн, О. Кайдановська, С.Мельничук, Б. Нєменський,
Л. Покровщук, О. Рудницька С.Сисоєва, М. Стась).
У психологічній науці поняття «здібність» розглядається як синтетичне утворення, що складається з комплексу певних даних і властивостей, без яких людина не
здатна виконувати конкретну діяльність, які «виробляються лише у процесі організованої певним чином
діяльності» [4, с.45].
Ключовими ознаками здібностей Б. Теплов визначає
індивідуально-психологічні особливості особистості, які
відрізняють її від іншої людини, які забезпечують
успішне виконання діяльності і не зводяться до певної
бази знань, умінь і навичок [6, с.28].
Найбільш детальне розкриття сутності здібностей
знаходимо в дослідженнях В. Шадрікова, який здібність
розглядає як психологічну властивість особистості, як
психічний процес, що забезпечує досягнення певного
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необхідного результату. «Здібність» вчений визначає як
властивість психологічних функцій, властивих окремій
людині, спрямованих на успішність і якісну своєрідність
засвоєння і реалізації окремих видів діяльності [8, с.11].
Відповідно до функцій психіки (комунікативна,
пізнавальна та регуляторна Б. Ломов [3]), В. Дружинін
виділяє три види здібностей: комунікативні, пізнавальні
та регуляторні, та зазначає, що здібності пов’язані з
певними функціями психіки людини, які виявляються у
загальних формах її зовнішньої поведінки. Пізнавальні
здібності проявляються у процесі сприйняття інформації
та формуються поетапно: набуття, застосування, перетворення й збереження знань. Перетворення знань є творчою
здібністю, креативністю, що потребує розвитку уяви,
фантазії, народження нових ідей і гіпотез. До основних
параметрів креативності вчений відносить оригінальність,
здатність виявляти й розв’язувати проблеми, здатність
продукувати ідеї, здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі [2, с.184].
Сучасний вчитель образотворчого мистецтва повинен
володіти гнучким, комбінованим мисленням, здатністю
успішно адаптуватися в умовах постійно мінливих
вимог до його професійних якостей. Таким чином
проектування та створення об’єктів сучасного дизайну
перестають бути метою навчання, адже сучасний рівень
арт-педагогіки орієнтований на використання дизайнерської компетентності як засобу, спрямованого на
розвиток художньо-творчих здібностей студентів.
Метою статті є розкриття значення сучасного дизайну,
як мистецтва проектування та створення якісної, практичної, а головне красивої речі, в процесі формування у
майбутніх учителів образотворчого мистецтва творчих
здібностей в умовах професійної освіти. Художникдизайнер реалізує уміння художньо відтворювати події
та явища навколишнього світу, втілювати в життя свої
художні ідеї та фантазії. Тому доцільним, на нашу
думку, було б розкрити специфіку та засоби організації
проектно-художньої діяльності, визначити особливості
сучасного дизайну, як ефективного засобу творчого
розвитку студентів.
Виклад основного матеріалу. Питання формування,
розвитку та впровадження дизайну були предметом
дослідження Г. Майєра, викладача Ульмскої школи
Т. Мальдонадо, німецького художника та архітектора,
великого популяризатора дизайну Готфріда Темпера.
Проблемами розробки методів та засобів реалізації
творчих ідей засобами дизайну займалися Президент
Американського товариства дизайнерів Купер Вудрінг,
вітчизняні науковці Н. Воронова, Є. Лазарева,
Г. Зараковський, Л. Коган. Роль мистецтва дизайну, як
потужного засобу розвитку творчих здібностей, образного
мислення, естетичної свідомості креативної особистості,
розкрито у працях Р. Арнхейма, В. Кудіна, Г. Шевченко.
У працях вітчизняних та зарубіжних дослідників
виокремлюється думка про те, що основою дизайну є
образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, які
поєднують технічні та естетичні характеристики . Сьогодні
дизайн виступає фундаментальною та загальноосвітньою
дисципліною, професійним видом творчості проектної
діяльності, що спрямована на відтворення цілісного
предметного середовища життєдіяльності людини і

заснована на мистецтві та науці про художнє створення
предметних форм [1, с.109].
Розробка вітчизняних концепцій і дидактичних
принципів дизайнерської освіти ґрунтується на зарубіжному педагогічному досвіді дизайнерських шкіл Німеччини,
США, Великобританії, Японії (Е. Форест, Г. Мутезіус,
Сорбент, Уорд). Важливість цих досліджень важко переоцінити, адже вони створюють передумови для ефективного
формування основ проектної культури особистості.
Слово «дизайн» вживається, практично, в усіх колах
нашого суспільства. До дизайну має відношення все, що
оточує людину. Дизайн – це мета і спосіб практичного
(композиційного) формотворення умов життєдіяльності
людини і суспільства. До основних видів сучасного дизайну
відносять індустріальний, графічний, комп’ютерний, архітектурний, ландшафтний та дизайн одягу та аксесуарів [5].
Індустріальний дизайн – охоплює широке коло
об’єктів. В традиційному розумінні до індустріального
дизайну відносять побутові пристрої, апаратуру, інвентар,
меблі, посуд. Це вид проектування, що має глибокі
корені в ремесловому виробництві. Свої особливості має
проектування для дітей, зокрема, дизайн іграшок.
Графічний дизайн наслідує багатовікові традицій і є
одним з найбільш поширених видів дизайнерської
творчості, що отримала провідне місце в рекламі. До
традиційних видів графічного дизайну відносять книжне
і плакатне оформлення, створення етикеток, фірмових
знаків і логотипів, шрифтів.
Комп’ютерний дизайн, як самостійний вид творчості,
є видом дизайнерського проектування, пов’язаного з
Web–site в Інтернеті. Побудова графічних зображень,
усієї системи інформації в цій мережі встановлюється
своїми чіткими правилами.
Архітектурний дизайн – охоплює інтер’єри та екстер’єри архітектурного середовища. Оформлення інтер’єрів,
оснащення громадських, виробничих та житлових приміщень має свої особливості, визначає коло дизайнерських
задач і проектних методів.
Широкого розвитку сьогодні набув ландшафтний
дизайн, що потіснив традиційне садово-паркове мистецтво та ландшафтну архітектуру.
Дизайн одягу та аксесуарів – поняття, що вже стало
загально вживаним. Індустрія моди живе за своїми законами.
Художники-модельєри, створюють унікальні колекції
«від кутюр» (haute conture) та більш близькі до масового,
серійного випуску «прет – а – порте» (prêt – a – porter).
Арт-дизайн – (від анг. – мистецтво) спрямований на
організацію художніх вражень, отриманих від сприйняття образу мистецького об’єкту. Вироби утилітарного
призначення стають виключно декоративними, виставковими. У зв’язку з переходом до ринку «емоційних
покупок», досвід створення і впровадження арт-дизайну
все ширше використовується в проектуванні продукції
індустріального дизайну.
Сучасний дизайн набув значення високо художнього
естетичного рівня, до «практичного і корисного» додалось
поняття краси та моди. Тобто почали створювати не лише
практичні та якісні речі, а й речі з художнім смаком, з
врахуванням модних тенденцій.
Дизайн тісно взаємопов’язаний зі стилем та стилізацією. Відтак стиль – це спільна ознака естетичної
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виразності, якій відповідають усі об’єкти, незалежно від
їх функціонального призначення [7, с.118]. Адже предмети
мають бути не лише практичними та зручними, а й
естетично привабливими та високоякісними.
Дизайн виник на традиціях ремесел, які в свою чергу
мають свій стиль. Тому усі ці поняття пов’язані і
постійно взаємодіють. Головною ознакою стилізації є
декоративність. Декоративність – перенесення способів
оздоблення з ремесла у виробництво. Сучасні пошуки
дизайнерів у плані використання декору найбільш вдалими
виявляються у проектуванні графічних виробів : етикеток,
календарів, поліграфічних форм друкованої продукції.
Процес формотворення у дизайні ґрунтується на законах
композиції і будується на повторенні окремих елементів
форми або цілих форм в різних частинах об’ємно-просторової структури, що створює основу стилю.
Закономірності створення об’ємної форми в дизайні,
способи її використання в організації просторового середовища, яке оточує людину, можливо усвідомити лише
через композиційне моделювання. Саме тому схильність
до творчості, наявність просторово-конструктивного
(дизайнерського) мислення і художнього чуття стають
необхідними якостями фахівця з розвинутими дизайнерськими уміннями. Формування таких умінь здійснюється у
процесі вивчення бакалаврами ряду мистецьких дисциплін: «Художня праця», «Основи художнього конструювання», «Основи дизайну», «Основи ландшафтного
дизайну», «Основи моделювання одягу», «Інтер’єрний
дизайн», «Інноваційні художні техніки».
Основним завданням цих курсів є формування у
майбутніх педагогів художньо-естетичних цінностей,
смаків шляхом формування базових знань та умінь з
технології обробки матеріалів, проектування, моделювання
та творчого використання основ художнього проектування,
створення та декоративного оформлення арт-об’єктів.
Зміст програм та методика їх вивчення ґрунтується на
застосуванні комплексного поєднання навчальних і
творчих завдань, активних форм організації проектнохудожньої діяльності студентів. Студенти самостійно
вибирають завдання певної складності з огляду на власні
уміння і самооцінку. Завдання програм дають змогу
організації пошукової діяльності та вибору нових варіантів
проектно-художніх рішень з урахуванням здібностей та
нахилів студентів у процесі занять, розвитку їх позитивного ставлення до творчості художника-дизайнера.
Вивчення програмового матеріалу ставить за мету формування у студентів творчих здібностей на основі вирішення таких педагогічних, методичних та професійних завдань:
– засвоєння технології виготовлення об’ємних виробів
з паперу;
– вивчення принципів створення композиції;
– складання схем та алгоритмів виготовлення виробів ;
– оволодіння спеціальними термінами;
– закріплення знань з основ кольорознавства, прийомів
роботи з кольором, тоном;
– формування уміння раціонально використовувати
матеріал;
– розвиток просторової уяви.
Реалізація завдань художньо-проектної діяльності
відбувається на основі «методу проектів», в основу
якого покладено ідею розвитку пізнавальних, творчих
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навичок, умінь самостійно конструювати свої знання й
орієнтуватись в інформаційному просторі. Він завжди
передбачає розв’язання проблеми, що вимагає з одного
боку, використання різноманітних методів, а з іншого –
інтеграції знань, умінь з різних галузей науки. Метод
проектів дозволяє активно розвивати у студентів основні
види мислення, творчі здібності, прагнення самостійно
творити, усвідомлювати себе творцем під час роботи над
проектом.
Педагогічне значення проектно-художньої творчості
полягає у розвивальній ролі взаємозв’язку пізнавальної
та художньої діяльності, яка ґрунтується на загальному
принципі: наукове і художнє освоєння світу доповнюють
одне одного. Загальними для них є суттєві властивості тієї
чи іншої діяльності із взаємообумовленістю її компонентів.
Проектно-художня творчість, як і будь-яка діяльність,
має визначену структуру, що містить в собі: мету, мотив,
способи, процес, предмет, результат. У творчому процесі
художньої діяльності виділяються дві тісно пов’язані
між собою стадії. Перша – формування художнього задуму,
який в кінцевому результаті виникає як наслідок образного
відображення реальної дійсності. На цій стадії відбувається усвідомлення художником життєвого матеріалу і
уявного створення загальної конструкції майбутнього
твору, а також здійснюються практичні пошуки образного
вирішення теми.
Друга стадія – безпосередня робота над виконанням
завдання. Студент стихійно або усвідомлено, враховуючи
майбутні умови естетичного сприймання задуманого
твору, домагається оптимальної виразності образного
втілення своїх ідей та емоцій.
Реалізація проектних ідей здійснюється в такій
послідовності:
– накопичення життєвих уявлень і осмислення життя;
– формування основної ідеї;
– формування творчого задуму і його розробка;
– реалізація задуму – створення ідеальної художньої
моделі та її втілення у сучасних художніх техніках.
Саме такий підхід до організації процесу розвитку
художньо-творчих здібностей студентів реалізується в
умовах засвоєння основ та художніх засобів сучасного
дизайну через створення проблемних ситуацій, забезпечення умов психологічної комфортності, реалізації
міжпредметної інтеграції художньо-проектної творчості
з іншими дисциплінами професійної підготовки студентів
мистецького профілю. Викладач повинен побудувати
навчальний процес так, щоб забезпечити єдність професійно-педагогічних і художньо-творчих завдань.
У ході аналізу науково-педагогічної літератури було
з’ясовано, що розвиток у майбутніх учителів-художників
творчих здібностей в повній мірі відбувається у процесі
залучення студентів до виконання художньо-творчих
практичних завдань з використанням сучасних художніх
технік і матеріалів.
Творчі здібності (як до педагогічної, так і до художньотворчої діяльності) виступають в якості однієї з найбільш
значущих складових професійної підготовки майбутніх
фахівців в галузі мистецької освіти. Проблема розвитку
творчих здібностей студентів досить актуальна, оскільки
прояв творчості в усіх сферах життя стало соціальною
потребою сучасного суспільства.
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Висновки. У процесі становлення дизайн виборов
місце в мистецтві як самобутній вид. Він тісно пов’язаний
з основами образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва. В його основі лежить декоративність, тому за
допомогою дизайну прості речі перетворюються у ексклюзивні, високо-естетичні, художні, красиві.
За останні роки процес змін у світовому контексті
розширив понятійне поле дизайну та наблизив його до
проектної культури, яка глибоко проникає в усі сфери
людської діяльності. Вивчення основ дизайну майбутніми
вчителями образотворчого мистецтва допоможе сформувати технологічно грамотну і водночас культурну особистість, яка вільно володіє конструктивним підходом до
вирішення художньо-творчих завдань, сприятиме їх науковопедагогічному та художньо-естетичному досвіду.
Подальший напрямок досліджень. Сучасні тенденції
розвитку мистецької освіти вимагають вивчення теорії
сучасного дизайну, шляхів виникнення та реалізації творчих
ідей організації гармонійного предметного середовища.
Тому, вважаємо, подальшого дослідження потребують
питання впровадження технологій поглибленої дизайнерської підготовки майбутніх вчителів, формування у
них глибокого розуміння й творчого ставлення до проектнохудожньої діяльності, розвитку їх дизайнерського мислення,
проектно-художніх здібностей та умінь, виховання проектної культури в цілому.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ У ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті зосереджено увагу на актуальній проблемі сучасної вищої освіти – формування культури
самовираження студентської молоді як особистісного феномену. Зокрема, особлива увага надається
висвітленню організаційно-педагогічних умов, ефективних форм, методів та прийомів формування культури
самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності; окреслюються
перспективи наукової розвідки.
Ключові слова: особистісно орієнтована освіта, культура самовираження, майбутні вихователі
закладів дошкільної освіти, художня діяльність, організаційно-педагогічні умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Реформування вищої школи в Україні обумовлена сучасним
рівнем розвитку суспільства. На часі особистісно орієнтована
освіта, оскільки фахівці в галузі філософії, психології та
педагогіки визначають на сьогодні пріоритет розкриття
та розвитку потенціалу особистості, ставлення до неї як
до суб’єкта життєдіяльності. Особливої значущості зазначене набуває стосовно підготовки майбутнього педагога,
зокрема вихователя закладу дошкільної освіти, що дає
змогу подолати однозначність і універсальну методичну
рецептурність професійної підготовки [1;2;3;5;8;9].
Професійна діяльність, за висновками науковців, є один
із основних способів здійснення життя та особистісної
самореалізації – прагнення людини здійснити себе через
свою професійну діяльність визначається як одна з основних культурних цінностей і основне завдання професійної
освіти [1;2;3;4;5;8;9].
Отож, з-поміж актуальних проблем сучасної вищої
освіти є розвиток культури самовираження майбутніх
фахівців дошкільної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні
накопичився чималий науковий доробок, який висвітлює
аспекти означеного феномену, а саме: теоретико-методологічні засади організації освітнього процесу у вищій
школі (В. Андрущенко, І. Бех, О. Киричук, В. Кремень,
І. Зязюн, В. Луговий, О. Сухомлинська та інші); професійна підготовка майбутніх ЗДО (Л. Артемова, Г. Бєлєнька,
О. Богініч, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Гузій, І. Дичківська,
Л. Зданевич, О. Кононко, І. Княжева, І. Луценко,
Н. Лисенко, О. Листопад, О. Олійник, Ю. Косенко,
Н. Маковецька, С. Нечай, І. Рогальська-Яблонська, Т. Танько
та інші); естетико-педагогічні харакретистики художньої
культури (О. Берегова, І. Зязюн, А. Козир, Л. Левчук,
О. Комаровська, Г. Локарєва, Л. Масол, Н. Миропольсь ка,
Г. Падалка, О. Рудницька, Г. Сотська, Г. Шевченко та інші).
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Важливо зазначити, що на сьогодні незважаючи на вагомий науковий доробок, проблема формуван ня
культури самовираження студентської молоді у художній
діяльності вивчена в неповні мірі.
З огляду на вищезазначене, виникає потреба більш
детального вивчення механізмів, виявлення чинників та

знаходження ефективних шляхів формування культури
самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти.
Мета статті – висвітлити основні шляхи формування
культури самовираження майбутніх вихователів ЗДО у
художній діяльності.
Виклад основного матеріалу. На основі аналізу наукових джерел, під поняттям «культура самовираження
майбутнього вихователя ЗДО» розуміємо особливості
(відмінні від інших людей властивості особистості),
способи (систематизовану сукупність дій, використаних
для досягнення мети), результати (проміжні та кінцеві
продукти) самоорганізованої професійну діяльності [4;7].
Доречно зауважити, що сформований належний рівень
культури самовираження дасть можливість майбутньому
фахівцю в повній мірі реалізувати себе орієнтуючись з
одного боку на свої здатності та можливості, а з іншої –
на вимоги культури суспільства.
Основними характеристиками даної дефініції виступають [1;4;7]:
 незалежні від зовнішніх впливів дії суб’єкта самовираження;
 здатність самостійно організовувати, виконувати,
контролювати, регулювати та коректувати свою поведін ку;
 здатність презентувати індивідуальні особливості,
прагнення, переваги, які не суперечать нормам культури
суспільства.
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури,
оганфзаціно-педагогічними умовами формування культури
самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної
освіти у художній діяльності можна виокремити наступне [1;4;7]:
І. Створення сприятливого середовища для розвитку
у майбутніх вихователів ціннісного самоставлення.
2. Посилення мотивації та збагачення репертуару
налагодження спільної діяльності і спілкування досліджуваних з одногрупниками та викладачами.
3. Конструювання змісту художньо-естетичної освіти на
засадах інтегративного підходу та гармонійного поєднання
індивідуальних та колективних форм роботи студентів.
4. Переорієнтація концепції викладання художньоестетичних дисциплін з репродуктивно-продуктивної на
ціннісно-смислову, духовну спрямованість.
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Зазначимо, що розробка методики формування культури самовираження майбутніх вихователів ЗДО у
художній діяльності ґрунтується на ідеї, згідно з якою
процес підготовки сучасних фахівців є двостороннім
процесом, який передбачає: з одного боку, розвиток у
майбутніх вихователів як суб’єктів освітнього процесу
та особистостей духовного начала, ціннісної спрямованості
на себе та професійну діяльність; з іншого – забезпечення
належної технологічності освітнього процесу взагалі,
художньої діяльності зокрема як простору; їхнього самовираження.
Сенс першої педагогічної умови полягає у створенні
сприятливого середовища для розвитку у майбутніх
вихователів ЗДО ціннісного самоставлення. Оперуючи
зазначеною категорією, ми кваліфікуємо її як свідому
здатність пізнавати та оцінювати себе як особистість та
майбутнього професіонала; поважати себе та відчувати
гордість за свої досягнення; самостійно контролювати,
регулювати та коректувати діяльність та поведінку;
приймати рішення про вдосконалення своїх сильних та
долання негативних рис.
До основних методів розвитку у майбутніх педагогів
ціннісного самоставлення віднесено: вправляння в
умінні здійснювати самоаналіз та об’єктивно себе
оцінювати, виробляти позитивні установки та
презентувати себе. Такий комплекс сприяє одержанню
об’єктивних суджень щодо себе, підживлював
життєдайне самоставлення, розширює репертуар для
самовираження та самореалізації.
Ефективним методом є проведення спеціальних
тренінгів, мета яких сформувати у студентів ціннісне
самоставлення, позитивну гіпотезу свого подальшого
розвитку, уміння бути собою справжньою, сприяти
відкритості новому. Тренінги мають були пов’язані між
собою логікою, проводитися у такій послідовності:
І – «Знімаємо маски»;
ІІ – «Цінуємо здатність до творчості»;
ІІІ – «Стаємо собою кращим».
Відповідно до другої педагогічної умови на етапі
формування посилювалася мотивація та збагачувався
репертуар налагодження спільної діяльності та спілкування
студентів між собою та з викладачами. З метою реалізац ії
другої педагогічної умови здійснювався комплексний
підхід до формування у майбутніх вихователів дошкільн их
закладів комунікативних умінь як важливого компонен та
кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця з
дошкільної освіти.
У контексті означеного підходу необхідним є збагачення
змісту теоретичних основ професійного спілкування;
стимулювання розвитку у студентів потреби у спілкуванні з колегами; впроваджування творчого підходу до
систематизації знань теорії спілкування та формування
практичних умінь та навичок; реалізація ставлення до
студенів як активних суб’єктів освітнього процесу,
художньої діяльності та спілкування; заохочування розвитку
у майбутніх педагогів рефлексії та прагнення до імпровізації, самовираження у спілкуванні; формування уміння
проводити зустрічі, бесіди, презентації, консультації,
організовувати спільну діяльність, зокрема художню.
Формуючи комунікативні уміння як важливу компоненту професійної підготовки майбутніх вихователів

дошкільних закладів важливо кваліфікувати їх як сукупність
перцептивних, інтерактивних, вербальних та невербальн их
умінь, які доповнюють один одного.
У межах реалізації третьої педагогічної умови –
конструювання змісту художньої освіти на засадах
інтегративного підходу та гармонійного поєднання
індивідуальних та колективних форм роботи студентів
бажано використовувати комплекс методів, традиційних
та сучасних форм організації експериментальної роботи
та прийомів: поліхудожні проекти, творчі завдання (групові та індивідуальні), проективну методику.
У центрі уваги на даному етапі роботи є осучаснення
змісту та форм організації художньої діяльності як
чинників впливу на розвиток у майбутніх педагогів культури самовираження. Інтеграція різних видів мистецтва
між собою та іншими напрями освітньої роботи – розвитком
граматичних, математичних, природо-знавчих, комунікативних, морально-духовних знань та умінь – важлива умова
формування у майбутніх педагог ів ЗДО цілісної картини
світу взагалі, художньої зокрема та життєдайної Я-концепції.
За висновками фахівців, поліхудожній підхід відкрив ає
можливості для різнобічного та гармонійного виховання
особистості студентів, сприяє вдосконаленню їхньої
соціокультурної орієнтації, творчому розвитку, художньому
освоєнню ними світу. Він уможливлює багатогранне
сприйняття та відображення майбутніми педагогами
художніх образів.
Використовуючи поліхудожній проект як метод
оптимізації художньої діяльності, доречно вдалися до
таких його видів, як колективна, пізнавальна та дослідницька діяльність. Моделювалися ситуації відкриття
чогось нового, що сприяло розвитку допитливості, здатності відчувати та відгукуватися на певну ситуацію,
виражати свій настрій у різний спосіб – танцем, малюнком,
аплікацією, художнім читанням, співом, театральною
імпровізацією. Наприклад, запровадження поліхудожних
проекти як: «Хто такий художник?», «Найвдаліші поєднання», «Колективна та індивідуальна робота: за і проти»
та інших.
Четвертою педагогічною умовою передбачалося
переорієнтація концепції викладання художньо-естетичних
дисциплін з репродуктивно-відтворювальної на ціннісносмислову, духовну спрямованість. Її реалізація в освітній
процес пов’язується з упровадженням особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів, якими визнається
пріоритет суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачами
та студентами, сповідується важливість окультурення
потреб, формування світогляду, морально-духовне виховання студентської молоді як важливої складової готовності
до майбутньої професійної педагогічної діяльності.
Для реалізації четвертої педагогічної умови окрім
зазначеного вище було застосовано наукові методи, з допомогою яких посилювалася увага на розвиток ціннісносмислової сфери, оскільки це важлива умова особистісного та професійного самовдосконалення.
З метою окультурення потреб та одухотворення
ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти, збагачення їхнього морально-духовного
досвіду бажано застосовувати такі наукові методи як:
метод аналізу продуктів творчості, методика незакінчених речень та метод проектів.
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Комплекс методів, форм та прийомів, описаний вище та
підібраний під кожну педагогічну умови, має сприяти
наступному:
 розвитку самосвідомості студентської молоді;
 розширенню та поглибленню їхніх знань про культуру,
духовність, життєві цінності, смисл особистісного та професійного життя;
 усвідомленню ролі художньої творчості як засобу самовираження;
 оволодінню здатністю культурно самовиражатися, презентувати іншим свої можливості та чесноти;
 формуванню умінь та навичок упровадження інтегративного підходу в освітньому процесі взагалі та художній
діяльності.
Висновки. Аналіз психолого-педагогічної літератури дає
можливість зазначити, що формування культури самовираження майбутнього фахівця дошкільної освіти у художній
діяльності є актуальною проблемою. Дефініцію можна кваліфікувати як особистісний феномен, що має прояв у самоорганізованій діяльності – цілепокладанні, мотивації, способах
дій, проміжних й кінцевих продуктах і визначається системою пріоритетних життєвих та професійних цінностей.
Передбачаємо, що формуванню культури самовираження
студентської молоді сприятимуть окреслені організаційнопедагогічні умови, які реалізуються завдяки спеціально підібраним методам та прийомам в освітньому процесі закладу
вищої освіти.
Перспективу подальшого наукової розвідки вбачаємо у
висвітлені результатів формувального експерименту.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
У статті проаналізовано особливості використання сучасних інноваційних нет-технологій навчання (nеt1еаrning) в освіті дорослих. Процес навчання розглядається як багатосторонній інформаційний зв’язок між
учасниками та інформаційним контентом. Наведено основні об’єктивні та частково-суб’єктивні проблеми
нет-навчання з позицій інформатики. Розглянуто шляхи розв’язання основних завдань, які виникають у процесі
вивчення та застосування таких технологій в системі післядипломної освіти педагогів.
Ключові слова: сучасні педагогічні технології, педагогічні інновації, освіта дорослих, е-1еаrning, m-1еаrning,
u-1еаrning, blended 1еаrning, net-learning.
Постановка проблеми. Розвиток інформаційних
технічних засобів безпосередньо впливає на тенденції
освітнього процесу в цілому. Класична схема навчання
не відповідає сучасним суспільним вимогам. Безпосереднє
застосування нових методів навчання є проблематичним.
Об’єктивною причиною цього є відсутність загальноприйнятих стандартних програмних, комп’ютерних,
інтегративних розробок у галузі освіти. Це пояснюється
наявністю конкуренції на відповідних ринках. Суб’єктивною причиною можна вважати консерватизм системи
освіти, породжений розривом між рівнем попередньої
підготовки педагогічних працівників у царині інформаційних новацій та експоненційним розвитком останніх.
Щоб зменшити негативний вплив об’єктивного
чинника, що впливає на впровадження інновацій, держава
в певній мірі регулює перелік використовуваних у
навчальних закладах технічних компонентів навчання:
від регламентації комплектації комп’ютерних класів до
програмних засобів, які вивчаються у загальноосвітніх
школах. Тобто централізовано здійснюється процес їх
часткової уніфікації.
Таким чином створюються передумови для подолання
суб’єктивної складової: педагог має можливість застосовувати передові ідеї безпосередньо у навчальному
процесі. Але для оволодіння інноваційними методами
учитель мусить займатися самоосвітою, самовдосконаленням, саморозвитком, набувати нових знань, умінь та
навичок. Важливим етапом роботи при цьому стає
проходження спеціалізованих навчальних курсів, у тому
числі у інститутах післядипломної освіти.
На практиці виникає протиріччя між усталеними
ментальними моделями, які має педагог, та сучасними
вимогами до його професійних якостей. Тому на перше
місце у системі післядипломної освіти виходять ті
дисципліни, які забезпечують підвищення рівня компетентності у декількох областях знань, мають наскрізний
характер. Зважаючи на це, підвищення рівня інформаційнокомунікаційної компетентності як технологічної кросплатформи відіграє важливу роль у процесі успішного
оволодіння вчителем новітніми навчальними технологіями.
Однак однією з актуальних проблем сьогодення є
забезпечення відтворення інноваційності [1, с.42]. Цей
процес ускладнюється і тому, що інноваційне навчання –

це зорієнтована на динамічні зміни у навколишньому
світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на
розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей
особистості [4, с.62].
Для вирішення окреслених педагогічних завдань широко
використовуються електронні засоби навчання, які
поєднують у собі освітні, технологічні та інформаційні
складові.
Аналіз попередніх досліджень вказує на різноплановість проблеми використання інноваційних технологій
як у навчанні дітей, так і дорослих. Основні напрямки
педагогічного пошуку спрямовані на формування теоретичних основ якісно нових, перспективних компетенцій
і освітніх систем, які базуються на використанні сучасних
технічних засобів.
Зокрема, питанням змісту освіти присвячені роботи
Ю.Бабанського, В.Безпалька, С.Гончаренка, В.Краєвського,
І. Лернер. Питання освіти дорослих вивчали вітчизняні
та зарубіжні науковці: Т. Білобровко, Н. Вербицька,
С.Вершловський, І.Зязюн, І.Колеснікова, С.Змеєв, Т.Десятов,
Л.Лук’янова, Ю.Маршавін, Н.Ничкало, О.Огієнко, О.Пєхота,
Л. Сігаєва, С. Сисоєва, Е. Ліндеман, Е. Торндайк та інші.
Значення та роль новітніх технологій у навчальновиховному процесі досліджено в роботах А. Довгялло,
М. Жалдака, В. Зінченка, Г. Козлакової, Ю. Машбиць,
Н. Морзе, Є. Полат, В. Редько, Г. Скрипки, І. Тесленка.
Психолого-педагогічні основи впровадження ІКТ у сферу
освіти аналізувалися Б. Гершунським, Н. Клемешовою,
О. Ляшенком, В. Лапінським, П. Маланюком, С.Пейпертом,
О. Самойленко та ін. Динаміка використання ІКТ у процесі
післядипломної підготовки педагогів відображена в роботах
А. Андрющак, В. Білошапко, І. Богданової, В.Виноградова,
Р.Гуревича, В. Дивака, М. Жалдака, Н. Клокар, В. Лєдньова,
Л. Покроєвої, Ю. Триуса, В. Шевченка та ін. Науково-методичні засади ІКТ-підготовки вчителів у системі післядипломної освіти вивчаються Н. Астаф’євою, Я. Болюбашем,
Я. Ваграменком,
І. Воротниковою,
С. Кірдякіною,
Т. Паперновою, Н. Протасовою, М. Цвєтковою та іншими.
Мета статті полягає в аналізі особливостей застосування сучасних інноваційних електронних технологій навчання, що грунтуються на використанні інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті педагогів.
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Виклад основного матеріалу. Завдяки технічному
прогресу освітній простір став відкритим. З одного боку
вчитель втратив свою догматичну роль основного провідника нових ідей, так як їх можна самостійно віднайти
в доступних інформаційних джерелах. З другого боку
посилилась його роль як наставника, консультанта,
порадника, який може орієнтуватися у освітніх тенденціях,
акцентувати увагу на сутності змін, спрямовувати природну допитливість школяра у потрібне суспільно-значиме
русло. Щоб виконувати цю нову функцію, педагогу
необхідно стати самому учнем – вивчати прогресивні
нововведення, які стосуються професійної діяльності.
Які ж технології і в якій мірі ефективні, які виникають
труднощі, як їх подолати?
Перелік основних сучасних нет-технологій (net-learning)
відомий. Це електронне навчання (е-1еаrning), мобільне
навчання (m-1еаrning), всепроникаюче навчання (u-1еаrning:
ubigutious 1еаrning) та змішане навчання (blended 1еаrning).
Найчастіше використовується в нав-чанні змішана модель
(blended lеаrning), котра поєднує в собі е-lеаrning з аудиторними заняттями за традиційною системою [3, c.14; 5].
Основою всіх наведених вище технологій є наявність
зв’язку між учасниками та структурними одиницями
(інформаційним контентом) процесу навчання. При цьому
самі учасники можуть впливати на зміст навчального
матеріалу. Тому інформаційні процеси, які виникають
при використанні нет-технологій, є багатосторонніми на
відміну від класичної моделі, яка була односторонньою
(від викладача до учня). Якщо розглянути нет-технології
з точки зору застосування основних принципів андрагогіки,
сформульованих С. Змеєвим [2], то продуктивно їх можна
використати для реалізації більшості з них, а саме:
пріоритету самостійного навчання, принципу спільної
діяльності, індивідуалізації навчання, контекстності
навчання, принципу елективності навчання, принципу
розвитку освітніх потреб. Таким чином, андрагоги
отримують потужну техно-інформаційну підтримку для
здійснення навчального процесу.
При наявності переваг нет-технологій у навчанні існує і
ряд проблем.
Проаналізуємо використання нет-технологій з позицій
інформатики, а саме основного поняття – інформації.
З середини XX століття «інформація» стала загальнонауковим поняттям, але досі у науковій сфері воно
залишається вкрай дискусійним. Загальноприйнятого
визначення інформації не існує, і воно використовується
головним чином на інтуїтивному рівні. Як відомо,
інформація має такі основні властивості: цінність (корисність), достовірність, актуальність, зрозумілість, повнота.
Основними об’єктивними проблемами у процесі
підвищення квалфікації за допомогою нет-технологій є
відсутність у окремих інтернет-ресурсів однієї з властивостей інформації: достовірністі або повноти (або обох).
До частково-суб’єктивних можна віднести зрозумілість
(мовний бар’єр) та визначення користувачем ступеня
корисності інформації.
Практика використання нет-моделей навчання вказує
також на проблему єдиного інформаційного наповнення
освітніх інтернет-ресурсів.
Більшість вищих навчальних закладів та приватні
навчальні центри створюють власні електронні навчальні
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матеріали або їх комплекси (ЕНМ). Але ці напрацювання
не є доступними всім бажаючим, а тільки авторизованим
особам (студентам, викладачам). Тому стверджувати, що
інформаційна база навчання автоматично розширюється
при використанні нет-технологій не можна. Студент
залишається в межах власного навчального закладу,
використовує матеріали, які створені або адаптовані його
викладачами. З другого боку, на сьогодні поширеною
тенденцією стала публікація відкритих, загальнодоступних
курсів всесвітньо відомими університетами. Єдиною
перепоною в їх освоєнні може бути мовний бар’єр
(зрозумілість). Тому андрагог має створювати власні ЕНМ
і рекомендувати педагогам апробовані ним мовно доступні
зовнішні ресурси.
При використанні нет-технологій виникає ефект
«снігової кульки»: педагог, який навчився створювати
інтернет-сторінку, блог, веб-квест наповнює його матеріалами сумнівного гатунку, опираючись на свій досвід та
педагогічну майстерність. Кількість таких продуктів
невпинно зростає як наслідок впровадження ІКТ.
Породжена інформаційна маса по суті не містить корисної
інформації, а є її багаторазовою копією. Щоб запобігти
такому небажаному явищу, потрібно мати засіб арбітражу,
фільтрування, відсіювання, оцінки опублікованих матеріалів. Реалізувати такий механізм повністю практично
неможливо, хоча спроби були як у минулому, так вони є
і сьогодні. На складність проблеми вказує і той факт, що
виник новий напрям наукових досліджень – наукометрія,
що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою
цитувань наукових робіт та їх авторів. Дослідження
подолання проблеми «снігової кульки» потребує подальшої
уваги науковців.
Роль андрагога – показати переваги тієї чи іншої неттехнології, допомогти педагогу свідомо та відповідально
приєднатися до освітнього інформаційного простору, чітко
розуміти роль і місце створюваних ним електронних
продуктів, притримуватися правил використання джерел
інформації згідно з авторськими правами, видаляти
непідтримувані, неактуальні власні ресурси, тощо.
Із зростанням рівня ІК-компетентності педагогів
виникає потреба у цілеспрямованому навчанні їх методологічним основам створення ЕНМ. Творчі педагоги намагаються не тільки бути пасивними користувачами електронних
технологій навчання, але і створювати власні, повноцінні
ЕНМ. Мова іде не про прості блоги, а про систему
різних, взаємопов’язаних електронних застосунків, спрямованих на покращення ефективності навчального процесу.
Тобто учителі моделюють відомі їм новітні освітні
схеми, використовуючи спрощення та локалізацію як
змісту, так і форми матеріалів. На цьому етапі виникають
аналоги структур, які лежать в основі електронного
навчання як найбільш поширеного і доступного. Елементи
мобільного навчання використовуються епізодично, в
основному для передачі певних інформаційних матеріалів,
організації спільної діяльності на рівні тайм-менеджменту
та для часткової перевірки рівня знань.
При організації навчання в системі післядипломної
педагогічної освіти слід звернути увагу на ці самостійні
педагогічні дослідження учителів, дати освітянам науково
обгрунтовані методичні рекомендації щодо проведення
такого виду робіт.
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Висновки. Новітні технології навчання допомагають
педагогам здійснити перехід від усталених педагогічних
принципів та методик до сучасних, передових ідей,
заснованих на швидкому розвитку технічного прогресу.
Можна виділити такі основні особливості процесу впровадження нет-навчання в систему освіти дорослих: 1) підвищення загального рівня ІК-компетентності учителів, як
бази для використання всіх прогресивних методів
навчання; 2) навчання основам інформаційної культури
для запобігання невмотивованого застосування ІКТ;
3) навчання основам створення електронних навчальних
матеріалів – від їх планування до інформаційно-технічної
реалізації; 4) ознайомлення зі спектром всіх освітніх
моделей, які базуються на ІКТ (з використанням неттехнологій при проведенні практичних та семінарських
занять); 5) ознайомлення з існуючими, апробованими
андрагогами, відкритими інформаційними ресурсами, які
є мовно доступними; 6) розробка андрагогами власних
ЕНМ або їх комплексів, що використовують неттехнології навчання.
Література
1. Вакуленко В.М. Види інновацій в освіті та їх класифікація /
В.М. Вакуленко // Вісник національної академії Державної
прикордонної служби України. – 2010. – № 4. – С. 36-48.
2. Змеев С. Андрагогика: теоретические основы обучения

взрослых / С. Змеев. – м. : ПерСе, 2003. – 207 с.
3. Кадемія М.Ю. Сучасні педагогічні технології навчання
дорослих / М.Ю. Кадемія // Теорія і практика управління
соціальними системами. – 2014. – № 2. – С. 11-17.
4. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність /
В.В. Химинець. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр
ЗІППО, 2007. – 364 с.
5. Clayton M. Christensen, Michael Horn, Curtis Johnson.
Blendid: Using Disruptive Innovation to Inprove Schools / JosseyBass, Wiley. – 2015. – 298 р.
References
1. Vakulenko V.M. Vydy innovatsiy v osviti ta yikh klasyfikatsiya
/ V.M. Vakulenko // Visnyk natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi
prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. – 2010. – № 4. – S. 36-48.
2. Zmeev S. Andrahohyka: teoretycheskye osnovy obuchenyya
vzroslykh / S. Zmeev. – m. : PerSe, 2003. – 207 s.
3. Kademiya M.YU. Suchasni pedahohichni tekhnolohiyi
navchannya doroslykh / M.YU. Kademiya // Teoriya i praktyka
upravlinnya sotsialʹnymy systemamy. – 2014. – № 2. – S. 11-17.
4. Khymynetsʹ V.V. Innovatsiyna osvitnya diyalʹnistʹ /
V.V. Khymynetsʹ. – Uzhhorod : Informatsiyno-vydavnychyy tsentr
ZIPPO, 2007. – 364 s.
5. Clayton M. Christensen, Michael Horn, Curtis Johnson.
Blendid: Using Disruptive Innovation to Inprove Schools / JosseyBass, Wiley. – 2015. – 298 р.

Oros V.M.,
Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Manager of department of naturally-mathematical education and
information technologies, of Zakarpattia institute of post-graduate pedagogical education, oros.teacher@gmail.com
Ukraine, Uzhgorod
FEATURES OF USING ELECTRONICAL TECHNOLOGIES OF ADULTS’ EDUCATION
The article analyzes the features of the usage of modern innovative net-learning technologies in adults’ education. The
learning process is considered as a multilateral information link between participants and information content. The main
objective and partially subjective problems of net-education from the standpoint of informatics are given. The ways of solving
the main problems arising in the process of studying and applying such technologies in the system of postgraduate education
of teachers are considered.
Key words: modern educational technology, educational innovation, adult education, e-learning, m-learning, u-learning,
blended learning, net-learning.

Scientific Journal Virtus, October # 27, 2018

91

УДК 378+373.3.11.3-051:005.32
Павлова О.Г.,
викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради, elen.pavvlova@gmail.com
Україна, м. Харків

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
МОТИВАЦІЇ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Статтю присвячено визначенню діагностичних напрямів рівня сформованості професійної мотивації до
педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів. Розглянуто роль методик діагностики
професійної мотивації майбутніх учителів початкових класів протягом навчання у закладі вищої освіти.
Представлено визначенні критерії, показників та рівнів сформованості професійної мотивації, які забезпечують
контроль та об’єктивні висновки результативності спеціально створених педагогічних умов. Доведено, що
діагностика дозволить на науковій основі здійснювати процес навчання, орієнтуючись на цілеспрямовану
організацію процесу формування професійної мотивації до педагогічної діяльності.
Ключові слова: професійна мотивація, вчитель початкових класів, діагностика, професійна підготовка,
педагогічна діяльність.

Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку
суспільства, науки та виробництва висуває все більш
високі вимоги до фахівців будь-якої спеціальності.
Вирішення цих завдань набуває особливої гостроти в
міру того, наскільки близькі ті чи інші фахівці до сфер
життєдіяльності людини. В першу чергу це відноситься
до випускників педагогічного закладу вищої освіти, тому
що позитивні зміни в освіті, які ми спостерігаємо останнім
часом, характеризуються гуманістичним, спрямованим
на інтереси та потреби особистості підходом у навчальновиховному процесі, висувають особливо високі вимоги
до педагога та його підготовки (В. Данильчук, В. Сєріков,
В. Сластьонін).
Актуальним стає виявлення психолого-педагогічних
умов, що забезпечують становлення суб’єктності, яка, в
свою чергу, стимулює цілеспрямований професійно
орієнтований саморозвиток і головне – потребу в ньому.
Одним з ключових напрямків оптимізації особистісно
професійного розвитку та самовдосконалення майбутнього
вчителя початкових класів виступає формування і розвиток
у нього професійної мотивації до педагогічної діяльності.
Мотивація слугує внутрішньою, рушійною силою,
забезпечує професійну спрямованість та бажання до
самовдосконалення.
Професійній мотивації дослідники питання професійн ої
підготовки приділяють значу увагу, особливо якщо говорити про структуру діяльності майбутнього спеціаліста.
Це пояснюється тим, що дане поняття є основним, яке
використовують щоб пояснити мотиви, рушійні сили
здобуття конкретної професії. Б. Ананьєв, П. Анохіна,
В. Асєєва, Л. Божович, В. Вилюнас, В. Давидова, Е. Ільїн,
В. Ковальов, А. Леонтьєв, Б. Ломов, П. Якобсон, J. Nuttin,
R. Whin у своїх роботах висвітлюють результати
досліджень самого поняття «мотив», його природу, структуру, особливості процесу формування й розвитку мотивац ії.
Зокрема, у науковому доробку дослідників питання
формування професійної мотивації майбутніх учителів
початкової школи (О. Буздуган, А Говдош, Л. Кацова,
Б. Маматов, Т. Марченко, І. Онищенко, В. Цвєткова)
розглядаються різні аспекти цієї проблеми. Але донині,
не зважаючи на доволі велику кількість методологічних

та теоретичних розробок, залишається гострим питання
розробки програми діагностики, що дозволить отримати
данні відносно структурних компонентів мотиваційної
сфери та динаміки її формування. Застосування доречних
діагностичних методик дозволить на науковій основі
здійснювати процес навчання, орієнтуючись на більш
цілеспрямовану організацію процесу формування професійної мотивації до педагогічної діяльності.
Мета статті – визначення напрямів діагностики
сформованості професійної мотивації до педагогічної
діяльності майбутніх учителів початкових класів на
етапі навчання у закладі вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. У своїх дослідженнях
І. Гутник акцентує увагу на розгорнутості в часі
педагогічної діагностики. Педагогічний процес авторка
розкриває як циклічне явище, в якому здійснюється
перехід між різними циклами реалізації цілей. На
підставі такого підходу до педагогічної діагностики,
робимо висновок про необхідність використання в
процесі педагогічного діагностування поєднання різних
її видів – пошаровий та тривалий (лонгетюдний) [1, с.48].
Досліджуючи професійну мотивацію майбутніх учителів початкових класів під час навчання у ЗВО, можна
натрапити на певні труднощі, зрештою як і у процесі
діагностики мотивації особистості в цілому. Пояснюємо
це обмеженням аналізу мотивів діяльності і поведінки,
які утворюють ядро особистості, та свідомо чи підсвідомо,
проте постійно старанно охороняється самою людиною
від стороннього проникнення. Через те, пояснення причин
тих чи інших вчинків особистості необхідно порівнювати з реаліями її поведінки.
Професійна мотивація, як предмет дослідження,
передбачає обов’язкову розробку комплексу методик,
які дозволять виявити специфіку формування професійної мотивації саме майбутніх учителів початкових
класів починаючи з першого року навчання. Також, в
ході дослідження необхідно визначити рівень значимості
окремих мотивів, що слугують збудником особистої
активності студента. Діагностичний комплекс складали
методики, які ґрунтуються на теоретичному аналізі
мотиваційної проблематики. Залежно від актуальності
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усвідомлення особистістю мотивів необхідно використовувати прямі та непрямі методики діагностування, які
націлені виявити провідні компоненти професійної
мотивації та рівні її сформованості. Під час розробки та
укладання діагностичного комплексу нами було
використано вже знані методики вивчення професійної
мотивації, передбачено використання розробленого
анкетування, проведення спостереження, бесід, аналіз
результатів навчальної та практичної діяльності студентів .
Основним інструментарієм, що забезпечує контроль
та об’єктивність висновків щодо ефективності впровадження спеціальних педагогічних умов формування професійної мотивації до педагогічної діяльності майбутніх
учителів початкових класів у дослідженні є визначені
критерії, показники та рівні сформованості.
З метою визначення критеріїв важливо виокремити
ключові компоненти професійно-мотиваційної сфери.
Нами було розкрито наступні структурно-функціональні
компоненти сформованості професійної мотивації до
педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових
класів:
1) змістовний
компонент,
якому
характерно
виявлення сукупності професійних знань, вкрай
важливих
для
рішення
завдань
професійного
спрямування; включає уміння, навички, досвід та рівень
обізнаності майбутнього вчителя початкових класів
щодо професійної діяльності;
2) мотиваційний компонент характеризується особистісним ставленням до обраної професії вчителя початкових класів та охоплює мотиви, цілі, потреби, ціннісні
установки, спрямованість особистості, засвідчує значення
навчально-практичної підготовки особисто для кожного
студента; містить професійно важливі якості особистості
вчителя, що забезпечують ефективне виконання навчальновиховної діяльності;
3) особистий компонент, якому характерно вивчення
сукупності індивідуальних особливостей студента, які в
свою чергу є складовими здатності до самоаналізу, самовдосконалення, саморозвитку та здійснення майбутньої
професійно-педагогічної діяльності.
Враховуючи вище зазначене, нами було визначено
критерії сформованості професійної мотивації до педагогічної діяльності у майбутніх учителів початкових класів:
 когнітивно-операційний (сформованість системи
знань, умінь і навичок; усвідомлення цінності навчаль ної
діяльності, міжособистісних стосунків та власного розвитку
студента);
 мотиваційно-смисловий (сформованість системи
мотивів; мотиваційна спрямованість професійних інтересів
і потреб, педагогічна спрямованість на досягнення вищих
щаблів професійної майстерності; особистісно-ціннісне
ставлення фахівця до професії);
 аналітико-оцінний (здатність до самоаналізу, самооцінювання, самовдосконалення, саморозвитку; розуміння
перспектив і завдань розвитку обраної професійної сфери).
Визначені критерії взаємопов’язані, проте їх вплив
протягом процесу формування професійної мотивації
майбутнього вчителя початкових класів динамічний, він
зазнає змін залежно до рівнів їх розвитку. Важливо
пам’ятати про той факт, що формування професійної
мотивації відбувається не відразу, кожен студент розви-

вається відповідно власного темпу та необхідних власне
для нього умов.
Також, враховуючи теоретичний аналіз проблеми дослідження та відповідно визначеним критеріям і показникам
були визначені такі рівні сформованості професійної
мотивації до педагогічної діяльності у майбутніх учителів
початкової школи: високий, достатній, початковий.
Плануючи підвищити ефективність способів керування адаптацією студентів до нових умов навчання,
покращити психолого-емоційний клімат в академічних
групах, зменшити кількість студентів, які відраховуються у зв’язку з академічною заборгованістю, підвищити особисті вимоги студентства до себе, як майбутнього вчителя початкової школи можливо за умови
вивчення та врахування мотивів вступу майбутніх
педагогів до закладу вищої освіти. Відповідно до цього
нами було розроблено анкету, що включає 23 питання
стосовно професійного вибору студентів, їх відношення
до майбутньої педагогічної діяльності, переваг та недолік ів
обраної професії, а також чинників, що слугували орієнтиром вибору професії.
Результати проведеного анкетування дозволять вияви ти
мотиви, які стали провідними для абітурієнтів на етапі
вступу до педагогічного закладу вищої освіти, визначити
загальну ерудованість студентів, специфіку способу їх
життя, особливості професійного самовизначення й т.д.
Можливе непогодження діагностичних даних можна пояснити об’єктивно-суб’єктивними установками, соціальними
умовами, інтересами, захопленнями та якістю загальноосвітнього навчання.
З метою вивчення сили вираження та ієрархію
мотивів навчальної діяльності вважаємо доцільно використати методику «Діагностика навчальної мотивації
студентів», яку було розроблено опираючись на опитувальник А. Реана та В. Якуніна [2] й адаптовано
відповідно цілям дослідження професійної мотивації.
А якщо точніше, то нами, частину запропонованих
авторами мотивів, було замінено мотивами, які відносяться до виділених основних структурних компонентів
професійної мотивації, а саме було включено:
 навчально-пізнавальні мотиви: «придбати глибокі і
міцні знання в галузі педагогічної професії», «будь-які
знання знадобляться в майбутній професії», «щоб дати
відповіді на конкретні навчально-професійні питання»;
 спеціальні (професійні) мотиви: «стати висококваліфікованим фахівцем педагогом», «тому що від успіхів
в навчанні залежить моє майбутнє становище», «забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності»;
 особисті мотиви: «успішно продовжувати навчання
на наступних курсах», «домогтися схвалення батьків і
оточуючих». Загалом методика включає такі мотиви:
особистісні, уникнення, престижу, професійні, навчальнопізнавальні, соціальні.
Виявлення ціннісних орієнтацій студентів є необхідним компонентом загальної діагностики професійної
мотивації до педагогічної діяльності майбутніх учителів
початкових класів. Відповідно до цього нами пропонується використати методику М. Рокича «Ціннісні
орієнтації» [3], яка складається з термінальних та інструментальних класів цінностей та була дещо модифікована
відповідно специфіки суб’єкта дослідження. Фах вчителя
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початкових класів був внесений нами до списку термінальних цінностей, як пріоритетної життєвої цінності, а
сама педагогічна діяльність внесена до списку інструментальних цінностей. Аналіз результатів даної методики
дозволить оцінити ієрархію цінностей студентів факультету початкової освіти та визначити їх домінуючі життєві
цінності.
Методика К. Замфіра «Мотивація професійної діяльності» в модифікації А. Реана, яка ґрунтується на концепції
щодо внутрішньої та зовнішньої мотивації дозволить
оцінити рівень сформованості професійної мотивації
студентів. Хочемо звернути увагу на те, що аналізувати
внутрішню мотивацію особистості студента варто за
умови, коли діяльність, в нашому випадку професійна,
має значення сама по собі. У випадку, коли мотивація
ґрунтується на задоволенні інших потреб, зовнішніх по
відношенню до змісту самої діяльності (мотиви соціального престижу, зарплати і т.д.), тоді слід звертатися до
зовнішньої мотивації. В свою чергу зовнішні мотиви
поділяються на зовнішні позитивні і зовнішні негативні.
Зовнішні позитивні мотиви, безсумнівно, більш ефективні і
більш бажані з усіх точок зору, ніж зовнішні негативні
мотиви [4, с.98].
Зміст концептуальних положень методики представлено
такими мотивами: розмір заробітної платні, бажання
кар’єрного розвитку, уникнення критики керівництва
або колег, уникнення ймовірних покарань чи неприємностей, досягнення соціального престижу, повага оточуючих, задоволення від самого процесу і результату
роботи, перспектива максимальної самореалізації.
Наступним кроком діагностики професійної мотивації
до педагогічної діяльності у майбутніх учителів початкових класів є перевірка рівня особистісних мотивів, які
пов’язані з прагненням студентів до саморозвитку та
самоосвіти. Методика В.І. Андрєєвої «Оцінка здібностей
до саморозвитку та самоосвіти» [5, с.14] підгодить для
вирішення цього як найкраще. Опитувальник складався
з 18 питань, відповіді на які оцінюються від 1 до 3 балів.
Підрахунок балів надає можливість встановити рівень
здібностей до саморозвитку і самоосвіти студентів.
Спостереження є невід’ємною складовою дослідження
професійної мотивації. Маючи на меті визначення рівня
сформованості професійної мотивації, спостереження за
діяльністю студентів (аудиторну та позааудиторну) необхідно будувати у відповідності до навчально-пізнавальної
активності студентів, тривалості дії, прагнення вирішити
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педагогічні ситуацій, стійкості та сили професійних
намірів, активності під час підготовки творчих завдань,
як часто виникає професійна спрямованість,
Висновки. Підсумовуючи, хочемо зазначити, що
дані, отримані в результаті запропонованого діагностичного комплексу, дозволяють судити про рівень сформованості професійної мотивації студентів як особистісного
утворення в цілому (ступінь сформованості структури,
динаміка перебігу мотиваційних процесів) і схарактеризувати вплив професійної мотивації на особистість майбутнього вчителя початкових класів.
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DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION
FOR THE PEDAGOGICAL ACTIVITIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
The article is devoted to the determination of the diagnostic tensions of the level of professional motivation for the educational
activities of future primary school teachers. The role of methods for diagnosing professional motivation of future primary school
teachers during their studies at a higher education institution is considered. It presents definitions of criteria, indicators and
levels of professional motivation, which provide control and objective conclusions of the effectiveness of specially created
pedagogical conditions. It is proved that the diagnosis will allow on a scientific basis to carry out the studding process, focusing
on the targeted organization of the process of formation of professional motivation for educational activities.
Key words: professional motivation, primary school teacher, diagnostics, professional training, educational activity.
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«ТОЛЕРАНТНІСТЬ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ХХІ СТОЛІТТЯ
В статті розглянуто актуальність проблеми толерантності на сучасному етапі, її значення в розвитку
спільносвітових взаємин. Особлива увага приділяється дослідженню гносеологічних витоків проблеми
толерантності. Велике значення надається дослідженню ролі толерантності в сучасних умовах розбудови
освітнього процесу. Провідне місце займає питання обґрунтування педагогічної толерантності, що є наразі
не лише професійно необхідною якістю педагога, але й важливою умовою успішності реформування
вітчизняної системи освіти.
Ключові слова: освітній процес, толерантність, глобалізація, особистість, педагог, взаємини,
громадянське суспільство, культура, соціальна група.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми толерантності зумовлена потребами суспільно-політичної
модернізації, соціально-економічних змін, які зараз випробовує світове співтовариство. В сучасному соціальному
житті толерантність виступає універсальною ознакою
культури спілкування в ситуації діалогу культур,
досягнення консенсусу, пріоритетності шляхів мирного і
стабільного співіснування в умовах різноманіття в релігії,
культурі, політиці. Для більшості людей толерантність –
це подолання роздратування по відношенню до якоїсь
людини чи соціальної групи, через те, що їхній образ
почуттів, думок або дій, їхня «відмінність» від навколишньої більшості відрізняються від очікуваного, звичного,
виглядають незвичайно і викликають несхвалення.
Глобалізаційні зміни в світі, які відбуваються впродовж
останніх десятиліть, віддзеркалюючись в економічній,
соціально-культурній, політичній сферах життя, примушують людей замислитися над своєю індивідуальноособистісною сутністю. Глобалізація створює єдність,
провокуючи «подальше становлення єдності й уніфікац ії»
[3]. Головним чином вона полягає в створенні такого
соціально-економічного простору, що дозволяє людині
тісно взаємодіяти з іншими людьми, корпораціями та
соціальними структурами. «Ми вже досить довгий час
живемо в умовах всесвітнього суспільства в тому сенсі,
що «закритість» окремого «простору» є ілюзією», – уважав
У. Бек. На його думку, глобалізація є передумовою
становлення космополітичного суспільства, «світлим
майбутнім» усього людства [3]. За таких умов суспільного
розвитку особливого значення надається толерантності,
бо саме від неї залежить створення успішної мережі
спільносвітових взаємин. Сучасні соціокультурні зміни в
усьому світі зумовлюють необхідність взаємодії людини
з іншими людьми на основі толерантності як ментальної
якості особистості і соціуму, що відповідає
гуманістичним морально-естетичним нормам. Толерантність сьогодні – це джерело соціальної активності
людини, яка потребує прийняття цінності життя, сім’ї,
громадянського суспільства та порівнює свої вчинки з
моральними цінностями, вміє вести конструктивний
діалог, вибудовувати взаємодію тощо. Толерантність
розглядається як благо й невід’ємна соціально значуща

якість сучасної особистості [1]. Сьогодні толерантність –
ціннісна установка, норма соціальної взаємодії, політична
необхідність, умова взаємодії культур, що проявляється
в моральній, правовій, освітній, економічній та інших
сферах життя суспільства. Взагалі, питання про толерантність – це питання про те, як при наявності зовнішніх та
внутрішніх особистісних відмінностей люди можуть
налагодити спільне життя. Громадянська активність,
сумісні дії, діалог неможливі без взаємної та соціальної
відповідальності, які в свою чергу потребують високого
ступеня терпимості і проявляються у визнанні і повазі
прав інших людей і культур. Цей аспект чітко проглядається
в Декларації принципів толерантності, затверджених
Генеральною конференцією ЮНЕСКО 16 листопада
1995 р. Згідно з Декларацією принципів толерантності
(ЮНЕСКО, 1995 р.) толерантність визначається наступним
чином: «Цінність і соціальна норма громадянського
суспільства, що виявляється в праві всіх індивідів
громадянського суспільства бути різними, забезпеченні
стійкої гармонії між різними конфесіями, політичними,
етнічними та іншими соціальними групами, повазі до
різноманітності різних світових культур, цивілізацій і
народів, готовності до порозуміння та співпраці з людь ми,
які відрізняються за зовнішністю, мовою, переконаннями,
звичаями й віруванням». Характеристика визначення
толерантності в Преамбулі Статуту ООН звучить наступним
чином: «…проявляти терпимість і жити разом, у мирі
один з одним, як добрі сусіди». Таке визначення набуває
не лише дієвого, соціально активного забарвлення, але і
розглядається як умова успішної соціалізації (інтеграції
в систему суспільних відносин), що полягає в умінні жи ти в
гармонії, як із самим собою, так і з світом людей (мікроі макросередовищем). Тож, толерантність означає повагу,
прийняття і розуміння різноманіття культур у всьому
світу, різних форм самовираження і способів прояву
людської індивідуальності [6].
В умовах вибудови вітчизняного освітнього простору
толерантність є необхідною вимогою, що висувається до
його учасників з боку суспільних змін. Саме система освіти
покликана активно і цілеспрямовано виховувати толерантність, що виражається в розумінні і прийнятті людиною
всього різноманіття культур, форм самовираження і прояву
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людської індивідуальності. Найважливіша роль в утвердженні толерантності надається педагогу, що має бути
«озброєний» цією складовою професійної компетентності.
Йдеться про педагогічну толерантність як особлиий вид
толерантності. Аналіз численних психолого-педагогічних
досліджень дозволяє стверджувати, що педагогічна толерантність є інтегративною професійно значущою особистісною якістю [5]. Вона проявляється у професійній
діяльності педагога та передбачає визнання, розуміння і
прийняття відмінностей усіх суб’єктів освітнього процесу,
незважаючи на їхні соціальні чи особистісні ознаки.
Педагогічна толерантність формується на основі професійно
важливих особистісних якостей, як-то: альтруїзму, витривалості по відношенню до фрустраційної ситуації, життєвої
задоволеності, адекватної самооцінки, психічної стійкості,
неконфліктності, визнання і прийняття індивідуальності
інших, внутрішнього локусу контролю, рефлексивності,
стійкості до невизначеності, емпатійності, креативності
тощо, що розглядаються в цілісності і єдності. Впровадження ідей «Нової української школи» висуває нові
вимоги до особистості педагога задля його особистої та,
безумовно, педагогічної успішності [12]. Сучасний педагог
має відповідати високим професійним вимогам, щоб бути
затребуваним. Але він повинен вміти не тільки проектувати і реалізовувати освітній процес: перш за все виявляти
повагу, вести діалог, вибудовувати співпрацю з учасниками
освітнього процесу, представниками різних культур, віросповідань, бачити в кожній людині унікальну цінність,
ставитися до кожної людини як до самоцінності. Для
успішної реалізації цих вимог педагог має виявляти
здатність до самоперетворення, ставитися до власної
професії як до способу самореалізації.
Тож, толерантність є професійно важливою якістю
особистості сучасного педагога, що здатна впливати не
лише на ефективність його діяльності, але й успішність
освітнього процесу в цілому.
Мета статті – дослідити роль толерантності в умовах
вибудови сучасного освітнього простору.
Виклад основного матеріалу. Під час суспільноекономічних негараздів посилюються деструктивні процеси
суспільних взаємин, через що загострюється проблема
людського порозуміння. За таких умов система освіти
покликана стати консолідуючим чинником та гарантом
мирного співіснування в суспільстві, спрямованим на
розвиток духовності та людяності у формуванні громадянина як частини процесу становлення цілісної особистості
задля майбуття вітчизняної економіки, політики, культури.
Система освіта здатна віддзеркалювати, перетворювати,
спрямовувати рівень суспільного розвитку держави. Усі
розвинені світові країни завдячують саме своїй системі
освіти. Завдяки їй здійснюється формування свідомості
людей, їхнє виховання та навчання, в ній відбиваються
суспільні проблеми й потреби. Кожне нове покоління людей
відтворюється через систему освіти, залишаючи новим
покоління свої знання, уміння й навички. На сучасному
етапі необхідність модернізації системи освіти визначена
спільносвітовими змінами. Це проявляється у пошуку нових
моделей розвитку, навчання, виховання й знаходженні
рівноваги між ними задля підготовки людини до життя у
сучасному світі. Тож, саме система освіти покликана
формувати навички життєвої компетентності особистості.
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Толерантність убирає в себе досить широкий спектр
значень, за якими стоять сформований світогляд, «гармонійна рівновага», ідеологія, національна ментальність,
гуманізм, «всеосяжна» любов… Толерантність (від лат.
tolerantia – терпіння, терплячість, прийняття) – це термін,
що позначає терпимість до іншого світогляду, способу
життя, поведінки, звичаїв тощо. Вона не рівносильна
байдужості і не означає прийняття іншого світогляду або
способу життя, а полягає в наданні іншим права жити
відповідно до власного світогляду [8]. Толерантність –
необхідність по відношенню до особливостей різних
народів, націй і релігій. Вона є ознакою впевненості в
собі й усвідомлення надійності своїх власних позицій,
«ознакою відкритої для всіх ідейної течії, що не боїться
порівняння з іншими точками зору і не уникає духовної
конкуренції …» [16]. Під толерантністю не розуміється
поступка, поблажливість чи потурання. Прояв толерантності не означає терпимість до соціальної несправедливості,
відмови від своїх переконань або поступки чужим переконанням, нав’язування своїх переконань іншим людям
[9]. Толерантність означає повагу, прийняття й правильне
розуміння інших культур, способів самовираження і
прояву людської індивідуальності.
Протягом століть в працях мислителів поняття «толерантність» співвідносилось з іншими поняттями. Так,
Арістотель розглядав цей феномен як «серединний
душевний склад». Платон уважав толерантністю соціальну
згуртованість. Для філософів-стоїків Сенеки та М. Аврелія
«толерантність» позначала терпіння. У трактаті «Про
терпимість» Тертуліана вона визначена як «божественн ий
початок», що виражає смиренність і аскетизм та переплітається з вірою. Для давньогрецьких софістів – це була гра
слів і зміна сенсів. Середньовічні схоласти вважали, що
толерантність можлива лише за відсутності віри [10; 16].
Значний внесок у вивчення проблеми толерантності
зробив англійський філософ Дж. Локк в творі «Лист про
терпимість», що містить принципові етичні настанови,
застереження проти будь-якого примусу і насильства
церкви та держави над людиною [10]. Історики філософії
вважають його «батьком думки про терпимість» [4].
Особливу цінність в його роздумах з приводу толерантності представляє «Epistola de tolerantia» (1689 р.) і три
наступні листи, присвячені цій проблематиці. Ці думки –
плід роздумів вигнанця, що відчув на собі прояви нетерпимості з приводу своїх поглядів. Слід зазначити, що
для сучасних британців Дж. Локк все ще залишається
піонером філософської думки про терпимість. Свого
часу Дж. Локк пропонував прищеплювати людям ті
цінності, які дозволяють суспільству стати терплячим.
Він закликав також до «великодушності», до «віри, що
діє через любов», «м’якості вдач», до «доброї волі»,
«віротерпимості». Серед достоїнств поведінки, що здатні
значно полегшувати й пом’якшувати суспільні взаємини,
Локк вбачав гарне виховання, прищеплення почуття
справедливості, такту, чесність, повагу до чесноти, відкритість людського мислення, інтелігентність і т. ін. На
думку філософа, не тільки прищеплені чесноти можуть
сприяти розвитку толерантності, але й деякі людські
пороки також стають в пригоді, наприклад, лицемірство,
що вважається «поганою» рисою характеру, але, як це не
дивно, певним чином може полегшувати життя людині.
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Отже, толерантність виростає з людських чеснот, пороків,
інстинктів, звичок і звичаїв, а без них або в опозиції до
них – вона, як виявляється, позбавлена сенсу. Прищеплення
толерантності без любові, справедливості, почуття правопорядку, почуття власного інтересу, милосердя та навіть
лицемірства – це як щеплення сміливості без відповідного
виховання характеру. Дж. Локк модифікував толерантність
до морального консенсусу між людьми.
В якості самостійного поняття «толерантність» з’явилось
в епоху Просвітництва і з того часу залишається одним з
найбільш фундаментальних компонентів культури соціальних взаємин. Пізніше Г. Гегель вбачає в толерантності
проблему сумісності інтересів на надіндивідуальному
рівні. А вже у Ф. Ніцше толерантність можлива за наявності
переваги над суперником. Позитивізм оголошує помилковими формулювання, що провокують конфлікти [16].
В науковий обіг поняття «толерантність» було уведене
в XVIII столітті, а з середини XIX століття стало загальновживаним. Але з середини 1930-х років воно зникло з
уживання аж до початку 1990-х років.
В роботах дослідників ХХ століття толерантність
визначалась як гуманістична загальнолюдська моральна
цінність, що має два сенси – байдужість індивідів один
до одного і поряд із цим – прагнення до взаєморозуміння
і усвідомлення рівноцінності всіх людей. Її складові:
добро, гуманність, чуйність, милосердя, – орієнтовані на
внутрішні якості людини, що покликані враховувати
норми соціальної поведінки, конструктивної взаємодії,
сприяти соціальній адаптації, самоосмисленню, саморозвитку, набуттю життєвого досв іду (О. Асмолов, М. Бердяєв,
Б. Капустін, В. Ядов та ін.) [10; 16].
Сьогодні толерантність належить до основоположних
демократичних принципів, пов’язаних з концепціями
плюралізму, соціальної свободи і прав людини. Толерантність як особистісна якість та феномен суспільного
сучасного буття належить до базових цінностей сучасної
культури. Впродовж віків проблема толерантності набувала
особливої актуальності у зв’язку із розвитком загальносвітових інтеграційних процесів у різних галузях економічного, культурного, суспільного життя. В сучасних
умовах бути толерантним означає виявляти повагу до
іншого способу життя, інших почуттів, традицій, ідей,
вірувань. «Толерантність» – це активна соціальна
поведінка, яку людина обирає добровільно й свідомо.
Толерантність є однією зі складових характеристик успішного спілкування, міжособистісних і міжгрупових відносин,
соціального пізнання, професійного становлення особистості. Аналіз літературних джерел дозволив встановити, що
толерантність має два психологічних значення [13]. З одного
боку, толерантність – феномен міжособистісного спілкування. У цьому випадку йдеться про здібності проявляти
терпимість до індивідуальних особливостей іншої людини,
до сприйняття її такою, якою вона є. Це соціальна або
комунікативна толерантність. З іншого боку, толерантність
розглядається як здатність протистояти несприятливим
зовнішнім впливам. В цьому випадку толерантність можна
розглядати як психологічну характеристику [10;13;15].
На освіту покладається завдання не лише визначати
шляхи, засоби та методи надання знань, формування
професійних умінь та навичок, розвинення здібностей,
але й прищеплення духовних якостей, виховання морально-

етичних рис характеру, що віддзеркалюватимуться в
толерантній поведінці людини. Освіта як соціальний
інститут має сприяти вихованню толерантності. Важливою
умовою толерантності в освіті є відмова від монополії на
володіння істиною. В освітньому процесі в міжособистих
стосунках не повинно бути ніякої людської абсолютної
зверхності та упередженості. Досить ризиковано на
початку виховання заявляти про хибність позиції, яка
відрізняється від нашої, бо може виявитись, що це лише
інший ракурс або підхід до розуміння проблеми. Варто
уникати конфлікту інтересів, визнаючи лише власну
правоту, а помилку відсилати іншій стороні, хоча б
тому, що абсолютна істина сьогодні вже завтра може
виявитись відносною. Відстоюючи власну позицію, ми
повинні бути толерантними до думок наших опонентів.
Повага і терпимість мають першочергові значення в
роботі педагогів. Толерантний педагог має бути наділений
обома видами толерантності: й соціальною, й психологічною [13]. Наявність соціальної толерантності дозволить
йому ефективно взаємодіяти з усіма суб’єктами освітнього
процесу, а сформованість психологічної толерантності
забезпечить педагогу як людині та особистості успіх
життєдіяльності. Соціальна толерантність складється з
мотиваційної сфери педагога, що виражає готовність
прийняти дитину такою, якою вона є, з певною системою її
цінностей, інтересів, переконань та соціальних установок.
Її основу становлять знання про соціально-психологічні
особливості людини, феномен спілкування тощо [11].
Під психологічною толерантністю розуміють насамперед
відсутність або послаблення особистого реагування на
якийсь несприятливий чинник: в результаті знижується
чуттєвість до його впливу. Толерантність в освіті пред’являє
не тільки певні вимоги до особистості педагога. Перш за
все вона ґрунтується на зміні ставлення до учня.
Видатний психотерапевт ХХ століття К. Роджерс уважав,
що особистість може бути вихована тільки особистістю.
І лише освічена, вихована людина може оволодіти навиком
толерантності та в свою чергу виховати собі подібну.
Він виокремив особистісні установки, які вчитель має
реалізовувати по відношенню до учнів: щирість у вираженні
власних почуттів, переживань і думок, активне слухання
і емпатія почуттів і станів дітей, вираз свого розуміння
їх почуттів і безумовне прийняття кожного учня як
особистості (бо лише за таких умов можна сприяти
засвоєнню будь-яких знань) [14]. Установка на толерантність як активну позицію, формування толерантності
власної особистості, виховання в учнів толерантності як
якості особистості – це ті норми поведінки, що є
складовими педагогічної етики. Толерантність як особистісна характеристика вважається однією зі складових
та показником професійної компетентності педагога.
Отже, толерантність в освіті розуміється як володіння
вміннями і навичками неагресивної взаємодії, установка
на прийняття іншої людини, емпатичне її розуміння,
орієнтація на відкрите і довірче міжособистісне спілкування,
взагалі, коректну та безконфліктну участь в будь-якій
комунікації. Вона як особистісна якість надає можливість
учаснику освітнього процесу успішно вибудовувати міжособистісні взаємини. Толерантність надає також можливість
виявляти стійкість до стресів, зберігаючи емоційну
стабільність та психологічний комфорт. Ще І. Кант під-
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креслював, що толерантна та людина, яка терпляче зноси ть
усе, що для неї неприємно, з метою уникнути суперечки.
На його думку, «терплячий – толерантний. Не толерантний той, хто без ненависті не може терпіти недосконалості
інших …» [16]. Зважаючи на це, філософ дійшов висновку,
що «терпимість є всезагальним людським обов’язком» [10].
Толерантність – це не відмова від власних поглядів.
Вона засвідчує лише відкритість учасників діалогу, їхню
комунікабельність, відчуття моральної досконалості, шо
є неодмінною умовою особистісного зростання. Останнє
можливе лише при порівнянні себе з іншими за умови
відмовлення від привілеї бути домінуючою людиною.
Тільки толерантно налаштована людина, вибудовуючи
взаємини з «нетолерантним» свівбесідником, здатна ви являти зовсім інше власне «Я» через злагоду та порозуміння.
Висновки. На сучасному етапі толерантність розглядаєься як загальна цінність і основоположний компонент
миру й злагоди між релігіями, народами, соціальними
групами тощо. Насамперед вона пов’язана із відмовою
від насильства, визнанням багатовимірності людської
культури, відмовою від зведення цього різноманіття до
однаковості або до переваги якоїсь однієї точки зору.
Толерантність передбачає готовність прийняти інших
такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на основі
згоди. Толерантність є ознакою й важливою складовою
життєвої позиції зрілої особистості, що має свої цінності,
але одночасно з повагою відноситься до їх прояву в інших
людей. Свого часу М. Бубер говорив: «Якщо ми звертаємося до якоїсь людини як до свого Ти, то вона не є
річчю, не складається з речей, не є точкою в просторовочасовій мережі світу, не є обмеженим образом …, а є
неподільним Ти».
Толерантність є фундаментом, на якому сьогодні мають
вибудовуватися відносини між суб’єктами освітнього
процесу. Головним чинником її формування є свідоме
налаштування усіх учасників освітнього простору на
повагу і визнання рівності й різноманіття, відмову від
домінування, установку прийняття іншої людини, дорівче
спілкування, щирість і товариськість, атракцію, емоційну
залученість, емпатію, доброзичливість, уважність, дипломатичність, стриманість, інтегративність. Толерантність
не може бути «забезпечена» ні вихованням, ні індивідуально-психологічними особливостями особистості.
Вона може стати лише результатом зусиль і прагнення
самої людини до самопізнання, саморозвитку, самовиховання у зв’язку із потребою змінитися задля вирішення
певних соціально-психологічних чи особистісних проблем.
Мабуть, певним чином про «толерантність» можна сказати
так: «Толерантність – це встановлення гармонії з навколишнім середовищем і власною душею».
Література
1. Асмолов А.Г. Толерантность от утопии к реальности // На
пути к толерантному сознанию. Москва, 2000. С. 5–7.
2. Балл Г.А. Актуальні методологічні питання дослідження
моралі і моральної поведінки//Соціальна психологія. 2007. Спец.
випуск. С. 14-22.
3. Бек У. Что такое глобализация? / пер. с нем. А. Григорьева и
В. Седельника; общая ред. и предисл. А. Филиппова. Москва :
Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.
4. Валитова Р.Р. Толерантность: порок или добродетель? //
Вестник Московского университета. Филос. Сер. 7. 1996. № 1.
С. 33-37.

97

5. Гершунский Б.С. Толерантность в системе ценностноцелевых приоритетов образования//Педагогика. 2002. № 7. С. 3-13.
6. Декларация принципов толерантности // Век толерантности, 2001. № 1. С. 62-68.
7. Довгополова Я.В. Толерантність як ціннісна парадигма
освіти в контексті єврорінтеграції // Педагогічні шляхи
реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти
України : Зб. наук. праць/За заг. ред Г.Є. Гребенюка; Харків:
Стиль Іздат, 2005. 326 с. (Проблеми сучасності: культура,
мистецтво, педагогіка). С. 85-90.
8. Кремень В.Г. Толерантність як імператив: національна
ідентичність в добу глобалізації//Науковий вісник Миколаївського
державного 178 університету імені В.О. Сухомлинського:
збірник наукових праць/За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти.
Випуск 1.32. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011.
(Серія «Педагогічні науки»). С. 6-9.
9. Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в
условиях трансформации общества. Запорожье : ЗГУ, 1998. 202 с.
10. Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и
критицизме//Вопросы фолософиию. 1997. № 11. С.46-54.
11. Молчанова А.О. Толерантність як ціннісна основа
професійної діяльності педагога: посібник. Київ: Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013. 188 с.
12. Павленко В.М. Психологія толерантності особистості
(на матеріалі дослідження студентів): монографія /
В.М. Павленко, М.М. Мельничук; авт. післямови проф.
В.Ф. Моргун. Полтава: ФОП Мирон І.А., 2014. 244 с.
13. Поваренков Ю.П. Психологическая характеристика
профессиональной толерантности учителя // Вопросы психологии внимания : сб. науч. трудов/под ред. проф. В.И. Страхова.
Саратов : изд-во Сарат. ун-та, 2003. Вып. 21. 256 с.
14. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление
человека. Москва : Издательская группа «Прогресс», «Универс»,
1994. 480 с.
15. Роджерс К.Р. О становлении личностью. Психотерапия
глазами психотерапевта/пер. М.М. Исениной; под ред. д.п.н.
Е.И. Исениной. Москва : Эксмо-Пресс, 2001. 480 с.
16. Філософський енциклопедичний словник : энциклопедия /
НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; голов. ред.
В.І. Шинкарук. Київ, Абрис. 2002. 742 с.
References
1. Asmolov A.G. Tolerantnost ot utopii k realnosti//Na puti k
tolerantnomu soznaniyu. Moskva, 2000. S. 5-7.
2. Ball G.A. Aktualni metodologichni pitannya doslidzhennya
morali i moralnoyi povedinki//Socialna psihologiya. 2007. Spec.
vipusk. S. 14-22.
3. Bek U. Chto takoe globalizaciya? / per. s nem. A. Grigoreva i
V. Sedelnika; obshaya red. i predisl. A. Filippova. Moskva : ProgressTradiciya, 2001. 304 s.
4. Valitova R.R. Tolerantnost: porok ili dobrodetel?//Vestnik
Moskovskogo universiteta. Filos. Ser. 7. 1996. № 1. S. 33-37.
5. Gershunskij B.S. Tolerantnost v sisteme cennostno-celevyh
prioritetov obrazovaniya//Pedagogika. 2002. № 7. S. 3-13.
6. Deklaraciya principov tolerantnosti//Vek tolerantnosti, 2001.
№ 1. S. 62-68.
7. Dovgopolova Ya.V. Tolerantnist yak cinnisna paradigma
osviti v konteksti yevrorintegraciyi//Pedagogichni shlyahi realizaciyi
zagalnoyevropejskih cinnostej u sistemi osviti Ukrayini : Zb. nauk.
prac/Za zag. red G.Ye. Grebenyuka; Harkiv: Stil Izdat, 2005. 326 s.
(Problemi suchasnosti: kultura, mistectvo, pedagogika). S. 85-90.
8. Kremen V.G. Tolerantnist yak imperativ: nacionalna
identichnist v dobu globalizaciyi//Naukovij visnik Mikolayivskogo

98

Scientific Journal Virtus, October # 27, 2018

derzhavnogo 178 universitetu imeni V.O. Suhomlinskogo: zbirnik
naukovih prac/Za red. V.D. Budaka, O.M. Pyehoti. Vipusk 1.32.
Mikolayiv : MNU imeni V.O. Suhomlinskogo, 2011. (Seriya
«Pedagogichni nauki»). S. 6-9.
9. Krivega L.D. Mirovozzrencheskie orientacii lichnosti v
usloviyah transformacii obshestva. Zaporozhe : ZGU, 1998. 202 s.
10. Lektorskij V.A. O tolerantnosti, plyuralizme i kriticizme //
Voprosy folosofiiyu. 1997. № 11. S.46-54.
11. Molchanova A.O. Tolerantnist yak cinnisna osnova
profesijnoyi diyalnosti pedagoga: posibnik. Kiyiv: Institut
pedagogichnoyi osviti i osviti doroslih NAPN Ukrayini, 2013. 188 s.
12. Pavlenko V.M. Psihologiya tolerantnosti osobistosti (na
materiali doslidzhennya studentiv): monografiya / V.M. Pavlenko,
M.M. Melnichuk; avt. pislyamovi prof. V.F. Morgun. Poltava: FOP
Miron I.A., 2014. 244 s.

13. Povarenkov Yu.P. Psihologicheskaya harakteristika professionalnoj tolerantnosti uchitelya//Voprosy psihologii vnimaniya : sb.
nauch. trudov/pod red. prof. V.I. Strahova. Saratov : izd-vo Sarat.
un-ta, 2003. Vyp. 21. 256 s.
14. Rodjers K.R. Vzglyad na psihoterapiyu. Stanovlenie
cheloveka. Moskva _ Izdatelskaya gruppa «Progress»_ «Univers»_
1994. 480 s.
15. Rodjers K.R. O stanovlenii lichnostyu. Psihoterapiya glazami
psihoterapevta/per. M.M. Iseninoi; pod red. d.p.n. E.I. Iseninoi.
Moskva _ Eksmo_Press_ 2001. 480 s.
16. Filosofskij enciklopedichnij slovnik : enciklopediya/NAN
Ukrayini, In-t filosofiyi im. G.S. Skovorodi; golov. red.
V.I. Shinkaruk. Kiyiv, Abris. 2002. 742 s.

Pagava O.V.,
Ph.D., Associate Professor, Candidat of Psychological Sciences, Head of the Department of pedagogy
and psychology of the Lugansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education,
Ukraine, Severodonetsk
«TOLERANCE» IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE XXI CENTURY
The article considers the relevance of the problem of tolerance at the present stage, its importance in the development of
world-wide mutual relations. Particular attention is paid to the study of epistemological origins of the problem of tolerance. Of
great importance is given to the study of the role of tolerance in modern conditions for the development of the educational
process. The leading place is the question of the substantiation of pedagogical tolerance, which is currently not only a
professional teacher's quality, but also an important condition for the success of the reform of the domestic education system.
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PRACTICAL ORIENTATION OF TRAINING FUTURE
SOCIAL WORKERS TO PROFESSIONAL MOBILITY
The author of article analyzes the practical orientation of training future social workers to the professional
mobility. The content and structure of vocational training future social worker is determined by the higher education
institution, which is developed in compliance with State educational standards of the profession. According to EQC,
specialty "social work" there is the following competences: General cultural, technological, diagnostic, prognostic and
organizational management.
The content of professional training future experts in social sphere should include the following components:
analysis of modern social development and develop an ability to make an objective assessment in social policies; clear
the concept and classification of new models, forms and methods in social practice; the pedagogical process of
professional training future experts in social sphere; the development of theories, concepts, models, aimed at effective
interaction in future social worker; development and implementation of programs that enhance professional mobility
future specialist of social sphere.
Key words: professional training, future social worker, practical training, Professional training, future social
workers, practical preparation, preparation for professional mobility.

The statement of the problem. The issue of professional
formation in social workers, which is important to their
training of practical orientation, is one of the priorities of the
present stage development in Ukrainian social sphere. This
problem is a subject of scientific research in scientific works
of L. Misik, I. Zvereva, A. Kapska, N. Krivokon, V. Polishchuk,
L. Romanishina (Ukraine), in the publications of Russian
researchers (V. Winter, A. Soloviev, D. Pavlenok, etc.). This
is understandable because practical training of social sphere
specialists is one of the conditions for qualitative change of
state-building processes in Ukraine. Unfortunately, Ukraine
has experience in staff training. This is largely due to the fact
that professional training of social sphere specialists began
in our country only in the mid 90-ies and is associated with
considerable difficulties, which are primarily due to the lack
of practical experience in the industry, and strong scientific
and theoretical developments on topical issues over social
work and training of social sphere specialists. Thus the
justification of the practical orientation of training of future
social workers is very important.
In recent years scientists have actively developed training
technology to the various professionals. Some aspects of the
study have practical orientation of professional training of
future social workers, scientists highlighting them among the
problems of formation the professional competence in
specialists of this profile. According to V. Mihovich, different
schools have different approaches to professional training of
future social workers. High schools and colleges teacher social
assistants, assistants, specialists, institutions train bachelor,
universities train managers and masters of social work and
social policy, higher educational institutions of pedagogical
profile make predominantly social workers, legal occupations
lawyers and social workers [2, p.39].
The purpose of this article is to analyze the practical
orientation of training future social workers.
The statement of the main material. There are the
following stages of training in Ukraine: pre-vocational

training, which is carried out in educational institutions:
schools, lyceums, gymnasiums, technical schools; institutions
of additional education: the houses of children's creativity,
social-educational clubs, hobby groups, optional classes,
groups, assistants, social educators; higher education
institutions: faculties of the future social teacher, part-time
schools for social teacher; at the interaction of "secondary
institution and others. College", socio-pedagogical classes,
specialized classes for a particular profile, the colleges and
lyceums, schools of the future social worker, providing an
opportunity to work in social institutions: to serve the sick,
to help the elderly and single clients; after graduation from
secondary vocational school graduate has the opportunity to
the department of service at home, day stay, emergency social
assistance and others which provide care for the sick, the
elderly, single customer; after graduating from the UNIVERSITY
specialists, depending on the level of professional training
bachelors or masters, have the right to engage professional
and practical, teaching or research work. Higher professional
education can be obtained on the basis of complete General
secondary or vocational education [6, p.181].
According to the Law of Ukraine "On higher education",
training qualification in the relevant field of study or
profession [1].
Training is a system of organizational and pedagogical
measures that provide for the formation of the personality
professional orientation knowledge, skills, abilities and
professional readiness for professional activity and is carried
out in the framework of training in pedagogical universities,
universities and faculties improvement of professional skill [5].
By definition of N. Druzhinina training has the goal of
accelerating the acquisition of skills needed to perform a
specific job, group of jobs; training is not accompanied by
increase in the educational level of the student [5].
A. Kapska, in her analysis of some aspects of the training
social workers, highlights the achievements already made in
higher education, which were carried out to develop a
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statement of the state industry standard for the specialty
"social work" (the level of higher education "bachelor" and
"master") [3, p.15].
Ukraine is inherent in the peculiar process of formation
the profession social work: the official recognition of the
profession "social work" can be called the legal registration what
has already been accumulated in the practice, theory, history
of our nation. This is a special difficulty of the social situation
in which the profession of social work in Ukraine is formed
and, therefore, the system of training of relevant professionals.
Based on national industry standards of the specialty
"social work" comprehensive programs were developed that
provide higher educational levels "bachelor" and "master"
according to the requirements of credit-modular system.
In Ukraine there are more schools of social work and social
pedagogics by prof. A. Kapska in Kyiv, prof. I. Mihovich in
Uzhgorod, Prof. S. Kharchenko in Lugansk, prof. L. Misik
in Zaporizhzhia, "which broke and unleashed a wide range
of theoretical and practical issues related to the creation of
conditions for social formation of the whole person and training
social workers for professional activities in particular" [3].
In accordance with the educational-qualifying characteristics
and educational – professional program, the social worker
must possess professional knowledge in social work,
sociology, psychology, legal aspects of social protection, the
theory and methods of social work, available resources and
methods of their use; be able to communicate and provide
information, assess needs, and represent the interests of the
person, increase its capabilities and promote development,
create a "network of help" and manage the process of care.
The content and structure of vocational training of social
worker is determined by the higher educational institution,
which is developed in compliance with State educational
standards of the profession. The training program consists
of: social and humanitarian, fundamental, natural-scientific
and general economic training of professional, practical
training and state certification. The training of social
workers includes the study of a large number of disciplines,
normative discipline; selective discipline, natural-scientific
and General economic training, professional and practical
training. We agree with the following statement made by
Polishchuk V.: "Practice should not only contribute to create
the best opportunities for the use of students existing
knowledge and skills, but also give the opportunity to learn a
new one. The practice must also provide an opportunity for
students to express themselves, to test innovative technologies
and ideas. The effectiveness of the practice depends not only
on the selection of a good base of institutions with welldefined work and creatively working staff, but also of
psychological readiness of students to work in the social
sphere [4, p.125].
The main practices are study, volunteer (training),
educational (social institutions and agencies), professional.
During introductory practice, students must learn to integrate
theoretical knowledge and practical experience to plan their
own working hours; to apply communication skills; adhere
to the limits of professional competence; to work productively
in a group; to analyze their own activities; guided by ethical
principles and code of social workers; to integrate theoretical
knowledge with practical experience; resolve conflict issues
and to apply a differentiated approach to customers.

In the course of the volunteer (training) practice of future
social workers the latter must learn to organize their own
labor on a scientific basis, to own methods of psychologicalpedagogical influence; to see the tools of psychologicalpedagogical diagnostics to do on the basis of meaningful and
relevant conclusions, to make an initial evaluation on the
basis of direct observations and results of diagnostic material;
to assess the problems, needs and preferences of the client;
define the goals and objectives of the intervention; apply the
skills of effective pedagogical communication; to work
productively in the working group; to form and maintain
professional relationships aimed at providing social assistance,
pedagogical support and psychological support; to analyze
their activities; to establish a working relationship with the
client; adhere to the boundaries of professional competence.
During the training (in social agencies and institutions)
practice, students should master the skills: to organize the
scientific basis for their work, to own methods of information
collection, storage and processing; to make contracts; to
represent and protect the interests of the client; provide
communication between the individual and the environment;
to direct the efforts of the client to solve his own problems;
to mediate between conflicting parties to negotiate; ability to
find creative solutions to common problems; apply
communication skills (listen, observe and interpret verbal
and non-verbal behavior that affect relationships between
people in a small group, to work in situations of informal
communication, to win the trust of the client) to provide
communication between the various organizations in assisting
the client; evaluate the success of intervention
In the course of professional practice, students must learn
to identify a problem in the conditions that exist, to transform
the problem to the level of tasks; to determine the most
effective ways of solving social problems; to investigate causal
relationships and measures of optimization of activity; use of
diagnostic tools adequate to the tasks and features of work of
staff; interpret the results and to identify opportunities for
productive activities; to conduct surveys, testing, social surveys
and monitoring correctly methodical training; combine the
theoretical analysis of social problems with their optimum
solution. In the process of professional preparation of future
social workers are required to acquire skills: work organization;
business communication, establishment of friendly relations
with colleagues, the use of technology in the professional
activity of social worker; skills of reflection, relaxation and
self-care; the skills of the psychological characteristics of
personality, interpretation of the psychological state.
According to EQC, there are the following competences
for future social workers:
Cultural competences mean the ability and willingness to
learn Russian and world cultural heritage, culture of interpersonal
relations, the observance of the principles of humanity and
tolerance. Social-psychological competences mean the ability
and willingness of the individual to interact effectively with
people in the system of interpersonal relationships and includes
the ability to navigate in social situations, to correctly determine
the peculiarities of personality and emotional state of other
people to choose appropriate ways of communication and
implement them in the process of interaction.
Technological competences mean ability and willingness
to use knowledge from social work technologies in
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professional activity, to develop and implement programs of
prevention, counseling, support and maintenance of the
individual and the small group.
Diagnostic-predictive competences mean ability and
willingness on the basis of observations and studies of
amplification negative or positive sides of the social situation
to predict the outcome of the educational process taking into
account the major factors of personality.
Organizational management means the ability and
willingness to develop a system of measures to ensure the
implementation of social work and to manage the processes
of providing social services, social assistance and social
support services.
Note some competences that, according to educational
and qualification characteristics, should be possessed by the
graduate of the specialty "social work": knowledge of the
state and foreign languages; the ability of forming of world
view, a proper understanding of modern problems of
development of society, human existence, spiritual culture a
practical reflection in the professional activities of ideological
positions; the ability to analyze, assess, predict social processes
of social life. Understanding the main stages of the statepolitical, social-economic, spiritual and cultural development
of Ukraine in the system of the world civilized process, and
understanding the place and role of personality in these
processes; the ability to establish and maintain professional
relationships with clients; ethical culture, ability to select
strategies and tactics of social activities with regard to
universal values; the ability to use moral norms in practice.
Conclusions. The given material allows to draw the
following conclusions: the content of professional training of
future experts in social sphere should include the following
components: deep analysis of modern social development
and develop ability to make an objective assessment of
social policies; clear understanding and classification of
innovation models, forms and methods of the actual practice
of social work; the pedagogical process of professional training
of future social workers; the development of theories,
concepts, models, and technologies aimed at the effective
interaction of future specialist of social sphere; development
and implementation of programs that enhance professional
mobility of the future specialist of social sphere.
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ПРАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
В статті проаналізовано практичну спрямованість підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до професійної
мобільності. Зміст та структура професійної підготовки соціального працівника визначається програмою вищого
навчального закладу, яка розробляється відповідно Державних стандартів освіти за даною спеціальністю. Згідно з ОКХ зі
спеціальності «соціальна робота» виділяють такі компетенції: загальнокультурні, технологічні, діагностичнопрогностичні та організаційно-управлінські.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутній працівник соціальної сфери, практична підготовка, підготовка до
професійної мобільності.
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ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ: УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядаються різнопланові технології написання біографій, висвітлюється взаємозв’язок між
науками для всебічного вивчення особистості. Наголошено на відмінності історико-педагогічної науки та
літературознавстві. Виокремлено значення індивідуальності митця для використання біографічного методу.
Ключові слова: біографістика, соціологія, індивідуальні особливості, пізнавальна можливість.
Постановка проблеми. Наголосити на значенні
індивідуальності та зазначити її роль для дослідження
цілісної особистості через історію її формування і розвитку.
Мета роботи − прослідкувати перетинання біографістики в історико-педагогічній науці та літературознавстві.
Виклад основного матеріалу.
Популярність
біографістики в сучасній вітчизняній гуманітаристиці
заперечувати складно. Схоже це на одну з нескінченних
спроб пізнати сенс людського життя, екзистенційно
визволитись із індивідуальної площини, доклавши при
цьому безліч конструктивних зусиль, розглядати історію
особи як реальність епохи та, фокусуючись на мікросвітах,
віддзеркалити суспільно-політичні, економічні, культурні
аспекти буття суспільства в конкретній біографії.
За останні десятиліття біографістика пережила серйозні
еволюційні зміни. Відмічаючи популярність біографії
(автобіографії) як жанру наукового, літературного твору
завжди, можна вказати на його специфіку за минулих
радянських часів, пов’язану з чіткою установкою офіційної
науки виписувати образи людей згідно з єдиним критерієм
істини − партійністю. Дослідники тяжіли до вишукування
та колекціонування біографічних фактів, їх ретельного
розташування у хронологічній послідовності та звіряння
відповідно до замовчуваних чи проголошуваних запитів
або замовлень влади [1].
Вчений М. Рибніков видав унікальну за змістом і
науковим значенням працю «Біографії та їхнє вивчення»,
де розкрив пізнавальність вивчення загальних можливостей
людини. Саме у 1920 році радянська психологія проявляє
свій інтерес до біографічного методу. Дослідник М. Рибніков
займається вивченням біографії як психологічного проектування особистості, що дозволяє вивчати умови
досягнення творчого успіху. М. Рибніков зауважує на
такій думці, що потенційно видатних людей народжується
значно більше, ніж тих, які фактично ними стали. Він
обґрунтував ідею, згідно з якою, біографія, розкриваючи
цілісний і мінливий світ духовних явищ, дозволяє
вивчати людей через призму обумовленості соціальними
ситуаціями, характером виховання, індивідуальними
особливостями [6].
У 1970 – 1980 рр. біографічний метод у психології стає
одним із шляхів вивчення особистості, що ґрунтується
на уявленнях про неї як про продукт власного життя,
тобто власної біографії (Б. Ананьєв, І. Кон, Н. Логінова
та ін.). В його основі лежить думка, що «особистість – це
життєвий шлях людини». Вивчення біографії має універсальний потенціал для дослідження цілісної особистості
через історію її формування і розвитку. Це дає ключ для

вивчення і розуміння професійного і творчого становлення
«людини–діяча».
Важливе науково-методологічне значення для педагогічної біографістики має дослідження сучасної казахської
вченої Н. Логінової, які всебічно розкрила суть, розвиток,
пізнавальні можливості біографічному метод у психології,
який ототожнює із психобіографічним [5] .
Історія та педагогіка як науки тісно взаємопов’язані,
що часто призводить до перетинання і накладання
предмету їхніх досліджень, хоча в теорії це розмежування
визначено досить чітко. Ця обставина та нагромаджений
історичною біографістикою досвід, обумовлює його
надважливу науково-методологічну зумовленість для
розвитку педагогічної біографістики. Вивчення досвіду
дослідження історіографічного розвитку біографічного
жанру в Україні і Європі, дозволяє використовувати
різнопланові технології написання біографій, створення
біобіліографій та книжкових і електронних ресурсів
біографічної інформації тощо.
Біографістика дедалі оголошується як окрема галузь
у статусі «спеціальної історичної дисципліни». Таке
утвердження впровадив В. Чишко й воно поділяється
багатьма провідними істориками-біографістами. Вважаючи
«проблемними» поширені «останнім часом» терміни «військова», «медична», «педагогічна», «музична», «сільськогосподарська» тощо біографістика, вони визнають
«беззаперечну правомірність» їхньої появи за умови
вироблення «особливих за своїм характером теоретичних і
методичних напрацювань, пов’язаних зі специфікою
дослідження» у відповідних галузях знань [5]. Безсумнівно,
і філософія, і психологія, і літературознавство мають не
менш багатий, ніж історико-педагогічна наука, досвід
біографічних досліджень.
Звичайно, лінії перетинання біографістики в історикопедагогічній науці та літературознавстві, зосереджують
увагу на розв’язанні концептуально значущої проблеми
співвідношення персоналії (вчений, митець, письменник)
та її творчості. Біографія допомагає збагнути атмосферу
епохи створення твору, без чого не можливо уповні зрозуміти його змістове наповнення, рівень художньої майстерності, місце у літературному та культурознавчому процесі.
Для розвитку педагогічної біографістики є корисним
досвід українського літературознавчого процесу ХІХ ст.,
що показує як формувалося розуміння взаємозв’язку,
взаємозалежності між вивченням біографії письменника
та його творчості.
Розвиток і контент вітчизняної педагогічної біографістики продемонструвала О. Головій. Представники

Scientific Journal Virtus, October # 27, 2018
міфологічної школи (М. Максимович, М. Костомаров),
описували біографію письменників уривчасто, епізодично,
або не подавали її взагалі; як результат вплив біографії
на творчість не відстежувався. На другому етапі відбулося
становлення біографічного методу, завдяки П. Куліша,
який, осмислюючи зв’язок між життєвим шляхом письменника і його творчим доробком, показав значення авторської біографії як концептуального чинника художньої
творчості. Наступний період позначився утвердженням
цього методу стараннями Івана Франка, який розробив
науковий підхід до вивчення біографій, що полягав в
обґрунтування її впливу на змістовий (тематика, проблематика, хронотоп, персонажі) та формальний (стильові
особливості) рівні творів. І. Франко спричинився до розробки психоаналітичних основ біографічного методу,
адже заглиблюючись у своїх студіях у внутрішній світ
письменників, показав взаємозалежність психологосвітоглядних рис авторів та їхніх текстів [2].
Художня творчість митців дає більший простір
реалізації індивідуальності митця, який, на відміну від
ученого, не обтяжений науковими принципами та догмами.
«Творча історія» художнього твору тісно співвідноситься з
біографією автора, яка допомагає вловити органічну
єдність людини-митця і його творіння. Це знаходить
вираз у понятті «творча індивідуальність», яке стверджує,
що особистісний чинник творчості, як художньої, так і
наукової, не можна усунути в принципі, бо він присутній
не лише в її процесі, а й у кінцевому «продукті» [2].
Науковці всебічно з’ясували основні лінії зв’язку між
педагогікою і соціологією, які пролягають через уточнення
предмету педагогічних досліджень (зовнішні зв’язки,
функцій, що визначають їх внутрішню структуру); визначення цілей освіти і виховання (розуміння кінцевого
продукту); осмислення ситуацій навчання і виховання
тощо. Соціологія пропонує продуктивні методи і універсальні категорії дослідження цих й інших педагогічних
процесів і явищ [3].
З таких позицій підходимо до можливостей використання у розвитку методологічних стратегій педагогічної
біографістики методу особистих документів (Ю. Безпалова,
О. Рождественська, Л. Скокова та ін. [6].
Для педагога-біографа корисна є установка на всебічне
детальне вивчення «без попередніх упереджень»; «з
позицій авторів»; для опису поведінки «визначний» и
«середньостатистичних», людей, що були в унікальних
ситуаціях. Адже й «побутові дрібниці», «випадковість»
матимуть доленосний вплив на творчість особини та всю
її життєдіяльність.
Це вимагає зіставлення різних джерельних матеріалів і
фактів та, що особливо важливо для прискіпливого
науковця, дозволяє сформувати власний, «суб’єктивний»
погляд на «загальновідомі», «об’єктивні» процеси і
явища, а, отже, відмовитися від усталених стереотипів й
запропонувати власне трактування наукових ідей,
поглядів, теорій.
Метод особистих документів в соціології спрямовує
зусилля вченого на пошук смислів, значень, функцій
біографії-життя і в такому річищі дозволяють спростовувати традиційні, поширені й в історико-педагогічних
дослідженнях, основи, адже, життєвий і творчий шлях
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кожної персоналії винятковий, унікальний. Він супроводжується не лише «злетами» і «здобутками», але й
«блуканням манівцями», «душевними/духовними/ творчими
кризами», «помилками», «хибними умовиводами», які
не применшують реального місця і значення особи в
історії загалом та педагогічної думка, зокрема, але
вказують яким буває «тернистий шлях творчості» [5].
З педагогічною біографістикою поєднані різні аспекти
досвіду створення галерей біографічних постатей. Вони
позначали історію розвитку філософії, історичної науки,
літератури, психології, соціології. Еволюція біографічного
жанру супроводжується багатоплановістю у його структурно-змістовому наповненні та породжує дві крайнощі
у вигляді применшення значення, ігнорування одного зі
складників: або біографії/життя, або біографії/творчості.
Висновок. Джерелознавча база, пов’язана із методикою аналізу і використання джерел особистого походження, теж мають свою специфіку. Опираючись на
розроблені в історичній науці, психології, літературознавстві, соціології методи і техніки роботи з ними
дають біографу інструмент для на глибшого проникнення у творчу лабораторію митця, вченого, дослідника.
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Formulation of the problem. Today, there are numerous
innovative methods and methodic of studying foreign
languages at universities, which, in our opinion, are an integral
part of educational process. It is very important to find the
right, proper, reasonable method, which as soon as possible
would help to achieve the goal. Technologies and innovation
have changed our lives, the educational process and here
scribing is not out of this. It has made the process of learning
more dynamic with attractive presentations and audiovisualized equipment. Some investigations concerning scribing
in the fields of Mathematics, Physics, Chemistry, History,
Literature and other disciplines were made by native and
foreign researches. But as for using this method in Foreign
Languages classes there is not enough information. And the
lack of it led us to exploring this issue because scribing is an
interesting, interactive and modern method of studying
foreign languages in higher educational institutions.
The present study aims 1) to analyze the method of
scribing while studying different disciplines both in domestic
and foreign universities in order to identify its advantages
and disadvantages and 2) to developthe most optimal algorithm
for creating scribes in Foreign language classes for higher
educational institutions of Ukraine.
Presenting the main material. The search for new ways
of democratization of education has led to a change in the
nature of educational process, to students’ inclusion in active,
creative and joint activities. The process of studying has
changed from knowledge transferring system to a system of
self-obtaining.All these have led to the emergence of new
methods and techniques for students’ learning.
Scribing is an image of drawings, a process of complex
content visualizing in a simple and accessible form, during
which image sketching takes place directly through the
transmission of information. For the first time, this concept
was introduced by American teacher Paul Bohush, who proved
the expediency of using screen presentation in the educational
process. Scribing was borrowed from business environment
and it can be handmade and that is made with the help of
computer. Handmade scribing means that someone’s voice
tells something and the hand draws the image that illustrates
the oral story. The second one is created with the help of
Pow Poon service and the Video Scribe program. Duration

of video stories depends on the author's idea and ranges from
45 seconds to 10 minutes. The most optimal time is 5-9
minutes. The task of scribing is to convey information, to
make it modern, to help to remember and learn it better.
Such features as clarity, preciseness and succinctness mean
success of any scribing presentation.
Scribing is divided into 1) facilitization, when a scriber
sketches the basic ideas in real time regime in front of the
audience and 2) video scribing. Scribing can be “painted”
with a marker, paints, a pencil and other devices;
“applicational” which is created with the help of drawingapplications; “magnetic” when ready-made images are fasten
on a magnetic board; “flannelographic” – for screening
stories; “computerized” which is created with Pow Poon.
It is well accepted fact that aurally we perceive 20% of
information, and 80% of information a person receives
visually. The language of picture is universal for the effective
perception and application of a large amount of information.
Spoken story, which is accompanied with drawings, is
remembered much better than usual lecture.
So, what are the advantages of this method? First, it is the
development of creative thinking, which is in progress with the
help of visual images. This is an opportunity of repeated use
of material in the educational process, the students’ interest in
the provided information, the participation and attention of the
audience, the quality assimilation of information and key
moments memorization. Convenient perception of information,
organization and analysis of information acquisition,
development of critical thinking, universality and accessibility
to the whole audience are some of them.
Scribing is good for students with specific learning
difficulties such as dyslexia, etc. Besides, it is good for
students with permanent disabilities, chronic medical
conditions and temporary disabilities. “The drawings
become more realistic throughout the time as the child
registers the whole image instead of subjectively
highlighting details like he did in previous stages” [1, p.9].
It is easy to draw students’ attention with scribes.
Students are motivated and highly engaged in the class
activities. Good presentation skills are among the most
important ones nowadays. It is brightness, liveliness, clarity
and interactivity. Students generate ideas better. It improves
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the learner comprehension ability. Visual learning helps the
students to clarify their thoughts, to organize and analyze
information, to integrate new knowledge, to think critically
[2]. Visual materials are not aids in teaching, but they are the
central factor in a teaching system [2, p.22].
Scribing stimulates thinking and improve learning
environment in the classroom. It substitutes monotonous
learning environments. Students develop and increase
personal understanding of the areas of studying [3].
Despite of the numerous advantages of using this
method, the literature analysis allows us to highlight the
drawbacks of scribing. Among them we may discover labor
and intensive work creation (drawing, filming, installation,
script); time spending for training preparation, availability of
drawing skills [4].
It draws a border between the presenter and the audience
as the first concentrates more on the slides than the
audiences [5].
The fear of technology, technical problems, technical
failure, students’ distraction are some more disadvantages of
scribing [2].
Based on our own experience, acquired at Chernihiv
Academy of State Penitentiary Service and National
Technological University, we offer ready handmade scribing
presentations on the topic “Basic Legal Concepts”,
recommended for both students and anyone who wishes to
improve his English.
Scribes can be very usefulfor the introduction of new
lexical units (a court jury, a plaintiff, a defendant, litigation).

What’s the difference
between someone on
parole and on probation?

Fig. 1. Scribe of the lexical unit “a judge
You can create scribes with the help of different
symbols. For a example, “trial” – the judge's head and a
finger up; “it is important, to pay attention” – an exclamation
mark; “career” – steps; “prison” – the prison grid;
“punishment” – a frustrated, sad smile.
With the help of arrows, staples and clouds you can also
create scribes.
homicide
burglary
murder
Types of
crimes
abduction
domestic violence

theft

Fig. 2. Scribing with arrowheads, staples and clouds
Moreover, with the help of clouds you can study such
grammatical topic as Reported Speech.

He asked what the
difference between
someone on parole
and on probation was.

Fig. 3. Scribing for studying Reported Speech
A useful sign for scribing is strikeout. To do this, you
drawing of details, rather schematic. While working on
need to draw a picture and then sketch it, that is, at first it
scribes, you should take into account the following points:
was thought that it would be so, but the hypothesis turned
1. In what sequence you draw an image (as for the script).
out to be incorrect.
2. What color suits for each drawing (scribers advise no
more than 3colors, or even better to make all the presentation
with a black marker).
3. Paint the image or only the contour.
4. Placement of the picture (on the right, on the left, on
the top and on the bottom). Traditionally, scribing is created
from the left to the right and from the top to the bottom.
5. The size of the picture is on the slide. It should not be
too small, but it should fit into the slide.
6. How detailed the picture will be. Scribers advise to make
fewer drawings based on the principle “the less…the better”.
Then you are demonstrating your first sketches to the
viewers and ask them to decipher the scribes. If they cope
with this task, then you can move on to thevoice-over of the
presentation [6].
Fig. 4. Scribe-strikeout “Innocent
Conclusions. So, we have analyzed the literature on the
issue of such an innovative method of studying foreign
As experienced scribers advise, the drawings should be
languages as scribing. We highlighted the advantages and
created in the style of “minimalism”, without explicit
disadvantages of its application. In addition, we have
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proposed some variants of manual scribes development on
the topic “Basic legal concepts”. From our own experience,
we can mention that work in the team for creating scribes
joins togetherand causes only positive emotions, and
therefore, in our opinion, is recommended for using in
Foreign Language classes at higher education institutions.
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СКРАЙБІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ УКРАЇНИ
У статті здійснено аналіз поняття скрайбінг. Виділено переваги та недоліки застосування цього методу під час
викладання різних дисциплін як у вітчизняних так і у зарубіжних вишах. Розроблено ручні скрайби для занять з
іноземної мови на тему «Основні юридичні поняття». Доведено доцільність використання скрайбінгу на заняттях
іноземної мови у ВНЗ України.
Ключові слова: скрайбінг, типи скрайбів, інноваційний метод навчання іноземних мов, сучасна форма візуалізації
навчального матеріалу, інтерактивний метод навчання.
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СПЕЦИФІКА ОБРАЗІВ РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТИ В ХУДОЖНІЙ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯНА ОТЧЕНАШЕКА
У статті на прикладі трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» проілюстровано літературну
інтерпретацію традиційних образів у повісті Яна Отченашека «Ромео, Джульєтта і тьма». Новизна даної
роботи окреслює спробу провести аналіз інтерпретації традиційного шекспірівського сюжету трагедії
«Ромео і Джульєтта» у повісті Яна Отченашека «Ромео, Джульєтта і тьма» з використанням
порівняльно-історичного методу.
Ключові слова: трагедія, повість, герой, інтерпретація.
Постановка проблеми. У ХІХ–ХХ ст. колізії
отримують нове драматичне звучання, яке визначається
соціально-ідеологічними факторами, актуальними для
епохи створення нового варіанту (І. Радоєв «Ромео і
Джульєтта», А. Масьянс «Сім’я Таранто»). Герої цих
п’єс знаходять шлях і до наших сердець. Ці герої є
узагальненням, як і історично зумовлених властивостей
людини, так і загальночасових, через які Ромео та
Джульєтта так міцно закріпилися у пам’яті людей.
Проблемі творчості Вільяма Шекспіра та специфіки
образів Ромео і Джульєтта присвячено літературознавчі
праці зарубіжних і вітчизняних дослідників, а саме:
Делія Бекон, Роберт Грін, Бен Джоксон, Марі-Франсуа
Вольтер, Григорій Кочура, Лідія Коломієць.
Мета роботи – проаналізувати специфіку інтерпретації
образів Ромео та Джульєтти в чеським письменником
ХХ століття – Яном Отченашеком.
Виклад основного матеріалу. Література сьогодні
все більше зосереджується на традиційних образах,
сюжетах і мотивах, з метою по-новому осмислити одвічні
проблеми, які так турбують людство. Однією із таких
проблем є проблема трагічного кохання. Серед багатьох
різноманітних літературних характерів виріз няють, так
звані, загальнолюдські характери, що втратили своє первісне
побутове чи історичне значення і з соціальних категорій
перетворились у психологічні. Саме сюди і можна зарахувати більшість характерів Вільяма Шекспіра, особливо
це стосується Ромео і Джульєтта – як вічних образів кохання.
Для того, щоб дати читачеві уяву про певне життєве
середовище, про характеристичні для нього умови, письменник зображує характер, створений цим середовищем,
цими умовами. Вивчаючи цей характер, ми зможемо
зробити висновок про середовище, яке його створило,
про ті життєві закономірності, які сформували його саме
таким, а не іншим. Проте письменник не копіює характер
однієї людини, не зображає якусь конкретну людину, а
створює такий характер, який узагальнював би в собі
головні характерні риси людей у певних умовах [9,
с.251]. Через зображений у творі характер, ми робимо
висновки про найістотніші риси людей певної громадської
групи, класу, пізнаємо їх. Такий характер, що узагальнює у

собі істотні риси людей, називається типовим характером,
типом. А той шлях, яким іде перетворення в тип, втілення
в типові форми, зветься типізацією. Як правило, типовий
характер, тип, письменник зображає в типових обставинах.
Обставини є типовими тоді, коли вони відбивають визначальні риси епохи.
Щоб створити художній образ, нові факти, людей,
події, письменник повинен спостерігати, вивчати,
аналізувати життєві факти, відкинути у них випадкове,
виділити лише істотне і зібрати в одне ціле, уявити собі
це у всій життєвій яскравості і розказати про нього з
такою переконливістю, щоб читач міг уявити його конкретним життєвим фактом. Хоч, з одного боку, такого
факту не було в дійсності, а з другого боку, цей творчо
створений факт своїм корінням сягає в реальну дійсність, і
на його підставі ми в уяві створюємо ті життєві обставини, які його породили. Тут на кожному кроці до
письменника на підмогу підходить творча вигадка.
Вивчаючи і спостерігаючи життя, у цьому випадку, Ян
Отченашек зустрічає прототипи, які ведуть його, звичайно,
до створення типів [8, с.164]. Прототипом є первісний
зразок, конкретна особа, факти життя чи риси характеру
якої покладено в основу створення літературного образу.
Тобто для створення своїх головних героїв письменник
бере прототип Ромео і Джульєтти, додаючи новий історичний період, який впливає на розвиток подій у творі [3, с.65].
У цьому саме і полягає значення художньої вигадки
Я. Отченашека. Завдяки їй, завдяки неймовірній мові
діалектів, яку автор додає, ми вживаємося у внутрішній
світ Ромео і Джульєтта персонажів, що уявляють і
відчують їх, як живих.
Ромео і Джульєтта – це люди нового часу. Світ, який
вони приймають, заснований на добрі і любові, їхнє
почуття чисте і радісне, воно духовно збагачує героїв,
зміцнюючи волю [4, с.93]. В основі новели Яна Отченашека
втілений один із реальних епізодів часу Другої Світової
війни коли кохання, дорога до щастя і саме життя були
під постійною загрозою, коли добро і людяність були на
одному рівні із героїзмом і жертовністю [9, с.69].
Також Ян Отченашек часто підкреслює одяг, в якому
була одягнута Естер, щоб підкреслити, з якого роду вона
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була, і який це був історичний період: «Піджачок з жовтою
зіркою перекинула через спинку стільця. Павел дивився
на неї, не насмілившись дихнути, зрушився з міста. Потім
навшпиньках добрався до дверей і взявся за ручку. Він
прийде пізніше, коли вона прокинеться… [5].
У ролі Ромео автор нам показує студента гімназії
Павела, сина власника ательє, який зустрічає у парку
дівчину Естер (Джульєтта) із сім’ї євреїв. Дівчина, не
дотримуючись наказу, не сіла у призначений потяг до
Терезина. І тут автор по-особливому починає описувати
випадкову зустріч та почуття головних героїв, а також
їхнє життя після зустрічі, та емоції, які вони переживали
[7, с.155]. Завдяки чому ми і відчуваємо шекспірівські
традиції: «Вона спала на кушетці обличчям до стіни. Він
побавчив густу хвилю, розкинутого волосся і контури
тіла. Він накрив її, розглянувши обличчя. Спляча, вона
здавалася йому маленькою і беззахисною. Тихе дихання
раптово перервав глибокий подих, губи заворушила
коротка дитяча усмішка» [5].
Автор дав своїй новелі назву «Ромео, Джульєтта і
тьма» через те, що кохання Павела і Естер було таким
сильним, повним пристрасті і поезії, як і у героїв
шекспірівської трагедії. Це книга про любов, яка сильніша
за будь-яку пітьму та, яка не підвладна навіть жорстокому
фашизму. Головний герой щасливий, що йому, в цей
важкий історичний період, пощастило зустріти цю
прекрасну дівчину Естер: «Я щасливий, що ти живеш на
світі, Естер, моя зірко. Я відкрив тебе випадково. В парку,
не на небі. З якого сузір’я ти випала? Не знаю. Ти повинна
бути зі мною завжди, чуєш? Чуєш? Я, напевно, мелю
дурниці, але я не можу сказати по-іншому… Ти така
близька мені…ближче, ніж батько та матір. Я не можу
жити без тебе! Коли-небудь я зустріну твоїх батьків і
скажу їм дякую! І ще додам, що завжди буду любити
тебе. Завжди буду любити тебе!» [5] . І тут ми можемо
провести яскраву лінію любові, такої ж, як була у
шекспірівських Ромео і Джульєтти, які так само кохають
один одного, не зважаючи на будь-які обставини та
ворожу ситуацію між родинами. Навіть коли вони
прощаються, хочуть повторювати про свої почуття: «Як?
Ти вже пішов? Моя любов! Мій муже! Друже мій! Щодня і
щогодини сповіщай. Для мене днів багато у хвилині. За
цим рахунком буду я старою, Коли побачу знов мого
Ромео», і на слова Джульєтти Ромео ніжно відповідає:
«Бувай! Нагоди я не омину, щоб привітать тебе, любов
моя!» [6, с. 151]. Як зазначає Н. Кадоб’янська: «Людство
змушене час від часу оглядатися назад, у своє минуле,
щоб не повторити у майбутньому зроблених вже помилок.
Традиційні сюжети і образи, які використовуються сучасними авторами, виступають у якості мірила совісті і відповідальності людини за теперішнє і майбутнє» [2, с.12].
Павел намагається старанно приховати ту людину,
якій він дав прихисток, адже у випадку, коли хтось
дізнається, зможе загинути вся сім’я головного героя.
Автор висвітлює те негативне ставлення до покоління
євреїв, це був той час, коли не був важливий вік, ти
повинен був іти, куди скажуть. А якщо ти вже не
виконав наказ, тоді потрібно переховуватися і боятися
кожного закутку. Павел та Естер чим раз, тим сильніше
розуміли, що закохуються, і Естер дуже боялася, щоб
коханий не постраждав через неї, особливо, коли вже
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розуміли, що хтось дізнався про її присутність: «В цей
момент їх самотність була порушена. Вони навіть не
підозрювали, що в маленьку щілинку, яка між помнутим
папером та віконною рамою, з тьми на світло вигляглянуло
прижмурене око. Погляд пройшов крізь стіни, старі меблі
та раптово зупинився на жакеті дівчини, яке було перекинуте через спинку стільця. На жакеті була нашита
жовта зірка, не схожа на ті, небесні. Око раптово зникло.
Під важкими кроками заскрипіли дерев’яні сходи. Старий
будинок поглинула тишина» [5].
Концентрація багатовікового індивідуального та колективного досвіду у традиційному сюжетнообразному
матеріалі зумовила актуалізацію його поведінкової та
аксіологічної орієнтації у контексті літературних інтерпретацій, які орієнтовані на дослідження екзистенційного
стану особистості та соціуму [5,19].
Висновки. Для творчості письменників цього періоду
характерна підкреслена гуманізація традиційного сюжетнообразного матеріалу, в якому виділяється героїчне,
активно-корисне для людей начало.
І все-таки Естер жертвує всім зараз свого Ромео.
Вона бореться до кінця і розуміє, що вже не буде мати
розвитку їхнє кохання, бо це неможливо. Естер хотіла
вижити, але не змогла: «Естер раптово впала як підкошена,
впала усім своїм тілом на край невикошеного газону,
розкинувши руки, обняла землю. Краплі ранкової роси,
тріскотівши на стеблах трави, окропили її волосся. Стрілянина закінчилася, прийшла тиша. Тиша після бурі» [5]. Так
закінчує свою версію шекспірівської трагедії Отченашек.
І про той же мир, що приніс світанок говорить наприкінці
своєї п’єси Шекспір: «Не визирає сонце з-поза хмар…
Похмурий мир приніс світанок вам. Ходім звідсіль. Все
треба з’ясувати. Ще доведеться вирішити нам, кого
помилувать, кого скарати… Сумніших повістей ви не
знайдете, ніж про любов Ромео і Джульєтти» [6, с.188].
Хоча нас відділяють від героїв п’єси століття, але
проблеми, порушені автором актуальними є і нині:
безглуздість ворожнечі, жорстокості, жадібності. Ян
Отченашек пише про моральність і про кохання –
очищуюче, рятівне, те, яке дає віру і надію.
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SPECIFIC OF THE IMAGES OF ROMEO AND JULIET
IN ARTISTIC INTERPRETATION OF YAN OTCHENASHEK
In the article, on the example of the William Shakespeare’s Romeo and Juliet tragedy, the literary interpretation of the
traditional images in the novel by Yan Otchenashek "Romeo, Juliet and the Dark" is illustrated. The purpose of the article is to
trace the evolutionary path of traditional images, to identify the common motives in the works, to give a brief characterization
to the characters. The novelty of this work outlines an attempt to analyze the interpretation of the traditional Shakespearean
plot of the tragedy "Romeo and Juliet" in the little-studied novel by Yan Otchenashek. In this context, the heroes of the worldfamous Shakespear’s tragedy "Romeo and Juliet" by Yan Otchenashek and with using comparative-historical method in the
research.
Key words: tragedy, story, hero, suicide, interpretation.
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РОЛЬ СИМВОЛІВ КОЛЬОРУ У СТРУКТУРІ
НАЗВ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ АНГЛІЙСЬКОЇ
ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті визначається роль символів кольору у структурі назв прозових творів англійської та
американської літератури, встановлюється їх взаємозв’язок із сюжетом, провідними мотивами,
характером поведінки та вчинків героїв, оточенням, особливостями авторського світовідчуття. На основі
аналізу творів Г. Мелвіла, В. Колінза, Дж. Голсуорсі, А. Кроніна, А. Мердок, Н. Готорна та ін. доведено, що
найбільш уживаними у художній практиці митців є білий, червоний, чорний, зелені кольори, бо саме вони
підпорядковані їх сюжетній основі, відбивають традиційні та ментальні характеристики англійського та
американського світогляду.
Ключові слова: образ-символ, колірні знаки, гама, концепція, семантика, традиційна культура.
Постановка проблеми. Феномен кольору цікавив
людство з давніх-давен. Розробкою характеристик основних кольорів, питаннями їх впливу на людину займалося
багато вчених. Серед них дослідниця когнітивної семантики А. Вежбицька, вчені-медики В. Бехтерєв, Т. Глушанок,
С. Мартинов, Є. Рабкін, В. Сухарєв та інші. Так, психологами було встановлено, що саме через колір у психіці
людини системно координується весь суб’єктивний внутрішній досвід. В. Калошин з цього приводу зауважує:
«Коли ми викликаємо до життя сприйняття того або
іншого кольору, ми непомітно для самих себе активуємо
у власній підсвідомості цілий спектр зв’язаних одне з
одним понять і символів» [1, с. 69]. Учений також зазначає,
що цей набір зв’язаних елементів для кожного відтінку
буде свій.
Варто звернути увагу й на те, що в ряді світових
культур простежується символіка кольору, яка входить у
систему цінностей, вироблених упродовж тисячолітньої
історії їх існування. За даними Є. Рабкіна, на що звертає
увагу Н. Денисенко у своїх дослідженнях [2, с.16], всі
кольори розподіляються на дві групи: пасивні та активні.
До першої групи належать білий, сірий та чорний з
багатьма відтінками. Активних кольорів значно більше.
Вони збудливо діють на організм, пришвидшують процеси
життєдіяльності. До них відносять червону та жовтогарячу барви. Завдяки їхньому впливу людина відчуває
приплив енергії.
Процес психофізіологічного впливу кольору на людину
цікавив і письменників світу. Вже у назвах багатьох
творів знаходять вираження кольори, які відбивають
головні характеристики героїв або несуть основне ідейне
навантаження. На сьогодні у вітчизняному літературознавстві ще не існує узагальнюючої праці у даному
аспекті. Ми робимо спробу розпочати дослідження у
цьому напрямку.
Метою роботи є дослідження художньої ролі символ ів
кольору у структурі назв ряду прозових творів англійської
та американської літератури.
Виклад основного матеріалу. Білий колір має багато
значень. З одного боку він викликає позитивні асоціації і

характеризується досконалістю та завершеністю. Він
також символізує чистоту, цнотливість, світ, невинність,
світло, мудрість, правду. А ще, як слушно зауважує
вітчизняний народознавець М. Дмитренко, це також
«символ краси, кохання, вірності» [3, с.26]. Дослідник
фольклорної символіки О. Потебня писав: «У давньому
замовлянні сказано: «Якою білою є сорочка на тілі, таким
щоб і чоловік до жінки був» чи «таким би чоловік світл им
був», звідки видно, що «білий – милий» [4, с.43].
Білий колір дуже широко застосовувався в усіх сферах
життя з давніх-давен. Наприклад, білий одяг використовувався майже в усіх народів при проведенні культових
церемоній і ритуалів. Як правило, жерці носили білий
одяг. Багато релігійних вірувань в Індії зв’язані з білим
слоном: поширена думка, що фігура білого слона приносить його володарю щастя. Білі квіти символізують чистоту
й незайманість. Біла лілія є атрибутом Діви Марії –
звідси один з її епітетів – Мадонна Лілія [5, с.56]. У Біблії
та іншій релігійній літературі у білого кольору є безліч
метафоричних значень. Так, у Еклезіаста білий – колір
радості; в книзі пророка Ісаї – це колір очищення від
гріхів. Біла семантика характеризує усі християнські
свята. У білому одязі зображуються янголи. Втім, варто
зазначити, що в африканських народів білий колір характеризує дияволів. Він також може символізувати смерть.
У Китаї, Японії це є колір скорботи, у Франції – жалоби
членів королівської сім’ї. Слов’яни у давнину одягали
померлих у білий одяг і покривали білим саваном.
Білий колір відіграє особливу роль у романі «Мобі
Дік, або Білий Кит» (Moby-Dick, or the White Whale)
американського письменника Г. Мелвілла. Це соціальнофілософський роман, у центрі якого – напівфантастична
гонитва за Білим китом, що втілює титанічну боротьбу
Добра і Зла. Основна сюжетна лінія роману ґрунтується
на реальних подіях 1820 року, коли американське китобійне
судно «Ессекс» було затоплене розгніваним китом. У романі
розповідь ведеться від імені американського моряка
Ізмаїла, який є безпосереднім учасником усіх подій, що
трапилися на китобійному судні «Пекод». Капітан корабля
Ахав, одержимий ідеєю помсти Білому Киту за втрачену
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ногу, переслідує могутнього морського гіганта. Після
тривалої боротьби з китом і капітан корабля, і велика
кількість команди гине. Мобі Дік перемагає всіх, затоплюючи корабель. Чудом вдається врятуватися Ізмаїлові,
якого підбирає інший корабель.
Однією з найзагадковіших у романі є глава, де Ізмаїл
розмірковує про білість Мобі Діка. Ця білість викликає в
ньому якесь містичне почуття. На думку Д. Наливайка і
К. Шахової, боротьба Ахава проти Білого Кита набуває
апокаліпсичних масштабів битви проти найстрашнішого
зла – неминучості смерті [6, с.457]. Мелвілл-філософ
замислюється над сутністю людського існування, приреченого на загибель, на безмежне Ніщо.
Образ-символ Білого Кита багатогранний. І все ж більш
прийнятною для нас бачиться думка про те, що Мобі Дік
асоціюється з грізною, непереможною силою, яка несе
смерть. Білий колір тут виступає символом всепоглинаючої сили, що знищує все навкруги себе, породжуючи
порожнечу.
Аналогічне тлумачення отримує білий колір у романі
«Жінка в білому» (Woman in White) В. Колінза. Він
символізує тривогу, страждання, які відчуває Лора, перебуваючи у божевільні, куди потрапила за волею своїх
родичів. Але дівчині вдається втекти. У творі йдеться
про молодого художника Уолтера, який працює вчителем
малювання у багатого господаря Ферлі, даючи уроки
його племінниці Лорі і зведеній сестрі Меріан. Учитель і
Лора покохали один одного, але їх почуттям не дано
було розвинутися, оскільки дівчину віддали за нелюба.
У фіналі твору Лору, яка втекла з божевільні, було
вбито. Лору – племінницю містера Ферлі Уолтера вдається
врятувати. Виявилося, що дві Лори були сестрами . Історія
закінчується трагічно для однієї Лори, а отже, білий одяг
її символізує ще й смерть.
Подібним чином тлумачиться білий колір і в романі
Г. Мелвілла «Білий бушлат» (The White Jacket). У ньому
розповідається про молодого матроса, який поступає на
американський фрегат «Неверсинк» в одній із гаваней
Тихого океану. Оскільки на кораблі після багаторічного
плавання не знайшлося жодної зайвої матроської куртки,
він змушений був власноруч зшити її подібність із
полотняної сорочки і всілякого ганчір’я. За світлий колір
такого імпровізованого одягу матрос отримав прізвисько
Білий Бушлат. Упродовж усього плавання куртка заподіює
герою різноманітні неприємності, оскільки виділяє його
з-посеред інших матросів, одягнених у темний одяг.
Старший над усією командою корабля – старшина
Джек Чейс, бувалий моряк, людина неординарна, шанувальник поезії і один із небагатьох на «Неверсинці»,
кому довелося брати участь у справжніх морських битв ах.
Чейса люблять матроси, ним захоплюються офіцери.
Білий Бушлат розуміє, що не просто утримувати в
покорі «різношерсту» корабельну команду, для деяких
членів якої вирішальним аргументом на користь вступу
на фрегат стає щодня видавана на кораблі чарка грогу.
Але все-таки надмірна жорстокість флотських законів і
правил здається йому у більшості випадків нічим не
виправданою, а суворість покарань не відповідає ступеню
провини. Про себе Білий Бушлат твердо вирішує, що не
піддасть себе прочуханці і намагається виконувати свої
обов’язки якомога ретельніше. Але одного разу, під час

вітрильної тривоги, він займає неправильне місце,
оскільки офіцер не вказав йому вчасно, що саме він
повинен зробити. Хоча Білий Бушлат намагається виправдатися, пояснивши ситуацію, йому не вірять і призначаю ть
покарання. Герой вже готується кинутися на командира і
впасти з ним разом за борт, віддаючи перевагу смерті
над втратою гідності. Але Джек Чейс і капрал морської
піхоти виступають на його захист, і капітан уперше
відміняє екзекуцію. На останніх милях дороги додому
саморобна куртка трохи не стає саваном своєму хазяїну.
Заплутавшись у її полах, Білий Бушлат зривається в океан,
і, обважнівши од води, куртка тягне його на дно. Герой
устигає звільнитися, розрізавши її ножем. З борту фрегата
білу пляму приймають за акулу і зв’язка зазублених гарпунів, пронизавши нещасливий бушлат, швидко тягне
його в глибину.
Білий Бушлат вже не повернеться у флот, та й більшість
матросів присягаються на прощання, що ніколи більше
нога їх не ступить на палубу військового корабля. Але
пройде два-три дні, і багато з них, спустивши у порту до
останньої копійки свою багаторічну платню, знову опиняться у плавучих казармах, щоб ще на роки піддати себе
приниженням і паличній дисципліні.
Білий колір присутній і в романі Дж. Голсуорсі «Біла
мавпа» (The White Monkey). Дія твору відноситься до
періоду після Першої світової війни. Стародавня китайсь ка
картина, що висить у вітальні Флер, яку їй подарував
батько Сомс Форсайт, пояснює сенс назви роману. На
картині зображена біла мавпа. Вона тримає шкірки
вичавленого з’їденого апельсина і тужливими очима ніби
дивиться на глядача і розкидані навколо шкірки помаран ча.
Ця картина висловлює думку про спустошеність сучасного
життя. Йдеться про спустошеність молодих Форсайтів і
всього післявоєнного покоління буржуазної Англії (Фл ер –
дочки Сомса, її чоловіка – Майкла Монта, поета Дезертата).
Автором відтворена атмосфера загальної тривоги й
непевності, порожня парламентська суєта. Політична
метушня члена парламенту Майкла Монта промовисто
свідчить про глухий кут і безвихідь, у яких опинилася
Англія.
У трилогії «Сучасна комедія» життя Англії представлене ширше, ніж у першій трилогії «Сага про Форсайтів».
Голсуорсі стурбований ненадійністю епохи, що настає:
економіка не стабільна, загострюються соціальні конфлікти, розхитуються моральні засади, дрібніє мистецтво,
життя сповнене суєти, відсутність якихось міцних його
підвалин – такі декорації «сучасної комедії», символом
якої виступає картина із зображенням білої мавпи.
Зелений колір є особливим для людини, бо символіз ує
життя. Це колір весни, дозрівання, зростання, природи,
свободи, надії, відродження, процвітання, навіть безсмертя.
Зелений колір нейтралізує дію інших кольорів, допомага є
розсіювати негативні емоції, приносить спокій і умиротворення.
Традиційно духовний символізм зеленого кольору є
найбільш важливим в ісламському світі, де вважається
священним кольором Пророка і Божого провидіння, а
також у Китаї, де зелений нефрит символізує досконалість, безсмертя, силу і магічну владу. Зелений є також
емблематичним кольором Ірландії. У язичницькому світі
зелений колір був пов’язаний з водою, дощем, плодо-
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витістю. В англійській ідіоматиці зелений означає незрілість, а також це колір заздрощів і ревнощів [7, с.108109]. В іранців зелений колір асоціюється як з бурхлив им
зростанням і свіжістю, так і з нещастям, печаллю, скорботою.
Зелений колір у назві дилогії «Юні (зелені) роки»
(Green Years) відомого англійського письменника А. Дж.
Кроніна символізує молодість, зростання і становлення.
Тут відверто, правдиво, психологічно чесно і художньо
виразно показана історія молодого Роберта Шеннона,
життєвий шлях якого бере свій початок у сірому і
вбогому середовищі маленького провінційного містечка
Лівенфорда. У дилогії розповідається про юні роки
Роберта, про його хлоп’ячі радощі і смутки, перші
захоплення, мрії і житейські біди. Цей твір привертає
увагу не стільки загостреною інтригою, скільки глибоким
знанням життя і людини.
Автор безпомилково вгадує, як поводитиметься його
герой у тих чи інших обставинах. Він любить Шеннона,
але не замовчує його погані вчинки чи думки. А. Дж.
Кронін веде неспішну розповідь, не минаючи жодної
деталі. Але письменник далекий від побутописання.
Подібна манера оповіді є йому чужою. Тут варто звернути
увагу на семантику деяких іменників на позначення
кольорів. Так, відомо, що іменник white-collar називає
службовців за метонімічним переносом «білокомірники», а
blue-collar позначає робітників на виробництві, «синьокомірників». За аналогією до них з’явився іменник greencollar, де використано прикметник green – «зелений», у
переносному, а не прямому значенні. Отже, зелений
колір у «Молодих роках» має значення «недосвідчений».
Автор психологічно точно обмірковує загальні закони
життя на прикладі головного героя. Робертові вдається
вирватися із вбогого міщанського середовища.
Червоний колір є втіленням могутності, прориву,
волі до перемоги. Він є джерелом енергії, примушує бути
активним в усьому, надихає і надає сили для продовження розпочатого. Дуже широко цей колір використовувався у міфології. Так, Бог війни у червоному символізував
жорстокість. В Африці у червоний колір вдягали царів і
вождів, адже тільки вони могли винести смертельний
вирок. У римлян червоний колір – це колір перемоги.
Коли римські полководці здобували перемогу, вони
фарбували обличчя червоною фарбою на честь свого бога
війни Марса. Червоний колір – це колір революції,
виклику. У британському військово-морському флоті
червоний прапор «виклику на бій» існує з XVII століття.
Це колір народного бунту. Тому прихильники національного
італійського лідера Джузеппе Гарібальді називалися «червоносорочечники», і червоний колір вони носили як знак
непокори існуючим порядкам. Червоний прапор було
піднято в Парижі під час французької революції. В Африці
червоний колір пов’язували зі спекотною порою року і
втратою самообладання. У геральдиці хрестоносців цей
колір виражав любов до Бога, ближнього, але також гнів
і жорстокість. У християнстві червоний колір є символом
пролитої крові. У давніх племен було прийнято тіло
загиблого мастити червоним, що символізувало активність
і після смерті.
У традиційних культурах символічного значення надається подарункам червоного кольору. Так, вважається, що
червоні квіти здатні дарувати здоров’я, яке й передається
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через колір. Більшість червоних дорогоцінних каменів,
таких як гранати і рубіни, за віруваннями давніх, володіли корисними властивостями з профілактики хвороб.
У Римі діти носили червоний корал як талісман, щоб він
захищав їх від хвороб, а в Китаї з тих же причин діти
завжди носили шматочок червоної тканини при собі.
Червоний колір – це і колір любові. Концепція червоного
як кольору кохання сходить до вогню, тепла, пристрасті.
У середньовічному християнському мистецтві червоний
колір – це колір милосердя і божественної любові. Червоним кольором зображують зазвичай серафимів, що займають найвище положення в ієрархії янголів. У день
Святої Трійці цей колір служить уособленням Святого
духу, який спустився з небес подібно полум’ю. Це і колір
мучеників, які пролили кров за віру.
Особливе місце в історії англійської літератури посідає
роман Айріс Мердок «Червоне та зелене» (The Red and
the Green), який є своєрідним психологічним детективом,
«одягненим» у форму роману історичного. Історичним
тлом його є Великоднє повстання 1916 р. в Ірландії. В якості
центрального конфлікту письменниця подає, однак, не
саме повстання, а окремий випадок – розладнані заручини
інтелігентної та заможної ірландської дівчини Френсіс
Беллмен та англійського офіцера Ендрю Чейс-Уайта.
Вони символізують собою поєднання матеріального та
ідеального як двох сторін буття. Як відомо, червоний і
зелений кольори мають однакову світлову насиченість.
Для гармонійної композиції вони повинні займати рівні
частини простору. При одночасному сприйнятті одного
кольору мимовільно породжується додатковий до нього
колір. У романі червоне як ознака матеріального – це
історичні події. Червоний колір – це ще й символ революції. Кров також червоного кольору. У творі це кров,
пролита повстанцями. Великоднє повстання, хоч і не є
центральним конфліктом у романі, все ж виступає фоном
ідеального (зеленого) – стосунки між центральними
персонажами: розлад заручин через закоханість героїні в
іншого чоловіка, ірландського патріота Пата Дюмея. Пат
разом із молодшим братом іде на добровільну смерть в
ім’я свободи свого народу. Він гине під час повстання, а
згодом гине і його молодший брат. Символ червоного
(боротьби) оживає у романі знову, коли вже через двадцять
років після описаних подій син Френсіс рветься добровольцем на допомогу іспанським республіканцям.
Символічного значення набувають кольори і в романі
Натаніеля Готорна «Яскраво-червона літера» (The Scarlet
Letter), в якому особливо відчутно проявилися письменницька філософія та естетика автора, а також характерні
мотиви, пов’язані з пуританством та історією Нової
Англії. Дія роману розгортається в XVII ст. у Бостоні,
одному з центрів похмурого, жорстокого пуританства.
Зав’язкою стала яскрава сцена на площі, де йде громадський суд над злочинницею – жінкою, яка зрадила чоловіка.
Біля ганебного стовпа – Естер Прінн, головна героїня,
котра тримає на руках позашлюбну дитину, гарненьку
дівчинку Перл. Жінка відмовилась назвати ім’я свого
спокусника і засуджується до пожиттєвої кари – носити
на грудях клеймо ганьби – вишиту на одязі яскравочервону літеру «А» (від англ. слова «adulteress», тобто
«перелюбниця»). Обряд суду відбувається на очах у
натовпу, у якому є двоє причетних до трагедії: молодий
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священик, спокусник Естер – Артур Діммсдейл, котрий
побоявся назвати своє ім’я, і її чоловік, похмурий учений,
старий Чіллінгсворт.
Естер постає на сторінках роману живою людиною:
висока, вродлива, горда, сповнена власної гідності, шляхетності та спокою, вона мріяла про родинне вогнище, затишок, якого була позбавлена з похмурим Чіллінгсвортом,
котрий одружився з молодою жінкою, щоб якось розвіяти
свою самотність. Морально вона стоїть вище і над своїм
чоловіком, черствим книжковим черв’яком, і над своїм
коханцем, слабким і нерішучим.
У романі відчутна романтична методологія Готорна:
герої, чітко окреслені, стають уособленням певних морально-етичних категорій; стиль пронизаний символікою та
алегоріями; велику роль відіграє контраст двох кольорів –
чорного, пов’язаного з образом похмурої в’язниці, і
червоного – квітки, що росте біля її входу. Червоний колір,
який є для пуритан кольором пекельного вогню, що
очищає гріхи, це також колір мужності, духовної стійкості
Естер. Тому і літера «А», вишита на її сорочці, має
червоний колір.
Чорний колір здатний поглинати всі інші кольори
навкруги. Це символ смерті, хаосу, мороку, ночі. Це колір
скорботи. З чорним кольором в історії світових цивілізацій пов’язані лише негативні начала, у тому числі й
чорна магія, відьомство, підземний світ, нарешті, пекло
[5, с.485]. У стародавній Мексиці при ритуальному
жертвопринесенні людини руки жерців були забарвлені
в чорний колір. Чорні очі і досі вважаються небезпечними,
заздрісними. У чорне одягнені зловісні персонажі, появу
яких провіщає смерть.
Проте чорне може мати й позитивну семантику.
Вважається, що існує зв’язок між чорним кольором і
сексуальною привабливістю. В арабів вираз «чорнота
очей» означає кохану, а «чорнота серця» – любов. Позитивного значення чорне набуває і в посушливих районах
Африки, де мало води і чорні хмари обіцяють родючість
і достаток. Духам-хранителям, що посилають дощ, приносять у жертву чорних биків, кіз і птахів; при цьому
жерці теж одягаються в чорне. В Японії чорний колір
означає радість.
З образом смерті пов’язаний чорний колір у ряді назв
творів англійських письменників. Такими є «Чорна стріла»
(Black Arrow: A Tale of the Two Roses) Р.Л. Стівенсона і
«Чорний карлик» (The Black Dwarf) В. Скотта. У повісті
«Чорна стріла» розповідається історія Річарда (Діка)
Шелтона. Дія відбувається наприкінці XV ст. у часи
війни Червоної та Білої троянд за англійський престол.
Розбійники у Танстоллському лісі під керівництвом Елліса
Декворта, що вбивають своїх ворогів чорними стрілами,
викликають у Шелтона підозру, що його покровитель,
сер Даніель Бреклі, винен у вбивстві його батька. Підозр
Шелтона достатньо, щоб сер Даніель спробував його
вбити, тож Шелтону доводиться тікати та приєднатись
до розбійників Чорної стріли. Він виявляється втягнутим
у війну. Герой, батько якого вбитий дивною чорною
стрілою, буде боротися під прапорами майбутнього
короля Англії Річарда ІІІ. Але, не зрозумівши мети й
прагнення ворогуючих сторін, Шелтон відійде від боротьби. Отже, чорний колір стріл символізує неспокій, тривогу,
нещастя, пролиту кров. Війна Ланкастерів, які мали на

своїй емблемі червону троянду, і Йорків, які позначали
свій рід білою трояндою, тривала більше тридцяти років
і призвела до фізичного винищення більшості впливових
представників середньовічної англійської знаті.
Головним героєм історичного роману В. Скотта
«Чорний карлик» є карлик Девід Рітчі (David Ritchie),
який реально існував і з яким автор був особисто знайомий.
Його історію він поклав в основу свого твору. Рітчі
дотримувався якихось дивних і незвичних звичок. Склад
його розуму був так же деформований, як і череп, що
вміщав його. Головною рисою характеру героя була
дратівливість і неприязнь до людей. Усвідомлення своєї
потворності переслідувало його, а постійне насміхання і
образи наповнювали серце гіркотою і злістю, хоча він
був не злішим за інших. З незнайомими людьми Рітчі
поводив себе стримано, похмуро і часом грубувато. Не
відмовляючись від допомоги і подаянь, він рідко висловлював їм свою подяку. Негативні якості в характері і
вдачі реального карлика дали можливість автору назвати
свого героя чорним карликом. Чорне асоціюється з «чорнотою» його душі.
Подібне символічне значення чорний колір набуває і
в романі Айріс Мердок «Чорний принц» (The Black
Prince). Головний герой Бредлі Пірсон (Bradley Pearson)
пише твір з назвою «Чорний принц». Це значить, що сам
текст роману представлений письменницею як рукопис,
написаний головним героєм у в’язниці й виданий уже
після його смерті. На думку А. Мердок, трагічне життя
творця набуло справжньої художньої цінності.
Уже літній Бредлі Пірсон закохався в юну дочку
Баффінів – Джуліан. На шляху до їхнього щастя постає
Арнольд, який і сприяє розриву закоханих. Любов у
романі показана як фатальна пристрасть, як таємничий
афект, як «чорний ерос», що зненацька опановує душею
й тілом людини і змушує її робити дивні вчинки.
Важливу роль у романі відіграє символічний образ
«чорного принца». Початкові літери назви твору англійською мовою паралельні ініціалам імені героя – B. P.
Отже, у читача не виникає сумніву, що Бредлі Пірсон і є
Чорний принц з його патологічним потягом до гомосексуальності. Це особливо виражене у сцені, коли Джуліан,
яку він викрав, перевдяглася в чоловічий одяг Гамлета.
Бредлі Пірсон був байдужий до того, що діялося у його
сім’ї. Можливо, саме через це його сестра закінчила
життя самогубством. Інші риси поведінки героя також
мають чорне забарвлення: байдужість і нехтування
сімейними проблемами, непорозуміння в шлюбі, спокусливість та звабливість, викрадення Джуліан для задоволення своїх ницих потягів, вбивство. Вся ця історія
закінчується арештом, судом і звинуваченням Бредлі
Пірсона у вбивстві Арнольда.
Отже, у романі порушується багато тем і проблем. Це
й тема Гамлета, що втілює серйозні філософські роздуми
про похмурі сторони буття, а також «чорного еросу», що
цілком підкорює собі емоції й розум людини; тема неминучого значення щирого мистецтва, що виникає на основі
складної життєвої боротьби й людських страждань.
Висновки. Таким чином, у назвах багатьох прозових
творів англійських та американських письменників
знаходять відбиття колірні знаки і символи. Вони
віддзеркалюють провідні мотиви, основні ідеї творів,
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допомагають розкривати їх зміст, характеризують героїв.
Англійські й американські письменники використовують у
назвах творів багату гаму кольорових визначень (чорний,
червоний, зелений, білий). Матеріал пропонованої статті
здатний знайти продовження у подальших літературознавчих студіях.
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THE ROLE OF THE COLOR SYMBOLS IN THE STRUCTURE OF THE NAMES OF PROSE OF ENGLISH
AND AMERICAN LITERATURE
The article defines the role of color symbols in the structure of the names of prose works of English and American
literature, establishes their relationship with the plot, leading motives, the nature of behavior and actions of the main
characters, the surroundings, peculiarities of the author’s world view. On the basis of the analysis of works by G. Melville,
V. Collins, J. Galsworthy, A. Kronin, A. Murdoch, N. Hawthorne and others it is proved that the most often used colours are
white, red, black and green, because they are the subject of their plot basis, they reflect the traditional and mental
characteristics of the English and American outlook.
Key words: image symbol, color signs, gamma, concept, semantics, traditional culture.
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ДИСКУРС «ШЛЮБ – РЕВНОЩІ – ЗЛОЧИН» (НА МАТЕРІАЛІ
ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ –
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті проаналізовано внутрішній стан і взаємодію персонажів літературних творів в умовах дискурсу
«шлюб – ревнощі – злочин» із точки зору авторського розуміння злочинної поведінки. Особливу увагу приділено
дослідженню колізій та типів «любовного трикутника», що виконує основну роль сюжетної побудови у
досліджуваних творах І.Я. Франка, М.М. Коцюбинського, Івана Карпенка-Карого, О.Ю. Кобилянської.
Ключові слова: дискурс, концепт «ревнощі», детермінанти злочину, порівняльне дослідження,
літературна кримінографія, психологічний аналіз, «любовний трикутник».
Постановка наукової проблеми. Злочин давно
цікавить письменників світової та української літератури
як специфічна реакція особистості на суспільні та особисті
проблеми і конфлікти, як домовленості правового, морального та етичного характеру. Адже коріння злочину кожного
зі своїх героїв вони розміщують у складному контексті
глибоких локально-сімейних інтересів, де кожен окремий
випадок осмислюється в широкому колі глобальних
суспільних парадигм. У цьому проявляється індуктивн ий
метод – від аналізу конкретного людського вчинку, від
психології окремого злочину автори приходить до глибоких узагальнень. Завдяки літературним прийомам
письменники, по суті, теж визначають детермінанти
злочинної поведінки, які з непереборною силою призводять
до розв’язки – скоєння злочину. Таке поєднання письменницького таланту і навченого життям досвідченого аналізу
всього причинного механізму, який спонукає до скоєння
злочинного діяння, напевно, і приводить до появи літературних шедеврів. Існують наукові праці відомих ученихюристів (О.В. Старкова [1], В.С. Медведєва [2]), де
знайшли відображення різні аспекти феномена злочинності. На окрему увагу заслуговує робота, в якій науково
обґрунтовується мотивація людської поведінки, подано
класифікацію найпоширеніших типів особистості та їхніх
психічних ознак, зокрема окреслено категорію «акцентуйованих» особистостей [3]. Монографія сучасного дослідника
В.С. Медведєва «Кримінальна психологія» [2] містить
систематизований аналіз актуальних питань із психології
злочинної поведінки, зокрема вивчення особистості злочинця, різних видів злочину, а тому ця робота є корисн ою
для розуміння соціально-психологічного феномена злочин у.
Кримінальний сюжет як один найпопулярніших
сюжетів світової літератури потрапляє також у фокус
літературознавчих студій (М.П. Драгоманова [4], З.П. Гузара
[5], Л.Р. Клебанова [6], Д.Ф. Козія [7] А.П. Власюка [8],
А.І. Швець [9] та ін.), в яких представлено внутрішній
світ злочинця, різноманітні типи літературного злочину
та аналіз причин, що змушують людину порушувати
морально-аксіологічні категорії. Отже, певний поступ у
вказаному напрямку вже зроблено.
Мета статті – дослідити внутрішній стан і взаємодію
персонажів літературних творів в умовах дискурсу
«шлюб – ревнощі – злочин».

Актуальність дослідження цієї теми зумовлюється
тим, що психологізм подружніх стосунків, зокрема такого
їх аспекту, як ревнощі, у літературі розглядався побіжно,
тому є потреба у детальному порівняльному дослідженні.
Предметом нашого дослідження стало декілька
творів українських письменників кінця ХІХ – початку
ХХ століття, об’єднаних однією темою – темою злочину,
із точки зору авторського розуміння злочинної поведінки.
Безумовно, до числа таких творів можна віднести «Украдене щастя» [10], «Ріпник» [11] та «Перехресні стежки»
[10] І.Я. Франка, «На віру» [12] М.М. Коцюбинського,
«Безталанна» [13] Івана Карпенка-Карого (І.К. Тобілевича),
«У неділю рано зілля копала» [14] О.Ю. Кобилянської.
Навіть непідготовлений читач зверне увагу, наскільки
різні ці письменники у своєму сприйнятті світу, баченні
проблем, що виникають у суспільстві, світогляді. Але
водночас усі обрані нами твори хоча й різні за жанром та
стильовими особливостями, мають багато спільного.
Перелік обраних творів засвідчує величезний інтерес
письменників до проблеми злочинної поведінки, зумовленої
незадоволеною потребою в коханні, ревнощами.
Виклад основного матеріалу. Детермінанти злочину
традиційно ділять на суб’єктивні, тобто ті, які охоплюють
все особистісне, що залежить від волі особи, та об’єктивні,
тобто ті, що функціонують поза нею, але на неї спрямов ані.
Аналізуючи причини та умови злочинної поведінки,
безумовно, погоджуєшся з автором запропонованої класифікації О.В. Старковим [1] у тому, що єдиним її недоліком
є неможливість чіткого розмежування елементів такого
поділу. Це пояснюється тим, що причинновий ланцюжок,
який пояснює злочинну поведінку, є доволі складним,
різноманітні мотиви й умови взаємодіють. Принагідно
зазначимо, що утворення суб’єктивних та об’єктивних
детермінантів злочинної поведінки представляє, по суті,
єдине ціле, яке саме в такому, унікальному, неповторному
поєднанні призводить до скоєння злочину. Передумови
таких паралелей сформовані як подібними літературними
рисами, так і суспільними та індивідуально-авторськими.
По-перше, привертає увагу мотив скоєння злочину –
ревнощі, що і зумовлює, по суті, схожість сюжету:
становлення головних героїв як особистостей, укладання
ними шлюбного союзу, або формування ставлення до
шлюбу у коханої, виникнення і розвиток ревнощів, як
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мотиву вчинення злочину і втілення злочинного задуму.
По-друге, в основу кожного твору покладено реальні
події. Отже, схожі історії траплялися досить часто, і
почути їх не було новиною. По-третє, всі зазначені твори
були написані та опубліковані наприкінці ХІХ – початку
ХХ століття (1870–1910 рр.).
На достовірність подій, що описуються в його творах
вказує, наприклад, Іван Франко у «Споминах із моїх
гімназіяльних часів» [15]. Ці спогади, каже він, може,
«послужать невеличким антидотом супроти привички
деяких молодших наших письменників черпати теми до
своїх творів із власної чистої або й зовсім нечистої фантазії,
а не з живої дійсності, яка все і скрізь одиноко може
бути джерелом живої та плодючої творчості» [15, с.10].
Керуючись класифікацією детермінантів злочину,
розробленою О.В. Старковим [1, с.175-178], можна
проаналізувати обрані нами літературні твори в умовах
дискурсу «шлюб – ревнощі – злочин» і наразі закцентувати увагу на причинах і умовах поведінки персонажів,
що призвели до трагічної розв’язки. Внутрішньою причиною злочину є криміногенна мотивація злочинця, сутність
якої полягає в спонукальних елементах до скоєння
злочину. Героїв характеризує агресивна криміногенна
мотивація, що виражається в прагненні до заподіяння
шкоди, в її зміст входять: потреби та інтереси, ціннісні
орієнтації та настанови, емоції та душевні екстреми,
колізії «любовного трикутника», залежність від життєвих
обставин і думки оточуючих, мотиви і цілі, які безпосередньо спонукають особу вчинити злочин.
Потреба головних героїв досліджуваних творів, будьто чоловік чи жінка, полягала в створенні сім’ї та як
наслідок – у взаєморозумінні, спокої та затишку домашнього вогнища, але кожен із них вкладав у це поняття
щось своє.
Для «двох» Гнатів («На віру» Коцюбинського та
«Безталанна» Карпенка-Карого) одруження – це знаходження умиротворення, спокою, порятунок від швидкоплинн их
романів, порожніх, нічого не значущих любовних пере живань: «…от, якби мати вірну дружину, тиху, сумирну,
щоб перед нею можна було розкрити своє серце, показати,
що там наболіло, запеклося, що труїть чоловіка; щоб вона
пожалувала і своїм тихим, приязним словом, мов рукою,
зняла всю вагу з серця. Тоді і сухар смачний, тоді і праця
неважка! Шматок хліба з водою, аби, серце, з тобою!..»
[12, с.30].
На відміну від героїв творів «На віру», «Безталанна»,
головні герої оповідання «Ріпник» (Іван), повісті «У
неділю рано зілля копала» (Гриць) – неодружені, оскільки
ще не досягли рівня осмислення шлюбу і сім’ї, як певної
духовної цінності, для них на перший план виступають
егоїстичні почуття гордості і самолюбства. Інтерес – це
«вибіркова спрямованість людини на певний об`єкт,
викликана позитивним, зацікавленим ставленням, емоційною
привабливістю» [16, с.128], це актуалізована потреба, тобто
оцінена злочинцем як суттєва і потребує задоволення.
Інтерес, як одна із складових криміногенної мотивації
головних героїв/героїнь досліджуваних нами творів характеризується потребою в егоїстичному сприйнятті коханої
людини, яка цілковито належить тільки їм. Особливе
ставлення Тетяни до Гриця підкреслено в багатьох діалогах.
Так освідчується героїня у своїх почуттях: «…Грицю, я
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утопилася в тобі, других вже не знаю, матір свою обманюю..
Своє серце сама я знаю, те серце вже не в моїх грудях –
в тобі опинилося. Гадки, що я їх колись-думала, за тебе
замінила. Душа, що була колись моя, за тобою волічеться...
Не обмани мене» [14, с.200].
Владна позиція Михайла («Украдене щастя») на шляху
до родинного благополуччя призводить до шаленої
гонитви знищити всі перепони. Навіть у Анни, що живе
за християнським традиціям він спромігся відновити
давні почуття, звести нанівець подружні обов’язки. Його
«чоловіча» перемога над легкодухим Задорожним призводить до певної втоми та втрати сенсу життя, тому й
сприймає власну смерть спокійно і радісно: «Спасибі
тобі! Ти зробив мені прислугу, і я не гніваюсь на тебе! Я
хотів і сам собі таке зробити, та якось рука не піднялася.
Кажу тобі, що мені зовсім добре. Навіть і ліків не
треба!» [10, с.149].
Усі персонажі в умовах дискурсу «шлюб – ревнощі –
злочин» характеризуються ситуаційно-негативною кримінально-правовою свідомістю, тобто вони знають про
відповідальність за насильство, а дехто з них навіть
переконаний, що в певній ситуації ці моральні норми і
закони можна обійти. В авторському зображенні вони –
не злочинці, а, правильніше, жертви власної долі.
Письменники показують приклади найнесподіванішого
повороту в житті людини, коли злочин чинить той
персонаж, який за морально-психологічною характеристикою на це не здатен. Постає проблема знесиленості
людини, коли її свідома індивідуальна воля як вакцина
проти зла виявляється надто слабкою, щоб протистояти
згубному впливу середовища. Для суспільно-юридичного
порядку вони – злочинці, проте у власній свідомості
вважають себе захисниками свого людського права на
щастя, узгодженого зі сумлінням.
Так, закоханий без тями у дружину Баран («Перехресні стежки») не тільки усвідомлює, що готовий скоїти
злочин, але його абсолютно не втримує від здійснення
страшного задуму і можливість понести покарання, тяжкість
якого в той час була страшна не стільки жорсткими заходами
правосуддя, скільки засудженням односельців і церкви.
Усі персонажі-злочинці досліджуваних творів, безперечно, належать і до емоційних натур. Але тривалість,
інтенсивність зовнішнього вираження, здатність акумулювання, динаміка розвитку емоцій цих персонажів
різні. У кримінології була виявлена цікава закономірність:
у розподілі емоцій серед подружжя на першому місці у
злочинця стоять афекти (озлобленість, гнів, лють), а у
потерпілого – відносно постійні почуття (ненависть і
байдужість).
У Франкового героя емоції стають сильнішими за розум
із того моменту, коли в його душі закрадається підозра в
зраді. Пристрасне кохання, яке відчуває Баран до дружини,
перевтілилось у страшне, нищівне почуття ревнощів, і
далі уся історія його сімейного життя розвивається так
само стрімко, як і дике, неприборкане почуття героя. Так,
незадоволена потреба у батьківстві, вражене самолюбство,
зрада і постійна брехня спонукають Барана зруйнувати
встановлені сусп ільством норми і жахливим чином помститися невірній дружині, яку в припливі імпульсивних
реакцій він «виніс за місто, сонній зв’язав руки, здушив
горло, а потім кинув у воду» [10, с.177].
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У всіх досліджуваних творах основну роль сюжетної
побудови відіграє історія героїв, що міцно застрягли у
«трикутникових зв’язках», що посилюють рух сюжету.
Ці стосунки пов’язані з новим поглядом на джерела
кохання та ревнощів, що є предметом нашого широкого
дискурсу. Типи інтерпретації колізій любовних трикутник ів
у художніх текстах традиційно умовно розділяють за
схемою «вона – він – вона» та «він – вона – він». Для
обох цих типів любовного трикутника характерна напруженість ситуації, в якій автори безпосередньо або вторинно
висловлюють співчуття тим чи іншим (або навіть усім)
учасникам ситуації.
Німецький психолог Карл Леонгард писав, що «добре
чи погане начало проявляється в людині там, де воно
накладається на певну ситуац ію» [3, с.26]. Використовуючи
схеми обох типів любовного трикутника, письменники
навмисне зображують життя своїх персонажів ситуативно,
тобто показують внутрішній психологічний вектор залежності людини від життєвих обставин, несподіваних ситуацій,
які коригують бажання, поведінку і вчинки людини. Отже,
з’ясовуючи особливості психологічної взаємодії учасник ів
любовного трикутника, можна зробити висновок про
евентуальність скоєного тут злочину та відсутність
акцентуйованих рис у злочинця. Натомість у всіх досліджуваних любовних трикутниках існує надзвичайно складна
мотивація злочинної поведінки. Скоєння злочину відбувається частіше за все не свідомо й обдумано, а через
слабкість характеру зневіреної в житті людини. Але
страждання і переживання, репрезентовані через любовний
трикутник, та мотиви злочину у представлених схемах
різні. Домінуючими, на наш погляд, є заздрість («Безталанна»), пристрасть і фізіологічна залежність («Украдене
щастя»), помста («У неділю рано зілля копала»), ненависть
(«Ріпник»), втома і розгубленість («На віру»).
Так, егоїстична мета Ганки («Ріпник») будь-якою ціною
добитися кохання Івана, суцільне заглиблення в цю
проблему, тому що вона болюча, травмує душу і здатна
просто «з’їсти» людину з середини, збіг обставин (нічна
пора, знепритомніння Фрузі, безлюдне місце) та її груба
натура, в якій «душі не доколупаєшся, …бо не знають
того горя, яке пливе з несповнених бажань…» [11, с.468],
дозволили цьому злочину відбутися.
Отже, аналіз текстів досліджуваних творів, де наявний
перший тип любовного трикутника – «вона – він – вона»,
підтверджує, що до почуття ревнощів, як основного
мотиву вчинення злочину, спонукання до діяльності,
пов’язаній із задоволенням потреб людини, яка виникла
у кожного із персонажів, обов’язково домішуються й
інші почуття й емоції, викликані ставленням до жертви,
особистісної оцінкою самих себе, власним і громадським
сприйняттям сімейної драми.
Крім того, у характеристиках усіх учасників любовного
трикутника першого типу переважає узагальнення: герої
переважно не мають прізвищ. Ця ознака виявляється ще
й найбільш яскравим показником трагічності ситуації:
всі отримують більш ніж однозначні (хоча й суб’єктивні,
що посилюється інтонацією оповідання) характеристики,
єдиним критерієм в яких виявляється емоційне ставлення
до них автора.
У творах, де наявний другий тип любовного трикутника –
«він – вона – він», через нездатність протистояти ревно-

щам конфлікти нагромаджуються. Почуття, що викликають
сильні емоції, зазвичай послаблюються після того, як їм
«дати волю»: ненависть згасає, якщо існує можливість
помсти. З великим інтересом письменники досліджують
добро і зло, закладені в людині. На їх думку, у людині
водночас уживаються любов, доброта, винахідливість,
здатність до співчуття і підступність, готовність до знищення
собі подібних. Тому далі події розвиваються неминуче.
Та однією з найбільш хвилюючих «конфігурацій» любовного
трикутника є конструкція, в якій дві «вершини» вже
пов’язані узами шлюбу. Особливості психологічної взаємодії
його учасників, прикладом є обрані твори, призводять до
злочину, в якому постраждалими є всі. З’ясування мотиву
злочину, що скоїв персонаж – важливий чинник у визначенні зазначеного вище дискурсу.
Наступною складовою у визначенні дискурсу «шлюб –
ревнощі – злочин» нам представляється почуття провини,
схильністю до якого характеризуються всі герої досліджуваних творів. Усі злочинці або каються, або божеволіють,
або вкорочують собі вік. Отже, на погляд авторів, основним критерієм, що формує у людини своєрідну культуру
винності, тобто не дозволить повторити в майбутньому
злочин, є докори сумління. Тому жоден із героїв не постає
перед судом людським, їх наздоганяє справедлива відплата,
яка й уособлює вищий суд на землі.
Зовнішньою причиною злочинної поведінки є криміногенна ситуація, як «поштовх», «привід», що остаточно
викликав рішучість вчинити злочин. Привід створюється,
як правило, і свідомо використовується винним для вчинення
злочину або для виправдання своїх дій.
Кримінологи [1] виділяють конфліктні, екстремальні
та проблемні криміногенні ситуації. Всі злочини, описані
на сторінках досліджуваних творів, з’явилися результатом
саме конфліктної криміногенної ситуації, які проходять
наступні стадії: виникнення передкриміногенної ситуації
(стрес, конфлікт); переростання передкриміногенної ситуації
у криміногенну (поступове загострення відносин між
суб’єктами); результат конфліктної ситуації – вчинення
злочину. Загалом, якщо не буде попередньої взаємодії між
«злочинцем» і «жертвою», то й не складеться і конфліктна
ситуація, а значить не буде і криміногенної [1].
Як і в усі часи, суспільство, що описується, розвивалося
суперечливо: висока духовність відносин між подружжям,
блискуча освіта, наслідування християнським традиціям
межувало з розбещеністю, ницістю, вульгарністю. Відсутність взаєморозуміння між літературним подружжям
пояснювалося не тільки суттєвою різницею у віці, а й
справжнім, ворожим ставленням один до одного, тут
немає місця для ніжного почуття і довіри. Навколишнє
суспільство часто висловлює своє ставлення до союзу
настільки різних душ, передбачає ймовірність виникнення
сімейних сварок і конфліктів, непорозуміння між людьми і,
як наслідок, можливі подружні зради, і при цьому
ставиться до цього як до звичайного явища. Підтвердження
тому на сторінках аналізованих літературних творів.
Висновки. Отже, досліджуючи внутрішній стан і взаємодію персонажів в умовах дискурсу «шлюб – ревнощі –
злочин», феномен злочинця розглядається у ракурсі
проблеми роздвоєності людини. Такою іманентно доброю
є душа всіх згаданих вище героїв/героїнь-злочинців.
Проблему внутрішнього дуалізму особистості влучно
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спостеріг свого часу С. Єфремов: «Людина носить у собі
дві супротилежні основи, що не можуть органічно примиритися і одна одну виключають. З одного боку, у кожного
в серці міститься «зерно людської натури», розуміючи
під цим зародки кращих почувань людських, з другого –
у кожного живе поруч і свій звір» [17, с.163].
Це говорить про те, що кожен з авторів передбачав:
проблема, порушена ним, не залишить читача байдужим
і викличе безліч відгуків і питань. На сьогодні у літературознавстві залишаються проблеми, які потребують
уточнень та доопрацювань. Однаковою мірою це стосується
і всіх досліджуваних творів. Вони відрізняються не тільки
особливою художністю, але й представляють своєрідний
літературно-психологічний дискурс, в якому концепт
«ревнощі» багаторазово і детально репрезентується. Саме в
дослідженні взаємозалежності та жанрової специфіки
творів вбачаємо перспективу аналізу. Дослідження
обраних художніх текстів дозволило окреслити перспективи
для ефективної інтерпретації не лише характерних ознак
ревнощів, а й таких функціонально-текстових об’єднань,
таких як «зрада», «любовний трикутник», «провина»,
«душевний світ ревнивця», «зовнішні прояви ревнощів»,
які відрізняються певною специфікою. Зрада, як факт
порушення подружньої вірності, у названих творах отримує
чітку авторську негативну оцінку, а ревнощі осмислюються як своєрідний регулятор шлюбно-сексуальних
відносин. Криміногенна ситуація ревнощів тут носить
прецедентний характер, символом її виступає перш за
все знаний феномен «любовного трикутника». Проведена
наукова розвідка свідчить про те, що досліджувані літературні твори містять різнобічне художнє осмислення і
зображення дискурсу «шлюб – ревнощі – злочин». У зображенні ревнощів українські письменники виступають
як глибокі психологи, їх художні узагальнення збігаються з
більш пізніми розробками психологів і юристів-кримінологів. Пояснити цю загадку згаданих літературних
творів можна тільки генієм їх творців, яким вдалося
майстерно розкрити вічну проблему відносин між
закоханими людьми, внутрішній світ головних героїв і
весь причинний механізм, що штовхає одного із них на
вчинення злочину.
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DISCOURS «MARRIAGE – JEALOUSY – CRIME» (ON THE MATERIAL OF UKRAINIAN LITERATURE
THE END OF THE 19-TH – THE BEGINNING OF THE 20-TH CENTURY)
Guided by the classification of crime determinants, developed by a criminal lawyer O. Starkov, the works of I. Franko,
M. Kotsiubynskiy, Ivan Karpenko-Karyi, O. Kobylianska are analyzed as the discourse «marriage – jealousy – crime» and at
the moment the attention is focused on the causes and conditions of the criminal behavior of the characters. The literary
material analyzes such a specific cause of the crime as the crime-causing motivation of the offender, the essence of which is
the motive elements to commit the crime. The purpose of the article is to study the internal state and the interaction of
characters of literary works in the context of the discourse «marriage – jealousy – crime».
The article proves that the components of aggressive criminogenic motivation of literary heroes / heroines are needs and
interests, value orientations and guides, emotions and emotional extremes, collisions of «love triangle», dependence on life
circumstances and thoughts of others, motives and goals that directly prompt the hero / heroine to commit a crime.
Key words: discourse, concept «jealousy», determinants of crime, comparative study, literary criminology, psychological
analysis, «love triangle».
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ХУДОЖНІ ПРІОРИТЕТИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОСТАВАНГАРДНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті досліджується питання впливу зразків французької поставангардної літератури на
формування постмодерністської естетики нового часу. Автор доводить, що екзистенціальне
усвідомлення абсурдності людського існування, характерне для представників «театру абсурду» та
«нового роману», спровокувало тлумачення особистості як такої, що має право на індивідуальне буття у
світі, де все детерміновано стійкими логічними схемами, сформованими культурою попередніх епох.
Звідси бере початок бажання втекти від світу речей, знищити словесну логіку як інструмент
ангажованості суспільства, відмовитися від стереотипності мислення з метою реалізації принципів
художнього плюралізму та гіперрецептивності.
Ключові слова: художній синтез, «театр абсурду», «новий роман», екзистенціальне відчуження,
ірраціоналізм, смислова поліфонія.

Постановка проблеми. Настанова на художній синтез,
що сформувалася в контексті модерністської системи
межі ХІХ-ХХ століть, отримала подальший розвиток у
мистецтві нового часу. Широкої популярності набули
так звані «порубіжні» явища, що стали яскравим зразком
органічного переплетення реалістичних і нереалістичних
принципів відтворення дійсності. Поступово окреслювалася
тенденція пріоритетності стилю над змістом, унаслідок
чого на головну рушійну силу перетворювалася форма.
Суттєво змінювалося ставлення письменників до фабули –
у творах багатьох визнаних майстрів слова нівелювався
принцип послідовності відтворення подій, сюжет ставав
фрагментарним, порушувалася наративна логіка. Література
все більше тяжіла до філософічності, чому в значній мірі
сприяв розвиток екзистенціальної думки. І хоча екзистенціалізм як літературна течія на кінець 50-х років ХХ
століття почав утрачати свої домінантні позиції, окремі
його мотиви підхопили представники «театру абсурду»
та школи «нового роману» – їх діяльність ознаменувала
початок чергового етапу модернізації європейського
мистецтва, стимулювавши активну фазу формування
естетичних пріоритетів постмодернізму.
Попри наявність великої кількості теоретизувань,
присвячених характеристиці особливостей сучасної літератури, очевидним залишається факт, що остаточне пояснення
цього доволі специфічного явища й досі не сформульоване.
Крім того, не вирішеною залишається проблема типології
зв’язку постмодернізму з попередніми естетичними пошуками, що зумовлює актуальність нашого дослідження.
Мета роботи – з’ясувати специфіку взаємодії різноспрямованих художніх потенціалів у межах французької
поставангардної літератури другої половини ХХ століття
та виявити їх вплив на концептуальні засади літературного
процесу сьогодення.
Виклад основного матеріалу. «Театром абсурду»
(антитеатром) узагальнено називають експериментальну
драматургію 1950–1970 років, що в специфічний спосіб
відображала складний і багато в чому суперечливий процес
культурно-історичного розвитку людства. Після Другої

світової війни та нетривалого періоду повоєнної кризи
Європу охопив дух заспокоєння, міщанського самовдоволення і конформізму. Як наслідок, на сцені почали панувати
буденність, приземленість, що стали своєрідною формою
передачі психології «суспільства достатку». У той же
час новий етап у житті європейської спільноти породив
проблему співвідношення споживацького способу існування
і справжньої людяності, несумісності меркантильних
прагнень з духовними цінностями. Тому не дивно, що
творці антидрами запропонували принципово новий підхід
до театрального мистецтва, який орієнтувався на цілковиту
відмову від усталених традицій та уявлень.
Виходячи з переконання про відчуження та безкінечну
самотність людини у світі, абсурдисти виступили за театр,
за висловом В. Руднєва, «шарахающийся от агрессивности
к тихому отчаянию, перемежающий индивидуалистический
бунт против всего и вся вселенским пессимизмом; театр
видений и мессий, создающий пьесы-видения, пьесыфантазии, пьесы-пародии, параболы, притчи; театр,
проникнутый (само)разрушающей иронией и язвительным
сарказмом; театр недоговоренностей, двусмысленностей,
словесной игры, создающей тьму противоречий, но не
разрешающий ни одного из них» [4]. Зароджувалася
подібна драматургія на ґрунті неприйняття стандартизації,
монотонності й однотипності офіційного мистецтва.
Один із засновників «театру абсурду», Е. Йонеско
називав свою творчість антитематичною, антиідеологічною,
антиреалістичною. Він виступав проти будь-яких чітко
окреслених ідей і ставив перед собою завдання позначати
словами, які нічого не говорять, речі, про які нічого не
можна сказати. У той же час драматург не зміг уникнути
впливу екзистенціальної філософії, зокрема теорії абсурдності, ірраціональності світу, перед яким людина безсила,
приречена на страждання. Адекватною формою вираження
цих міркувань на рівні сюжету його п’єс став метод
змалювання життя у вигляді начебто хаотичного нагромадження випадковостей, нелогічних ситуацій. Задля
виконання цього завдання Е. Йонеско, а згодом і інші
представники «театру абсурду» використовували гру
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слів, каламбури, нонсенс, перемежування часових площин.
Висловлювання, на яких ґрунтується подібна література,
не надаються до буквального прочитання, точніше, вони
є зумисне безглуздими. Водночас зайве доводити, що як
мистецька практика всякий твір має певне призначення,
а отже і значення, натомість термін «нонсенс» свідчить
лише про використану техніку конструювання беззмістовних реплік – висловлювань, чий денотат належить до сфери
неможливого. Називаючи певну естетизовану вербальну
конструкцію нонсенсом, ми вказуємо, що адекватний код її
сприйняття не передбачає буквального прочитання.
Л. Андрєєв [1, с.148], наголошуючи на ідеї «розпаду
світу», яку акцентував Е. Йонеско, додає й інші характерні
ознаки «театру абсурду», зокрема розпад слова, дії,
характерів, обставин, драматичних жанрів і стилів. Поряд з
цим дослідник указує на генетичний звʼязок цього різновиду
театрального мистецтва з раннім авангардним театром
дадаїстів та сюрреалістів: і ті, й інші вдавалися до крайніх
експериментів, не зрозумілих випадковому читачеві чи
глядачеві.
Усі попередньо окреслені прийоми використовував у
своїй творчості й С. Беккет, виходячи з переконання: немає
нічого більш реального, ніж ніщо. Категорію «ніщо»
драматург реалізував через алогізм діалогів або через
ситуацію, де кожен з персонажів говорить про своє, не
чуючи співрозмовника. Так, за авторським задумом, мало
проявлятися згасання мови, яка є єдиною формою зв’язку
між буттям і небуттям. За спостереженням Н. Кубарєвої
[3, с.84], С. Беккет у своїх творах утілював думку про те,
що у світі немає нічого, у чому людина могла б бути
впевненою. Його герої можуть лише чекати, виявляючи
повну відсутність волі, хоча їх очікування теж позбавлене
сенсу (наприклад, п’єса «В очікуванні Годо»). Митець
наголошує, що «Бог помер» і «небеса пустують», а тому
всі надії людини, слабкої й безпомічної, є ілюзорними.
Таким чином можемо констатувати, що переважна
більшість діячів «театру абсурду» писали про трагічну
долю особистості, про життя і смерть, про втрату духовних
орієнтирів, але презентували власну письменницьку
позицію доволі специфічно. Особливістю поставангардної
драматургії стало поєднання конкретно-історичного плану
й узагальненого, універсального, прагнення побачити в
сьогоденні певну незмінну основу, яку можна розкрити
безпосередньо в собі. Саме тому п’єсам «театру абсурду»
притаманний глибокий підтекст, що дозволяє щоразу
прочитувати твір, інтерпретувати його ідеї та образи поновому. Крім того, абсурдистська драма надає широких
можливостей для різного роду художніх експериментів,
пропонує неординарні сценічні рішення, позаяк тексти
драм та ідеї, закладені в них, рухливі й цілковито
позбавлені догматизму.
Концепцію тотального розпаду світу по-своєму втілювали в життя й представники «нового роману» (антироману). В середині 50-х років ХХ століття А. Роб-Грійє,
Н. Саррот, Кл. Сімон, М. Бютор, М. Дюрас та ін.
виступили з безапеляційною критикою класичної літератури:
мовляв, минув час традиційного сюжету й персонажів,
віднині мистецтво не спирається ні на яку, до нього
існуючу істину, а отже письменник повинен творити світ,
виходячи з нічого, «з пилу». Якою ж була ґенеза подібної
зміни ставлення до мистецтва? Відповідь на це запитання

криється у трансформації філософських та літературних
пріоритетів – на зміну «універсальному інтелектуалу»,
який поєднував у собі філософа й письменника, виступаючи
від імені вічних цінностей, прийшов «інтелектуалфахівець», котрий швидше нагадував ученого-експерта,
що виступає від імені певної наукової галузі (філософської, політичної, економічної, тощо) та інвестує в інтелектуальне середовище специфічні різновиди наукового
знання. Ця тенденція, з одного боку, призвела до свого
роду розпорошення напрямів літературної критики, яка
зосередила свою увагу не стільки на сенсі художнього
твору, скільки на різних способах та методах його
тлумачення, а з іншого – продукувала низку літературних
експериментів, спрямованих на пошук нової художньої
форми. Одним із них і став французький антироман.
Зокрема, стиль яскравого представника цього жанру
Алена Роб-Грійє, особливо в його ранніх романах
(«Споглядач», «Будинок побачень», «Ревнощі», «В лабіринті»), тяжіє до детального відтворення світу речей.
Реалізуючи проголошену програму, письменник пропонує
відмовитися від звичаю розповідати «історії», натомість
закликає приділити увагу описам. Як наслідок, принцип
«надлишкової описовості» спричинив створення особливої
«обʼєктивної» техніки, геометричності описів, у яких
точно, з неймовірною скрупульозністю фіксуються розміри
предметів, їх віддаленість один від одного, особливості
розташування тощо. Поступово ця техніка стає домінуючою,
витісняє героїв і реальність, а оповідь перетворюється на
гіпертекст – текст заради тексту. Що ж до ідейного рівня,
антиромани А. Роб-Грійє можемо трактувати як своєрідну
інтерпретацію проблеми екзистенційного відчуження:
людина – не «вінець творіння», вона витіснена мертвою
природою, не має свого місця у світі, де головне – речі.
Аналізуючи естетичні пріоритети письменника,
Д. Затонський зазначав: «Решение Роб-Грийе типично
для натурализма, и, надо сказать, крайнего натурализма:
через мир вещей, мир без человека писатель пришел к
отрицанию гуманизма, а через отрицание гуманизма
пришел к миру вещей, совсем глухих, совсем отчужденных»
[2, с.184]. Єдине, що можна стверджувати про світ
романів А. Роб-Грійє, так це те, що він існує. За письменником, усе, що є у світі, – це знаки самі по собі, а отже
ані метафор, ані антропоморфізму в його творах ми не
знайдемо. Тому проза митця видається загадковою та
незрозумілою – свого часу вона навіть отримала назву
«романи-лабіринти». Поряд з цим творам французького
антироманіста притаманна структурна і смислова розімкненість, установка на альтернативність сприйняття.
Відбувається це завдяки руйнації лінійності оповіді,
співіснуванню різних варіантів у межах однієї історії.
Так, наприклад, у романі «Будинок побачень» протягом
перших 20 сторінок пропонуються дві версії здійсненого
вбивства поряд з тією, якої дотримується наратор.
Згодом оповідь про події розгалужується на численні
ходи, які у свою чергу започатковують нові розгалуження.
Автору імпонує «поетика можливого»: А. Роб-Грійє
вважає, що кожен варіант є повноправним поряд з
іншими вже тому, що він існує в думках письменника
або читача. Така логіка побудови оповіді іноді просто
унеможливлює поділ подій на реально існуючі та уявні
(побачені уві сні, нафантазовані тощо).
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«Смислову поліфонію» творів прозаїка пояснює ще й
той факт, що текст фіксує не лише предметний світ чи
повторювані різновиди подій, а й процес свого (тексту)
творення. Наприклад, роман «У лабіринті» сприймається
як текст, у якому чорновий і чистовий варіанти не
розділені, а роман «Ревнощі» можна трактувати і як
роздуми автора з приводу призначення тексту, і як
своєрідну ілюстрацію формування літературного задуму.
У цілому ж можемо погодитися з думкою тих
науковців, які наголошують, що у творах А. Роб-Грійє,
крім фабули в традиційному розумінні, присутня й
фабула, що має виключно естетичний характер та виконує
роль художньої програми. Із фрагментів-характеристик
тексту, наявних у романах письменника, у підсумку
вибудовується цілісний образ ідеального тексту-моделі.
Уникаючи лінійно розгорнутої інтриги, практикуючи
смислові розгалуження, а отже, виявляючи структурну і
смислову активність, цей ідеальний текст позбувається
чітких меж – його простір здатний розширитися настільки,
наскільки здатна це зробити читацька уява.
Наталі Саррот теж відмовляється від романної інтриги
й сюжету, звʼязної історії героїв, виходячи з міркування,
що життя безглузде й абсурдне, тому про будь-яке
гармонійне існування людини у світі не може бути і мови.
Натомість письменниця пропонує перейти до спостереження власного «я». Як наслідок, її творчість зводиться
до пошуку «тропізмів» – первинних психічних «вібрацій»,
тієї духовної субстанції, яку повинен зафіксувати митець.
Ця субстанція, на думку Л. Андрєєва, «сугубо индивидуальна, принадлежит лишь данному «я», не имеет
имени, а значит, не может быть воплощена в персонажах.
Роман возникает в подсознании и адекватно должен
передавать эти «тончайшие движения, едва различимые,
противоречивые, затухающие», эти «скользящие, легкие
тени, игра которых и составляет невидимую основу
человеческих отношений и суть нашей жизни»» [1,
с.163]. У цьому сенсі Н. Саррот, як до речі й інші
«новороманісти», успадкувала сюрреалістичні тенденції
з їх технікою автоматизму, симбіозу непоєднуваного і
важливістю психоаналітичних установок. Подібна проза
культивує підсвідоме і, відповідно, доводить стиль «потоку
свідомості» до межового вираження, що дає підставити
говорити про генетичну спорідненість із творчою манерою
М. Пруста і Дж. Джойса.
У цілому ж, якщо реалістична література тяжіла до
типізації, утілення характерних рис суспільства певного
часу в конкретному персонажі, то в «новому романі»
відбувається зворотній процес: розпорошення характерів
на безліч безликих «я», що робить голос кожного індивідуальним і універсальним водночас. На наш погляд, у
такий спосіб творці «нового роману» поставили під сумнів
існування не лише героя, а й оповідача. Розвінчуючи
принципи причинності та хронологічного зв’язку, представники цієї школи поступово прийняли відмову від
претензії тексту виражати будь-який сенс, безглуздість
пошуків чогось поза словами й текстом. У такий спосіб
«новороманісти» намагалися цілком відійти від ідеї
ангажованості літератури, відмовитися від позиції всезнаючого автора, від традиційної психології персонажа
та класичної сюжетної оповіді.
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Письменники цієї генерації були переконані, що
внутрішній світ їх сучасника – представника постіндустріального суспільства споживання – не має ані психологічної глибини, ані соціальної визначеності. Зорієнтований
на поширені стереотипи, він радше одноманітно серійн ий і
примітивний, ніж неповторний і цікавий. Крім того,
«новороманісти» виходили з усвідомлення ірраціональності світу, а тому відмовилися від його пояснень шляхом
укладання в логічно оформлену історію. Замість традиційного розвитку сюжету, оповідь у їхніх творах виявляє
здатність до повторень, варіацій, що згодом отримає своє
продовження в естетиці постмодернізму, трансформувавшись у принцип вираження істинності через протиріччя.
Висновки. Підсумовуючи, хочемо зазначити, що з
точки зору змістового наповнення практика французького
«театру абсурду» й «нового роману» багато в чому нагадує
ідейно-естетичні пошуки в межах модерністської літератури двох попередніх хвиль. На онтологічному рівні
спостерігаємо вже продемонстроване модерністами прагнення показати безпомічність людського розуму в спробі
тлумачення й осягнення світу. Абсурдне світовідчуття,
відчуження не тільки речей, а й мови (чи письма) набуває
тотальних масштабів, звідки й проростає бажання зруйнувати мову як інструмент ангажованості суспільства на
рівні фрази, слова, звуку. Все більшого поширення набувають елементи конструювання, інтертекстуальності, що
служать методом занурення в різні культурні пласти.
Основним прийомом творчості стає потік свідомості.
А отже можемо стверджувати, що і на цьому етапі
розвитку літературного процесу відбуваються експерименти
з формою, філософська направленість не змінює курсу,
дотримуючись екзистенціальних настанов. Щоправда,
внаслідок іноді карколомних поставангардних експериментів тексти художніх творів стають все менш читабельними,
занадто насиченими концептуальними акцентами, все
більш віддаленими від широкого читацького загалу. Вони
не виходять за коло «посвячених», сприяючи елітаризації культури та готуючи підґрунтя постмодерної
естетики сьогодення.
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ART PRIORITIES OF FRENCH POST AVANT-GARDE LITERATURE OF THE ХХ CENTURY
The question of influence of French post avant-garde literature’s samples on forming of postmodern aesthetics of the new
time is researched in this article. The author proves that existential awareness of the absurdity of human existence, which is
typical for the representatives of the «theater of absurd» and «new novel», provokes the interpretation of an individual as
having the right to an individual being in the world, where everything is determined by stable logic circuits, which is formed
by culture of previous epochs. From here begins the desire to escape from the world of things, to destroy verbal logic as an
instrument of social engagement, to abandon stereotyped thinking in order to implement the principles of artistic pluralism
and hyper-receptivity.
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ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ТИПОЛОГІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ
КУХОННОЇ КЕРАМІКИ СІЛЬСЬКОЇ ОКОЛИЦІ КИЄВА
Публікацію присвячено типологічному та хронологічному аналізу кухонного посуду давньоруських
сільських поселень південно-західних передмість Києва. Мета дослідження полягає в систематизації
наймасовішої категорії археологічного матеріалу за допомогою порівняльно-емпіричних методів.
Сформовані типолого-хронологічні таблиці значно спрощують та уточнюють можливості датування
культурних нашарувань. Аналіз гончарної кераміки досліджуваної території визначає проблематику та
подальші перспективи досліджень у сфері керамології.
Ключові слова: кухонний посуд, гончарна кераміка, типологія, хронологія, селища, Київська Русь,
археологія.
Постановка проблеми. Донедавна низка археологічних пам’яток, розташованих в межах сучасного Києва,
вважалася передмістям давньоруської столиці. Дослідження І.І. Мовчана локалізували сільські околиці в межах
12 км від основних оборонних укріплень, включаючи
села, феодальні двори, монастирі, що утворювали єдиний
соціально-економічний організм з міським ядром [5,
с.5]. Розвідки та повномасштабні дослідження останніх
років, проведені Північною експедицією ІА НАН України,
вказують на значно більший радіус впливу столиці на
довколишні території, що проявляється не лише в торговоекономічних, а й в духовно-культурних зв’язках з Києвом.
Вивчення археологічних матеріалів з давньоруських
нашарувань на поселеннях Софіївська Борщагівка,
Петрушки та Ходосівка-Рославське розширяють територію
південно-західних київських околиць в середньому до
30 км, хоча визначення реальної відстані впливу Києва
та формування приміської агломерації Х–ХІІІ ст. потребує
подальших археологічних досліджень, спрямованих на
широкомасштабне вивчення ще більш географічно
віддалених пам’яток.
На сьогоднішній день Північною експедицією ІА
НАНУ накопичено багатотисячні колекції гончарної
кераміки з південно-західних київських околиць. Вона
постає важливим джерелом інформації, що проливає
світло на торгівлю, економіку, виробничу специфіку,
хронологію заселення досліджуваної території. Аналіз
матеріалів неможливий без систематизації даних та
розподілу знахідок за хронологічними групами, враховуючи певні особливості залягання кераміки в шарі.
Давньоруські горизонти на сільських поселеннях зазвичай нестратифіковані, а закриті комплекси майже відсутні,
що унеможливлює звуження існуючих часових рамок.
Широке датування в межах 100–150 років не відображає
в повній мірі реалій тогочасного гончарного виробництва,
адже моделювання верхніх частин горщиків змінювалося

динамічніше, часові характеристики побутування конкретних форм були значно вужчі. Відсутність достовірних
даних щодо хронологічного проміжку виго-товлення та
розповсюдження певних типів посудин значно ускладнює
процес систематизації і типологізації гончарних виробів.
Мета статті полягає в систематизації накопичених
матеріалів та створенні робочих типолого-хронологічних
таблиць профілюючих частин кружальної кераміки для
передмість Києва.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи те, що в
межах південно-західних околиць поки не зафіксовано
слідів гончарного виробництва, найімовірніше припускати
торгівельно-обмінні зв’язки на основі сільського господарства, мисливства, рибальства, залізоробного промислу
[3, с.25-34]. Типологічно та морфологічно асортимент
сільського кухонного посуду відповідає значній частині
матеріалів міських нашарувань, тому кореляція, в першу
чергу, тяжітиме до Києва. На основі матеріалів Києва
було розроблено низку типологічних схем, серед яких
найпрактичніші результати належать П.П. Толочку [8,
с.163] та В.М. Тимощуку [7, с.67-71]. Для Середнього
Подніпров’я не втрачають актуальності дослідження
М.П. Кучери [1, с.346-352] та В.О. Петрашенко [6, с.5763], які відображають загальні тенденції побутування
певних гончарних форм в досить обширному регіоні.
Незважаючи на швидкий розвиток ринкових відносин в
ХІІ ст. та перехід гончарства на якісно новий рівень
виробництва, традиційність соціуму зберігалася паралельно із приходом певних інновацій. Майстри дотримувались усталених норм в декоруванні та способах обробки
поверхні, зберігали секрети виробництва, підтримуючи
сакралізовані уявлення про ремесло, пов’язане з вогнем.
Саме традиційність суспільства допомагає визначати
регіональні виробничі особливості, притаманні окремим
гончарним центрам чи навіть землям. Також варто
враховувати, що верхні частини горщиків не змінювалися
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одномоментно. До вже існуючих форм поступово додавалися незначні елементи, які в сукупності повністю
змінювали зовнішній вигляд вінець. Деякі конструктивні
особливості (вигин шийки, закраїна) виникали при змінах
конструкцій печей і, як наслідок, входження в обіг
покришок, тощо.
Часто при датуванні кераміки так званим інтуїтивним
методом враховуються морфологічні характеристики
посуду, склад тіста, особливості випалу, тощо. Кружальна
кераміка ХІ–ХІІІ ст. виготовлялася на повільному гончарному колі [2, с.27], про що свідчать сліди горизонтального або спірального стрічкового наліпу. Відмінності
між виробами ХІ та ХІІ–ХІІІ ст. простежуються в техніці
обробки поверхні. Горщики більш раннього періоду мають
щільне тісто, гладку поверхню, добре загладжені місця
з’єднування конструктивних елементів. На знахідках
пізнішого періоду тісто більш шарувате, на поверхні,
особливо внутрішній, зберігаються незагладжені міжстрічкові шви. Значно частіше зустрічаються сліди гончарного
браку, який призводив до скорочення часу побутування
виробу: потоншене з’єднання придоної частини з туловом,
фракції неподрібнених домішок, що викришувались,
неякісне з’єднання джгутів, тощо. Така зміна технологічних моментів виробництва посуду свідчить про збільшення об’ємів виробництва і розширення ринку, коли
гончарі працювали не на якість чи втілення естетичних
ідеалів, а на кількість, яка приносила прибуток. Спостереження за морфологічними змінами в посуді цілком
підтверджують думку П.П. Толочка з приводу бурхливого
розвитку ринкових економічних відносин Києва із середини ХІІ ст. [8, с.162], але не можуть відігравати вирішальної ролі при визначенні хронології кружальних виробів.
Для створення робочої типолого-хронологічної таблиці
керамічних форм сільських околиць давнього Києва застосовано порівняльно-емпіричні методи та метод аналогій.
Немає сенсу використовувати математичні характеристики, вимірюючи розміри закраїн чи висоту шийок.
Майстри дотримувалися усталеної стандартизації, яка
виходила з візуалізації робочого процесу та досвіду. Тому
раціонально будувати типологічну схему, використовуючи точні графічні ілюстрації, де контурний рисунок
полегшує сприйняття загальної маси матеріалу, виділення
конкретних елементів та закономірностей.
При розробці типологічної схеми використано більш
ніж 12000 одиниць гончарних горщиків, верхніх частин,
вінець, з яких виділено наймасовіші форми, профілюючі
частини яких утворюють досить чіткі групи та еволюційні
ряди з відносним датуванням, уточнення якого залишається справою майбутнього.
На сьогоднішній день існує значна кількість типологічних схем, які характеризують матеріали з усієї території
Київської Русі [4, с.7-179]. Дослідження проводились із
використанням різних методик, результати мали більш
або менш практичне значення, тому кореляцію поки
проводити рано. Варто відзначити, що дана типологія
базується на методиці В.М. Тимощука. Його еволюційнохронологічні групи, розроблені на основі матеріалів
київського Подолу, найближчі до кераміки досліджуваних
передмість.
Типологічна таблиця кухонного посуду з південнозахідних околиць Києва включає 15 груп, кожна з яких

об’єднує профілюючі частини в еволюційний ряд за
критерієм додавання основних елементів у хронологічному порядку. Для зручності користування групи розділено за століттями в межах того, наскільки відомості про
конкретні форми дозволяють це зробити.
Група I [рис. 1] утворена манжетовидними вінцями
рубежу Х–ХІ – першої пол. ХІ ст. Манжет простий,
сформований підтрикутним профілем. Внутрішня закраїна
відсутня. У варіанті 7 нижня частина манжету відтягується
донизу, варіантах 8, 9 формується канелюра.
Група II [рис. 1] демонструє вінця ХІ ст., що формувалися зі слабовираженого підтрикутникутного манжета,
який мав незначну внутрішню закраїну. З часом манжет
витягується, у варіантах 8, 9, 10 формуються канелюри,
але саме закраїна робить форми цих профілів виразними.
Група III [рис. 1] сформована з відігнутих вінець, що
мали незначний наплив назовні, який надавав їм підквадратної форми. У варіантах 5–10 наплив витягується,
умовно набуваючи підпрямокутних обрисів. Внутрішня
закраїна до варіанту 8 відсутня взагалі, надалі вона слабо
виражена, окрім варіанту 9. У вінець № 10–13 з’являються
невиразні канелюри. Час побутування – ХІ ст.
Група IV [рис. 1] відображає матеріали початку –
першої половини ХІІ ст. Вінця в перерізі наближені до
підокруглої або овальної форми. При формуванні профілів
№ 1, 2 гончарна маса загиналася досередини, у варіанті 3
вона загнута, але формує виразну закраїну, яка у варіантах
4–12 витягується, надаючи профілям форми овалу.
Характерною особливістю горщиків цієї групи є висока
шийка, стрімко відхилена назовні.
Група V [рис. 1] також включає матеріали першої
половини ХІІ ст. Вони дещо подібні до групи 4, але
варіант 1 сформовано з листовидного профілю, загнутого
досередини. У варіанті 2 додається незначний наплив
зовні. № 3, 4 тонкостінні, пропорційні, зберігають тенденцію загортання формуючої маси досередини. Варіант 5
набуває товщих стінок. В № 6 закраїна зменшується ,
наплив зовні набуває масивності. У варіанті 7 закраїна
витягнута вгору, наплив зовні стає помітнішим, що
підкреслюється високою горловиною, злегка нахиленою
досередини.
Група VI [рис. 1] (ХІІ ст.) утворена низкою досить
специфічних профілів овальної форми з чітко вираженою
внутрішньою закраїною, ускладнених канелюром. Гончарна маса загорталась досередини. У варіанті 1 жолобок на
вінці ще відсутній, а починаючи з варіанту 2 він стає все
більш виразним, кардинально змінюючи форму та зовнішній вигяд верхніх частин горщиків, як це продемонстровано у варіантах 8, 9.
Група VII [рис. 1] (ХІІ ст.) походить від листовидних
вінець, потовщених зовні. Гончарна маса витягувалась
вгору, але не загиналася досередини, як в попередній
групі, за рахунок чого закраїна виражена слабо. У
варіанті 3 формується канелюра, яка ускладнюється у
варіантах 6, 7.
Група VIII [рис. 1] включає профілюючі частини, які
зафіксовано в закритих комплексах першої половини
ХІІ ст. Це прямі вінця, злегка відігнуті назовні і горизонтально зрізані. У варіантах 3, 5 простежується невиразна
канелюра, в № 6 за рахунок зрізування сформовано
незначний наплив досередини вінець.
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Рис. 1. Типологія гончарного посуду південно-західних
київських передмість. Групи 1–8.

Рис. 2. Типологія гончарного посуду південно-західних
київських передмість. Групи 9–15
Група ІХ [рис. 2] подібна до попередньої, хронологічні
рамки побутування охоплюють першу половину ХІІ ст.
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Вінця вертикальні або злегка відхилені, зрізані навскісно
досередини, у варіантах 3, 4 ускладнені незначною
канелюрою. Часто визначальною особливістю групи
виступають густі прямі врізні лінії по шийці і плічках.
Група Х [рис. 2] зустрічається в середині ХІІ–ХІІІ ст.
Вінце формувалося від класичного мініатюрного профілю
початку – середини ХІІ ст., ускладнившись напливом
назовні, який надав йому підквадратної форми . Подальші
трансформації проявляються в підрізуванні вінець та
формуванні глибокої виразної внутрішньої закраїни.
Стінки стали грубші, профілі масивніші. У варіантах 1–4
вінця відхилені назовні, в подальших варіантах нахил
зменшується. № 9 ускладнено канелюрою. № 10, 11 набувають ромбічних обрисів, варіант 12 втрачає двобічне навскісне підрізування, набуваючи витягнуто-овальної форми.
Група ХІ [рис. 2] також об’єднує матеріали середини
ХІІ–ХІІІ ст. Вона формується від поширених підокруглих
вінець, у яких спершу потовщується та витягується
внутрішні закраїна (варіант 2, 3), а з часом і зовнішня
(варіанти 4, 5). № 6, 7, 8 стають масивніші, збільшується
кількість формувальної маси.
Група ХІІ [рис. 2] (друга половина ХІІ–ХІІІ ст.)
утворена з підпрямокутного профілю, що трансформувався в так звані «грибовидні вінця» шляхом збільшення
внутрішньої закраїни (варіанти 2–7) та витягування
зовнішньої (варіанти 3–8). В результаті його форма
також наближається до ромбічної.
Група ХІІІ [рис. 2] (друга половина ХІІ–ХІІІ ст.)
демонструє ще один варіант розвитку «грибовидних»
профілів, що сформувалися із підтрикутних вінець із
слабовираженою закраїною та витягнутим «дзьобоподібним» напливом зовні. В процесі трансформації наплив
зберігає свою форму і розміри, а внутрішня закраїна збільшується, витягується (варіанти 2–5). У варіанті 6 закраїна
підрізається, а профіль набуває сегментовидної форми.
Група ХІV [рис. 2] включає кілька варіантів профілюючих частин з широкими рамками побутування від Х до
кінця ХІІІ ст. При визначенні хронології посудин з
подібним профілюванням варто керуватися морфологічними ознаками або супровідними гончарними матеріалами. Вінця підквадратні або заокруглені при завершенні,
відхилені назовні.
Група ХV [рис. 2] сформована з листовидних профілів
широкого побутування (Х–ХІІІ ст.). При уточненні
датування необхідно використовувати принципи попередньої групи. Варіант 1 демонструє злегка виражену
витягнуту вгору закраїну, варіант 2 має специфічний
наплив, що надає йому рівномірного потовщення, № 3–7
це потовщення втрачають, але набувають більш виразного
завершення, ускладеного канелюрою (5) чи відтягнутим
вгору завершенням (№ 6, 7).
Висновки. Формування типолого-хронологічних груп
кераміки певною мірою спрощує систематизацію матеріалів у процесі їх камерального опрацювання та на етапі
написання звітів чи статей, але питання абсолютного
датування гончарних матеріалів залишається відкритим.
Як зазачалося, досліджувані пам’ятки південно-західних
київських передмість майже позбавлені закритих комплексів, а культурні нашарування перемішані. Для отримання
вузьких проміжків побутування окремих типів необхідно
співвідносити кераміку з іншими речами, хронологія
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яких відома. Крім цього, варто враховувати тенденції
поширення речей від виробничих центрів до більш
віддалених пунктів.
Попередні дослідження виявили, що на території
передмість відсутня гончарна кераміка Х ст., тому питання
її розповсюдження та повна заміна ліпного посуду
кружальним потребує подальшого вивчення. Імовірно,
тенденція пізнього запровадження нових керамічних
традицій пов’язана з історичним розвитком Києва в Х ст.
та основними векторами його розширення і торгівлі.
Окрім цього, матеріали досі не дозволяють простежити
зміни в гончарстві в монгольсько-литовську добу, тому
необхідно співвіднести кераміку з іншими речами і виявити, які типи посуду продовжували побутувати після
навали та які нові елементи продовжили еволюцію профілюючих частин.
Таким чином, було отримано попередні дані, які
демонструють загальні тенденції еволюції гончарної
кераміки київських околиць, систематизовано відомі
колекції в типолого-хронологічні групи та окреслено коло
проблем, що потребують вирішення в майбутньому.
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SOME IMPROVEMENTS ON THE TYPOLOGY OF OLD RUSSIAN KITCHEN CERAMICS
OF RURAL OUTSKIRTS OF KYIV
The publication is devoted to the typological and chronological analysis of kitchen utensils of ancient Russian settlements
in the southwest suburbs of Kyiv. The purpose of the study is to systematize the most massive category of archaeological
material using comparative-empirical methods.
Formed typology-chronological tables greatly simplify and clarify the possibilities of dating cultural layers. The analysis of
pottery ceramics of the studied territory determines the perspective and further perspectives of research in the field of
ceramology.
Key words: kitchen utensils, pottery ceramics, typology, chronology, settlements, Kievan Rus, archeology.

Scientific Journal Virtus, October # 27, 2018

129

УДК 341.123:327.5
Фощан Я.І.,
к.і.н., науковий співробітник Державної наукової установи
«Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», nagas@i.ua
Україна, м. Київ

ДОНБАС У ПОВІСТЦІ ДЕННІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
В статті розглянуто роль Організації Об’єднаних Націй у спробах припинення збройного конфлікту на сході
України. Вивчено низку документів прийнятих Радою безпеки ООН в зв’язку із зазначеними подіями. Досліджено
діяльність організацій системи ООН, які сприяють вирішенню проблем, що виникли внаслідок воєнних дій на
Донбасі – надання ними матеріальної та фінансової допомогу постраждалим від конфлікту, проведення
інформаційної та культурно-освітньої роботи, вивчення нинішньої ситуації в конфліктному регіоні та виявлення
можливих шляхів вирішення нагальних проблем.
Ключові слова: Організація Об’єднаних Націй, конфлікт, Україна, Донбас, гуманітарна допомога.
Постановка проблеми. Від самого початку збройного
конфлікту на сході України в 2014 році Організація
Об’єднаних Націй намагається постійно тримати в
своєму полі зору розвиток подій у зазначеному регіоні.
Зокрема, з цього приводу було прийнято низку резолюцій
Ради Безпеки ООН. Робилися спроби прийняти відповідне
рішення Ради Безпеки ООН, яке мало б обов’язковий для
виконання характер на міжнародному рівні (на відміну від
резолюцій, які мають характер рекомендаційний). Однак
прийняття частини зі згаданих документів блокувалося
Російською Федерацією, яка, завдяки статусу постійного
члена РБ ООН, володіє правом вето.
Дочірні структури Організації Об’єднаних Націй
(Фонд народонаселення ООН, Агентство ООН з питань
міграції, Агентство ООН у справах біженців, Офіс ООН
з координації гуманітарних питань тощо) постійно надають
матеріальну та фінансову допомогу постраждалим від
конфлікту, проводять інформаційну та культурно-освітню
роботу, організовують спеціальні дослідження щодо нинішньої ситуації в конфліктному регіоні та можливих шляхів
вирішення нагальних проблем.
Інформація стосовно діяльності організацій системи
ООН, пов’язаної зі спробами припинення збройного
конфлікту на сході України та допомогою місцевому
мирному населенню, є загальнодоступною. Вона відображена на сайтах згаданих організацій та періодично
висвітлюється у ЗМІ. Робилися окремі спроби торкнутися
цього питання й у наукових розвідках, зокрема у статті
С.Ю. Карасьова «Міжнародно-правові проблеми ефективності та оперативного реагування Ради безпеки ООН на
події в Україні» [1]. Однак у ній нюанси розгляду РБ
ООН відповідних заяв України та прийняття низки документів на їх основі розглядаються коротко і побіжно, а
основна увага приділяється особливостям можливого
реформування Ради безпеки ООН. Спеціального ж дослідження, присвяченого вивченню зазначеної проблемати ки,
на сьогодні у вітчизняній історіографії не існує.
Метою статі, відповідно до зазначеного вище, є спроба
розгляду та систематизації основних аспектів діяльності
організацій системи ООН, пов’язаної зі спробами припинення збройного конфлікту на сході України та допомогою
місцевому мирному населенню.
Виклад основного матеріалу. Першим вагомим
документом стосовно конфлікту на Донбасі, прийнятим

РБ ООН, стала резолюція № S/RES/2166 (2014) від
21.07.2014 [2], яку було присвячено трагічній загибелі
298 осіб, котрі перебували на літаку компанії «Малайзійські авіалінії», що виконував рейс MH17, збитому 17
липня 2014 року над тимчасово непідконтрольною уряду
територією України.
У ній засуджувалися дії, що призвели до зазначеної
катастрофи та заявлялося про підтримку ООН усіх
зусиль, що вживаються для організації всебічного,
ретельного і незалежного міжнародного розслідування
цього інциденту. Надавалась позитивна оцінка діям
України, які здійснювались з метою якнайшвидшого
початку детального міжнародного розслідування. Містився
заклик до всіх держав надавати будь-яку допомогу, яка
виявиться необхідною при проведенні цивільних і кримінальних проваджень у зв’язку з цим інцидентом. Також
було обіцяно всебічну допомогу Організації Об’єднаних
Націй в даному розслідуванні.
Ще одним документом щодо подій на Донбасі стала
резолюція РБ ООН № S/RES/2202 (2015) від 17.03.2015
[3]. У ній було заявлено про повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України
й висловлювалося тверде переконання стосовно того, що
урегулювання ситуації в східних регіонах України
можливе тільки шляхом мирного розв’язання нинішньої
кризи. Основним змістом згаданого документу було
схвалення РБ ООН «Комплексу заходів з виконання
Мінських угод», прийнятого і підписаного у Мінську 12
лютого 2015 року, а також заклик до учасників угод
забезпечити повне виконання зазначеного «Комплексу
заходів», включаючи передбачене в ньому всеосяжне
припинення вогню.
Наступну пов’язану з подіями на Донбасі резолюцію
РБ ООН, яку було винесено на розгляд 29 червня 2015
року [4], прийняти не вдалося. Варто зазначити, що 11
членів засідання проголосували «за», 3 (Китай, Ангола
та Венесуела) утрималися і лише РФ висловилася «проти».
Таким чином, оскільки Росія є постійним членом РБ ООН,
на документ було накладено вето. Лейтмотивом зазначеного
проекту резолюції була постанова щодо заснування
міжнародного трибуналу з метою здійснення судового
переслідування осіб, відповідальних за злочини, пов’язані
зі збитим літаком рейсу MH17 та прийняття статуту
міжнародного кримінального трибуналу, який містився в
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додатку. По тому, хоч якимось чином намагаючись виправдати свою країну в очах міжнародної спільноти, МЗС Росії
заявило, що РФ проголосувала проти, бо не вважала за
можливе пропустити нав’язуване РБ ООН політизоване
(з точки зору РФ) рішення і таким чином начебто
намагалася перевести питання в конструктивне русло.
6 червня 2018 року РБ ООН було прийнято заяву
голови Ради Безпеки із засудженням порушень режиму
припинення вогню на сході України та з закликом до
якнайшвидшої реалізації Мінських угод. Статус заяви
голови, на відміну від заяви для преси, має не декларативний характер. І хоча, на відміну від резолюції РБ
ООН, цей документ не є обов’язковим до виконання, на
його підставі можуть виконуватися відповідні дії в ООН.
У зазначеній заяві засуджується чергове загострення
бойових дій на Донбасі із застосуванням забороненої
важкої зброї та висловлюється повна підтримка суверенітету
й територіальної цілісності України, а також міститься
заклик до виконання зобов’язань з роззброєння та негайного виведення важкого озброєння відповідно до Мінських
угод. При цьому підкреслюється, що це має суттєвий
вплив на безпеку цивільного населення. Крім того, в
заяві наголошується на необхідності розширити зусилля
гуманітарної допомоги в постраждалих від конфлікту
регіонах й висловлюється цілковита підтримка Спеціальній
моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ та прохання всебічно
сприяти її роботі.
Організація Об’єднаних Націй є виконавцем провідної
ролі у справі координації надання гуманітарної допомоги в
усьому світі. У зв’язку з цим, після початку збройного
конфлікту в Україні, у 2014 році тут почав працювати
Офіс ООН з координації гуманітарних питань (далі –
ОКГП). На сьогодні його представники працюють у
Києві та в місцевих відділеннях у Донецьку, Краматорську,
Києві, Луганську, Маріуполі та Сєвєродонецьку.
У лютому 2015 року ООН і уряд країни розпочали
здійснення Плану гуманітарного реагування (далі – ПГР)
для України. З тих пір щорічно відбуваються презентації
оновленого ПГР, основною метою якого є надання критично важливої гуманітарної допомоги та забезпечення
захисту мільйонів жителів України які того потребують.
Стратегічним органом, який спрямовує діяльність і
підтримує взаємодію з державними та неурядовими
партнерами, є Національна робоча група з гуманітарних
питань. Вона є провідним партнером уряду в справі
координації дій з міжнародним гуманітарним співтовариством. Окрім контролю над діяльністю установ системи
ООН, зазначена робоча група також опікує ться заходами,
які здійснюються підрозділами Червоного хреста, а також
місцевими і міжнародними неурядовими організаціями
(далі – НУО).
В межах координації заходів з надання допомоги,
організації, що входять до системи ООН, доправляють
різноманітні гуманітарні вантажі (продовольство та
медикаменти, непродовольчі товари та будівельні матеріали, предмети гігієни та освітнє приладдя тощо), а також
забезпечують людей, які постраждали внаслідок конфлікту,
питною водою. Окрема спеціальна програма передбачає
надання сільськогосподарського знаряддя для самостійного
виробництва продуктів харчування, проведення інформаційно-просвітницької роботи з дітьми щодо наземних

мін та правової підтримки й захисту вразливих груп
населення [5].
Однак, зазначену роботу надзвичайно ускладнює
серйозний дефіцит коштів. Так, попри неодноразові
заклики до збільшення фінансування, План гуманітарного
реагування на 2018 рік залишається значною мірою
недофінансованим. Станом на 5 жовтня отримано лише
30% (або 56 млн. дол. США) з необхідних 187 млн. дол.
США. Таким чином, вкрай важливою є негайна підтримка
міжнародної спільноти для збільшення гуманітарних заходів.
Особливо це пов’язано з початком зимового періоду, коли
вразливість населення у зоні конфлікту та прилеглих до
неї територій ще більш поглиблюється [6, c.4].
Ще однією структурою системи Організації Об’єднаних Націй, яка переймається проблемами мирних
жителів зони конфлікту на Донбасі, є Фонд народонаселення ООН (далі – ФН ООН, UNFPA). Так, починаючи
з 2015 року ФН ООН спільно з партнерами реалізовував
у п’яти східних областях країни, що найбільше постраждали від конфлікту, гуманітарний проект «Посилення
гуманітарної відповіді на потреби найбільш вразливих
категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного
конфлікту на сході України: зміцнення міжвідомчої
системи попередження і подолання ґендерно-обумовленого
насильства та забезпечення доступу до послуг з охорони
репродуктивного здоров’я».
Зазначений гуманітарний проект ФН ООН передбачав
цілий комплекс дій, які мали допомогти суспільству та
владі дати ефективну відповідь на сплеск насильства над
жінками. Зокрема 21 мобільна бригада, у складі яких
працювали професійні психологи та соціальні працівники,
надавала оперативну допомогу постраждалим. Й лише за
перші місяці роботи згадані мобільні бригади допомогли
понад 2700 постраждалим від ґендерно-обумовленого
насильства (далі – ГОН), з яких більше 85% складали
жінки (переважно віком 25-36 років). Їхні історії
підтвердили, що ГОН залишається надзвичайно прихованою проблемою, адже дві третини жінок ніколи раніше
не заявляли про пережите ними насильство. Мобільні
бригади надавали психологічні консультації і створили
«плани безпеки» з контактами відповідних центрів послуг
або вживали інших заходів для забезпечення захисту людей,
що страждають від ґендерно-обумовленого насильства [7].
Водночас влітку 2015 року ФН ООН було ініційовано
дослідження проявів ґендерно-обумовленого насильства
в регіонах, що постраждали від конфлікту в Східній
Україні, а саме – на підконтрольних Україні територіях
Донецької та Луганської областей, а також в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях, які
стали притулком для основної частини внутрішньо
переміщених осіб (далі – ВПО). Результати дослідження
дозволили сформувати ряд рекомендацій та пропозицій
щодо подальшого розвитку політики протидії ГОН, що
можуть бути застосовані на різних рівнях прийняття
рішень, представниками різних секторів та інститутів
громадянського суспільства, й які було викладено та
донесено до широкого загалу у відповідному звіті [8].
Намагаючись запобігти незаконному отриманню
допомоги особами, які не мали на це право, керівництво
держави почало вводити низку заходів, спрямованих на
боротьбу з цим явищем. У рамках цієї політики, в березні
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2016 року Міністерство соціальної політики України
припинило соціальні виплати та пенсії для більш ніж 600
тисяч осіб через підозру, що дехто із них фіктивно
отримує виплати, призначені для внутрішньо переміщених
осіб. На думку Агентства ООН у справах біженців (далі –
УВКБ ООН, UNHCR) призупинення виплат переважно
вплинуло на найбільш незахищені верстви населення.
Зокрема, на осіб із обмеженою мобільністю та доступом
до інформації. Представники згаданої організації вважають,
що люди із особливими потребами, переважно старшого
віку, можуть мати складнощі із відвідуванням департаментів соціального захисту для вивірення своєї адреси
проживання [9, c.1].
УВКБ ООН працює в Україні з 1994 року, захищаючи
права біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства. Зокрема, агентство приймало активну участь у розробці
національного законодавства стосовно прав згаданих
верств населення. УВКБ ООН допомагає налагодити
дієву систему надання захисту в Україні, а також надає
громадянам України гуманітарну допомогу.
Також, починаючи з 2014 року, УВКБ ООН тісно
співпрацює з керівництвом України та громадськістю
намагаючись знайти оптимальні шляхи вирішення проблеми
вимушеного переселення мільйонів внутрішньо переміщених осіб зі сходу України та Автономної Республіки
Крим. Так, агентство (як самостійно, так і у партнерстві
з іншими міжнародними та місцевими організаціями)
надає особам в Україні, які перебувають під його опікою,
правову, матеріальну та соціальну підтримку. УВКБ ООН
переважно зосереджує свою діяльність на захисті прав і
свобод ВПО, покращенні умов їхнього існування та
знаходженні для них довгострокових рішень, які мають
сприяти забезпеченню стабільності їхньої подальшої
життєдіяльності [10].
Не секрет, що через збройний конфлікт на сході
України у переміщених осіб та постраждалого від конфлікту
населення виникли значні потреби в гуманітарній
допомозі. Ситуацію ускладнює те, що попри існування
декількох угод про припинення вогню, бойові дії
тривають і вже завдали значних руйнувань житлу та
інфраструктурі. Велика кількість постраждалих від конфлікту громад потерпають від постійних обстрілів і
потребують термінової допомоги з ремонтом житла.
УВКБ ООН надає низку видів допомоги у сфері житла:
від легкого ремонту до повної реконструкції як приватних,
так і багатоквартирних будинків. Таким чином, агентство
запобігає неконтрольованому переміщенню та забезпечує
достойне розміщення для найбільш вразливих сімей,
постраждалих в результаті конфлікту, а також тих, хто
вирішив добровільно повернутися до своїх осель. У 2018
році УВКБ ООН продовжувало відновлювати пошкоджені
будинки по обидві сторони від лінії розмежування. Часто
виникає необхідність провести швидкий тимчасов ий
ремонт пошкодженого внаслідок бойових дій житла. Для
цієї потреби агентство завчасно розміщує комплекти для
аварійного ремонту, до складу яких входять брезент і
дерев’яні рейки котрі використовуються у якості
допомоги постраждалим внаслідок збройного конфлікту
та новим переміщеним домогосподарствам.
Починаючи з 2015 року і до березня 2018 року УВКБ
ООН надало допомогу з довгостроковим ремонтом 15
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948 домогосподарствам (з них близько третини знаходяться
на непідконтрольній уряду території), тоді як 11 377
домогосподарств отримали комплекти для аварійного
ремонту. Ще близько 4000–6000 постраждалих від
конфлікту домогосподарств потребують допомоги з
ремонтом житла. Також УВКБ ООН надає консультації
та рекомендації органам державної влади України та
організаціям у сфері розвитку, які почали реалізовувати
проекти у сфері соціального житла [10].
Внаслідок збройного конфлікту тисячі людей були
змушені полишити свої домівки, забравши з собою лише
частину своїх речей. Таким чином, багато постраждалих
втратили не лише житло, а й свої найнеобхідніші речі,
потрібні для виживання та задоволення щоденних потреб.
Намагаючись хоча б частково вирішити зазначену проблему,
починаючи з 2014 року УВКБ ООН в рамках програми
невідкладної допомоги вже надало найбільш вразливому
постраждалому від конфлікту населенню 300 000 одини ць
непродовольчих товарів. Серед них – ковдри, постільна
білизна, рушники, кухонні набори, та ін.
Критичним ресурсом, необхідним постраждалим від
конфлікту особам, щоб пережити зимовий період, є тверде
паливо (вугілля та дрова). Оскільки постачальники у
нинішній ситуації не можуть дістатися віддалених сіл
поблизу лінії розмежування, тверде паливо стає дістати
там все складніше. В інших випадках сім’ї не можуть
собі дозволити купувати вугілля з-за низького рівня
свого доходу. А збирати дрова стало часто небезпечно
через забруднення місцевості мінами та вибуховими
залишками війни. Вирішуючи цю проблему, починаючи
з 2014 року, в рамках своєї програми допомоги у зимовий
сезон, УВКБ ООН видало на даний час тверде паливо 18 202
постраждалим від конфлікту домогосподарствам. Окрім
вугілля для опалення протягом зими 2017–2018 рр.
агентство у співпраці з партнерами надавало допомогу
постраждалому населенню у вигляді зимового одягу, а
також грошових грантів для вирішення потреб, пов’язаних
з зимовим періодом. Також УВКБ ООН у рамках співпраці з Державною прикордонною службою України провело
роботи з утеплення КПВВ на лінії розмежування [10].
На початку жовтня 2017 року з триденною місією
Україну відвідала помічниця Генерального секретаря
ООН з гуманітарних питань та заступниця Координатора з
питань надзвичайної допомоги Урсула Мюллер. Основною
метою її візиту було бажання привернути увагу світової
спільноти до людських жертв конфлікту та проблем
постраждалих і переміщених осіб. Під час свого візиту
вона зустрілася з ключовими представниками уряду у
Києві та на місцях, а також відвідала центр компактного
проживання у Святогірську (Донецька область), де спілкувалася з сім’ями, які були переміщені внаслідок конфлікту.
Також У. Мюллер перетнула «лінію розмежування»,
щоб особисто перевірити, з якими проблемами стикаються мільйони людей в процесі її переходу.
Після завершення цієї місії помічниця Генерального
секретаря провела у Нью-Йорку спеціальний брифінг
для країн-членів ООН. Під час нього вона підкреслила,
що постраждалі від конфлікту українці вже почали
втрачати надію і відчувають, що міжнародне співтовариство стало про них забувати. Водночас У. Мюллер
запевнила українців, що міжнародна спільнота пам’ятає
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про них, і підкреслила необхідність термінового фінансування найбільш необхідних гуманітарних заходів
напередодні зимового сезону. Також при цьому вона
закликала всі сторони конфлікту захищати мирних жителів,
критично важливу інфраструктуру (системи водо-, електрой теплопостачання) та забезпечувати безперервний доступ
гуманітарної допомоги і зазначила, що єдиним надійним
рішенням для розв’язання гуманітарних проблем мільйон ів
людей в Україні є припинення військових дій [11, c.3].
Ми пам’ятаємо, що на початку збройного конфлікту
на сході України фактично весь світ слідкував за його
розвитком. Нині, коли з цього часу минуло чотири з
половиною роки, ця подія вже майже не потрапляє до
міжнародних новин та публікацій у виданнях. Хоча
наслідки згаданого конфлікту продовжують щоденно
негативно впливати на життя мільйонів українців.
Змінити цю тенденцію на краще намагається створена
під егідою ООН в Україні Гуманітарна команда країни
(далі – ГКК). До її складу входять Координатор з
гуманітарних питань в Україні, керівники гуманітарних
агенцій ООН, керівники 2 національних та 2 міжнародних НУО, Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Основним завданням згаданої команди є прийняття оперативних рішень з питань гуманітарної стратегії, політики
та пріоритетів країни.
На сьогодні ГКК прагне привернути загальносвітову
увагу до складної ситуації на сході України ділячись
історіями людей, які постраждали, та водночас захищаючи
їх права, безпеку і гідність. З цією метою 28 лютого 2018
року в Брюсселі відбулася спільна конференція Управління Єврокомісії з питань гуманітарної допомоги та
кризового менеджменту й Управління ООН з координац ії
гуманітарних справ (далі – УКГС). Зокрема, серед її
провідних учасників були: Міністр з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України, Помічниця Генерального секретаря ООН з
гуманітарних питань та заступниця Координатора з
питань надзвичайної допомоги, Єврокомісар з питань
гуманітарної допомоги та Координатор з гуманітарних
питань в Україні. До зазначеного заходу залучилося
понад 120 учасників, включно з представниками державчленів ЄС, членами Парламенту ЄС, агенціями ООН та
міжнародними організаціями, аналітичними центрами та
представниками засобів масової інформації. Учасникам
конференції було надано інформацію про гуманітарні
потреби та проблеми з якими зіштовхуються мільйони
постраждалих від військових дії людей. Пролунав
заклик до світової спільноти частіше звертати увагу саме
на людський компонент збройного конфлікту. Метою
конференції було також привернення уваги до термінової
потреби у фінансуванні Плану гуманітарного реагування
на 2018 рік, для успішного виконання якого необхідно
187 мільйонів доларів США та який є надзвичайно
важливим для гуманітарних організацій, які намагаються
надати нагальну допомогу та захист мільйонам найбільш
вразливих українців. На цьому засіданні Європейська
Комісія оголосила про виділення 24 мільйонів євро у
рамках гуманітарного реагування в Україні на 2018 рік.
Представники урядів Німеччини та Норвегії оголосили
про надання 12 мільйонів євро та 3 мільйонів доларів
США відповідно для України у 2018 році. Загалом,

конференція набула значного міжнародного резонансу
та привернула увагу до гуманітарних наслідків та людських втрат під час конфлікту на сході України [12, c.3].
Також нині у процесі розробки та узгодження
знаходиться схема можливого залучення миротворчої
місії ООН на Донбас, ідею якої, згідно з опитуваннями,
підтримує більшість українців. Однак це питання, на
наш погляд, потребує окремого дослідження.
Висновки.
1. Організацією Об’єднаних Націй було прийнято низку
документів, в яких задекларовано повну повагу до суверенітету України та підтримку її незалежності й територіальної
цілісності, і де містяться спроби знайти шлях виходу з
конфліктної ситуації на сході нашої держави.
2. Установи системи ООН є провідними ланками у
мережі розповсюдження гуманітарної допомоги серед
жителів конфліктних регіонів Донбасу та внутрішньо
переміщених осіб. Вони систематично надають матеріальну
та фінансову допомогу постраждалим від військового
конфлікту, проводять інформаційну та культурно-освітню
роботу.
3. Разом з тим, повноцінна та широкомасштабна
гуманітарна діяльність оонівських інституцій фактично
унеможливлюється недостатнім фінансуванням. Зокрема, у
цьому році їхні відповідні потреби забезпечено лише на
третину.
4. Незважаючи на досить активну співпрацю ООН з
керівництвом України, все ж існують певні спірні точки,
розв’язання яких потребує двобічних зусиль. Зокрема це
стосується питання отримання виплат внутрішньо переміщеними особами, специфіки перетину «лінії розмежування» тощо.
5. Практика розгляду питань стосовно конфліктних
подій в Україні ще раз продемонструвала, що нинішні
правила щодо застосування права вето постійними членами
РБ ООН дають декому з них можливість передусім
керуватися при цьому не принципами і нормами міжнародного права, а власними політичними мотивами та
інтересами.
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The article examines the role of the United Nations in attempts to end the armed conflict in Eastern Ukraine through a
series of documents adopted by the UN Security Council on the above-mentioned developments. The paper researches the
work of the organizations of the UN system, which help resolve the problems that arose as a result of the hostilities in the
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IMPROVING THE SOCIAL POLICY OF UKRAINE
IN THE FIELD OF INCLUSIVE EDUCATION
The article examines the ways of improving social policy in the field of inclusive education, which revealed that
social policy largely determines the process of providing educational services. Educational services are an integral
part of social policy, and the purpose of their provision is to ensure the development of the creative, scientific,
professional potential of citizens of the state and to ensure equal access to obtaining such services, regardless of their
special needs. Public authorities of public administration develop and implement social policy in the field of education,
which indicates that the state undertakes to provide educational services through: development of the regulatory
framework, financing, logistics, infrastructure development of educational institutions , free access to them for people
with special needs, etc. The social policy in the field of education is defined as a complex of measures covering various
areas of educational services carried out by public and private educational 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 research substantiates 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 to
education of people with special needs. To provide the appropriate level of responsibility of the public administration
bodies to improve the social policy of Ukraine in the field of inclusive education at the national and regional levels, the
post of educational ombudsman, as the main conductor of social policy in the field of education, incl. and ensuring the
right of access to education for people with special needs.
Key words: social policy, public administration, education, inclusive education, people with special needs,
authorities, international standards, educational services, ombudsman.

Problem solving in general and its connection with
important scientific or practical tasks. Modern globalization
processes taking place in the world have not left Ukraine and
encourage the public administration of the educational system
to take into account international tendencies and bear responsibility to the citizens of the state in order to ensure their
constitutional rights and freedoms. One of these rights is to
ensure the education of all, regardless of their specific needs.
The information and technology revolution, which covered
all spheres of activity, has become a global accelerator of
social and pedagogical progress, raising the level of education
and quality of life for people with special needs. Innovations
in the form of inclusive education that today accompany the
education system have a serious impact on the nature of
pedagogical processes, professional relationships, their
improvement and harmonization. This process is especially
acute in modern Ukraine, when radical changes are introduced
in the organization of training people with special educational
needs. In the pedagogical process, there is a process of
abandoning many stereotypes of the Soviet Union when there
was a tendency for people with special needs to receive enough
state assistance, and education is completely optional [2].
An analysis of recent research and publications,
which launched the solution to this problem. A source of
research on the processes of public administration in improving
the social policy of Ukraine in the field of inclusive education
has become a series of scientific works, publications of
domestic scientists and researchers, who, through the prism

of various branches of science, have studied aspects of
education and providing educational services to the population
in varying degrees. Terminology of research, conceptual
foundations and theoretical problems of the development of
social policy and inclusive education by the section of statemanagement and pedagogical science were studied by the
author in encyclopedic publications on public administration,
pedagogy and social work, sponsored by Ukrainian scholars
V. Bakumenko, M. Bilynska, N. Didenko, V. Knyazev,
A. Mikhnenko, P. Nadolishniy, Yu Surmin, V. Kremin, T. Lukin,
S. Nikolaenko, I. Malafiik, Z. Shevtsev, and others. The
spectrum of social problems, theoretical aspects and practical
questions of the development and implementation of social
policy in Ukraine is disclosed in works by V. Golub, O. Ivanova,
L.Ilchuk, O. Paliy, T. Semigina, V. Skuratovsky, V. Troshchinsky
and others. Socio-pedagogical support of people with special
needs in the conditions of educational institutions were
investigated: L. Drozdova, K.Dubich, A.Kokareva, A.Kolupaeva,
A. Pesotskaya, G. Sergiyenko, P. Talanchuk, L.Tyuptya, and
others. In particular, the specifics of the organization of
inclusive education of children of certain categories are represented in the studies: I. Gilevich, L. Kalinina, O. Kuzmichova,
L. Gigranova, I. Tsukerman (involvement of children with
hearing impairment,); L. Volkova, Yu Kuzmina, E. Medvedeva,
L. Lopatina and others.
Identification of previously unsettled parts of the general
problem to which the article is devoted. The current stage of
Ukraine’s development as an independent and social state
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occurs in a socio-political and economic crisis, which
encourages public administration bodies to find ways to
optimize social expenditures on education, modernize and
improve the efficiency of the provision of educational
services to this category of people as people with special
needs. Today, there is an urgent need for saving, rational use
of budget funds through the development and implementation of effective social policies and effective mechanisms
for public administration of educational services. In the
context of underreforming the education sector, the existence
of systemic deformations that affect the living standards of
the country’s population, deepens its polarization, increases
inequalities in access to educational services and dissatisfaction with the level of educational provision. This leads to
large-scale marginalization, social exclusion of people with
special needs, social tension in society. It is these factors that
urge public administration authorities to develop effective
social education policies in the state in the field of
introduction of forms of inclusive education that will give
people with special needs opportunities to study at institutions of various educational levels and receive appropriate
professional training that will influence their further work
and material providing life. Modern scientific research does
not sufficiently reveal the ways of improving the social
policy of Ukraine in the field of inclusive education.
The goal of the work. To analyze and reveal the ways of
improving the social policy of Ukraine in the field of
inclusive education.
Presentation of the main research material with full
justification of the received scientific results. At this stage
of the reformation of Ukrainian education, the special attention
of the public and public authorities is to ensure the right to
education for all and those who are now classified as those
with special needs. The current socio-political and economic
crisis has a negative impact on the state of affairs in the field
of inclusive education, since it requires large financial flows
not only for the organization of the educational process, but
also the provision of architectural accessibility to all educational institutions for people with special needs, despite
their nosology. All these factors lie in the sphere of social
policy of the state, and it is precisely because of its
effectiveness that we can expect the positive results of
ensuring the right to education for all who need it.
The development of effective social policy in the field of
education and the introduction of inclusive education at all
educational levels: pre-school, secondary, vocational and
higher, the inclusion in their pedagogical activity of technologies and methods of inclusive education of people with
special needs, is an important requirement of professional
pedagogical work in the organization of inclusive training in
the education system of Ukraine and the responsibility of the
public administration bodies at national and regional levels
for the improvement of ialnoyi policy of Ukraine in the field
of inclusive education. Given the Eurointegration vector of
Ukraine’s state policy to ensure international standards of
education and access to it by all citizens of the state, this is a
necessity of the present.
Within the limits of our research it is necessary to find
out the essence of social policy in general and in the field of
education in particular. Ukrainian scientist V.А. Skuratsky
proposes to consider social policy in two understandings [8,
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p.5-6]: in the broad, as a system implemented in society by
subjects (state, public, etc.) activities in different ways and
forms, based on certain principles, and is aimed at creating
conditions for the self-realization of social potential of the
person, ensuring optimal functioning and development of
social relations; that is, social policy is a system of managerial,
regulatory influences, activities of subjects aimed at satisfying
social needs, balancing the social interests of a person, groups
of society, achieving social goals, solving social problems;
in the narrow, as the activities of subjects of socio-political
life, which is aimed at ensuring social protection, social
security of man and society by creating conditions for the
formation of a safe social environment of man; it involves
the development and implementation of a set of measures to
create a system of social social damper, in particular market
risks and the formation of social standards [8, p.5-6].
Social policy largely determines the process of providing
educational services. Educational services are an integral
part of social policy, and the purpose of their provision is to
ensure the development of the creative, scientific, professional
potential of citizens of the state and to ensure equal access to
obtaining such services, regardless of 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. At the state level, social
policy is implemented, as a rule, through state bodies of
management [5].
Ukraine, as a democratic state, adopting the European
integration path of education in the field of education is
guided by international standards and norms that establish
the rights of people with special needs who are or can become
participants in the educational process. First of all, they
should include: the Declaration of the Rights of Persons with
Disabilities (UN, 1975), the World Program of Action for
Disabled Persons (UN, 1982), the Convention on the Rights
of the Child (UN, 1989), the World Declaration "Education
for All" (1990), Standard Rules for Equal Opportunities for
Persons with Disabilities (UN, 1993), Salamanca Declaration
(1994), Dakar Declaration (2000), etc. [3].
The Salamanca Declaration, in particular, states that "...
schools need to find ways to ensure the successful education
of all children, including children with physical or mental
disorders, for the introduction of inclusive education. The
problem facing an inclusive school is the development of
personality-oriented pedagogical methods that would ensure
the successful training of all children, including children
with mental or physical disabilities. The basic principle of
creating an inclusive school is that all children must learn
together in all cases where this is possible, despite certain
difficulties or differences that exist between them. Inclusive
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schools must recognize and take into account the diverse needs
of their students through matching different types and rates of
learning, and providing quality education for all through the
development of appropriate curricula, organizational measures,
the development of a teaching strategy, the use of resources and
partnerships with their communities» [3].
The social policy in Ukraine regarding the organization
and provision of educational services to people with special
needs is determined by the Constitution of Ukraine (Articles
46, 53, 49), the State National Program "Education (Ukraine
XXI Century)", the Law of Ukraine "On Education", the Law
of Ukraine" On the state social assistance to the disabled
from childhood and children with disabilities", the Law of
Ukraine" On the basics of social protection of the disabled in
Ukraine", the Law of Ukraine" On the Rehabilitation of the
Disabled in Ukraine", the Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine" On Approval of the Concept Early
rehabilitation of disabled children", the concept of educational
standards the deaf, the concept of inclusive education.
Central bodies of executive power, ensuring the subject
responsibility for improving the social policy of Ukraine in
the field of inclusive education and introducing the post of
educational ombudsman under the state control over the
provision of the right to education for citizens, including
those with special needs, approved by the CMU Resolution
No. 491 of June 6, 2018 year for decades we have been
watching violations of the rights of people with special needs in
education. Everything was manifested and at the present time
there is: insufficiency of the developed legal and regulatory
framework for the protection of their rights, the ineffectiveness of state-management structures responsible for
the organization and implementation of inclusive education,
the lack of development of teaching and methodological
support for the training of people with special needs, taking
into account their nosologies and peculiarities of psychophysical development, total inaccessibility of the architecture
of educational institutions for this category of citizens of
Ukraine [6].
In order to comply with international standards for the
provision of education rights to all categories of the
population of Ukraine, appropriate control in this area was
introduced by an official in the person of an educational
ombudsman at the level of central government with a clear
indication of duties for implementation, among which:
assistance in the implementation of the state policy
aimed at ensuring the human right to obtain high-quality and
accessible education;
implementation of measures to adhere to the legislation
on education;
taking measures to ensure proper conditions for equal
access to education;
promotion of inclusive education;
assistance to Ukraine in fulfilling its international
obligations to respect human rights in Ukraine;
cooperation and interaction with the Ministry of Education
and Science and other central executive authorities, local
self-government bodies, educational institutions of all levels,
irrespective of the form of ownership and subordination,
educational management bodies, law-enforcement bodies,
international organizations, non-governmental public organizations on matters within its competence [6].

The Educational Ombudsman, in accordance with the
tasks entrusted to him, will be the leader of the state social
policy in the field of inclusive education, and through his
powers will be able to take control of both the horizontal and
the vertical level of the authorities to ensure the right to
education, regardless of the peculiarities of the person and bring
to justice the authorities for their actions or inactivity in the
field of inclusive education, before the citizens of the state [6].
Another important aspect of the implementation of social
policy in the field of inclusive education is the creation of an
inclusive environment at the educational institutions of all
levels, which should be based on the management of educational innovation, which is a modern direction in the development
of the science of management, which reveals their influence
on the development of an inclusive environment, forms
management of it, motivation of managerial and scientific
and pedagogical staff in educational institutions with the
purpose of qualitative improvement or introduction of
indicators of the educational inclusive process of their
educational activity ones. The subjects of management of
inclusive educational innovations, as well as in the general
theory of state management of social and pedagogical
systems, which include educational institutions of all levels,
are the heads of these institutions that are directly involved
in the development, experimentation or testing, implementation or application of educational innovations in inclusive
education; objects – scientific and pedagogical workers and
their creative activity on the application of educational
innovations in the field of inclusion directly in the educational
process for people with special needs in an educational
institution among members of the staff who do not have such
special needs [2, p.73-81].
In view of the above, one can note that the organization
of inclusive education, its realization and ensuring the rights
to education at all levels, people with special needs, lies in
the sphere of social policy of the state. The success of this
process will depend on the socioeconomic, political, normative
and legal indicators and the scientific and pedagogical potential
of educational institutions that are the direct executors and
implementers of the inclusive process of providing educational
services to people with special needs at the regional level
and the responsibility of the public administration bodies for
improvement the social policy of Ukraine in the field of
inclusive education at the national level.
The results of the study of ways to improve Ukraine’s
social policy on inclusive education make it possible to draw
the following conclusions:
1. The study found that positive changes in the field of
inclusive education can be achieved by improving the social
policy of the state.
2. Public authorities of public administration with a view
to ensuring constitutional rights for all citizens and solving
educational problems that arise in individuals, social groups,
should develop and implement social policy in the field of
education, including inclusive.
3. It has been determined that the development of the
field of inclusive education is provided by the improvement
of social policy by: developing a legal framework, financing,
logistical support, creating the infrastructure of educational
institutions, free access to them for people with special
needs, etc.
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4. The study found that, following the international
standards for ensuring the right to education of all citizens
and the taking of state-controlled inclusive education at
national and regional levels, the post of educational ombudsman as the main conductor of social policy in the field of
education and ensuring the right of access to education of
people was introduced. with special needs.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
У статті здійснено дослідження напрямів удосконалення соціальної політики в галузі інклюзивної освіти, яким
з’ясовано, 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. Державні органи публічного управління розробляють та
здійснюють соціальну політику в галузі освіти, і це свідчить про те, що 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 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. Дослідженням обґрунтовано 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. Для забезпечення відповідного рівня
відповідальності органів публічного управління щодо удосконалення соціальної політики України в галузі інклюзивної
освіти на загальнодержавному та регіональному рівнях введено посаду освітнього омбудсмена, як основного
провідника соціальної політики в галузі освіти в т.ч. і забезпечення права доступу до освіти людей з особливими
потребами.
Ключові слова: соціальна політика, публічне управління, освіта, інклюзивна освіта, люди з особливими потребами,
органи влади, міжнародні стандарти, освітні послуги, омбудсмен.
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HISTORICAL BACKGROUND
OF THE INFORMATIONAL SOCIETY
The article is devoted to the research of the preconditions of the information society as the first phase of the new
historical formation of human civilization – "society of knowledge".
The author investigates the positive and negative factors of the introduction of information technology in the life of
the individual and society as a whole. Based on the results of the study, conclusions were drawn that consist in this:
– firstly, mastering the first verbal and later written language was the determining milestone in the way of mankind
to the information society;
– secondly, the introduction of printing and means of transferring information over a considerable distance
contributed to increasing the role of information in the life of the society from the subject of communication to a
complex philosophical and legal category at one stage with space, time, matter energy, etc.;
– thirdly, the positive impact on accelerating the pace of social progress was on the information provision of
complex systems and the systemic and cybernetic approach to improving the management system in the main sectors of
social relations.
– fourth, the realities of today confirm the conclusions of experts that the present society is still prematurely
regarded as a "knowledge society", since the economic component of the use of IT prevails in the spiritual, moral and
ethical.
Key words: information society, information technologies, information, intelligence, society of knowledge,
language, printing.

Relevance of research topic. The rapid and tireless
progress of information technologies (hereinafter-IT) in recent
times not only has a significant impact on legal relationships
in social, economic, legal, political, ethical, moral, cultural
and educational and other branches of society, but it is also
possible to point out, without exaggeration, – radically changed
the way of life of most people on our planet.
Today it is impossible to imagine life, production of
goods and services, their distribution and logistics, scientific,
educational, law-making and other activities without the use
of the latest advances in IT, computer technology and
communication equipment. However, the experience of
centuries-old human civilization contains many examples
where the latest scientific developments and technological
advances aimed at improving the conditions of human life,
in the final result, contributed not only to their deterioration
(Bhopal, Chernobyl, Armenians, etc.), but also to the termination
of life itself (Hiroshima, Nagasaki, Aleppo, Al Mishrak,
etc.). As Tolstoy accurately stated in his time, "all the miseries
of people occur not because they have not done what they
need, but because they do what they do not need to do".
Issues related to the formation of the information society
as a new stage in the history of mankind and social, cultural
and economic phenomena, were studied by domestic and foreign
experts in the philosophy of law, economics, computer science
and other branches of modern science. In particular, work
should be noted I. Aristova, V. Bebika, M. Bryukhanova,
V.Bukovich, M.Vershinina, A.Vityuk, A.Gaponenko, R. Hasler,
V. Danilian, A. Dyatlova, V. Ilganayeva, V. Inozemtseva,
G. Kleiner, A. Lipkan, L. Melnyk, B. Milner, A. Novitsky,
I. Nonaki, T. Orlova, V. Parfenyuk, O.V. Sosnin, H. Akeuchi,
D. Tapskotta, R. Williams, V. Cymbalyuk, G. Chesbury,
J. Shumpeter, V. Shcherbina and many others.

However, despite a significant number of publications, it
should be noted that issues related to the study of historical
preconditions and the sequence of the formation of the
information society in order to identify the prospect of its
transformation into a knowledge society are still not wellresearched. In the opinion of the author, this reduces the
level of philosophical and legal development of the problem
somewhat, since it is impossible to manage the future without
realizing the past, and without the effective management of
the present it is impossible to foresee the future.
Presenting main material. Modern science does not
provide an unambiguous answer to the question of time and
preconditions for the formation of the foundations of the
information society as a stage of development of human
civilization. So according to D. Bell, the genesis of human
civilization should be regarded as a process divided into
three types of social organization:
– preindustrial (extractive), which is characterized by a
small dynamic of its development;
– industrial (industrial), an important feature of culture,
which is the installation of scientific and rational knowledge
in the direction of transformation and subordination of man
to nature, which is inherent not only in science, but also in
all manner of thinking of society;
– post-industrial (intellectual), during which society is
formed under the influence of intellectual technologies, the
basis of which is the information and knowledge received ,
processed, assimilated, used and used by telecommunication
and computers. At the same time, the process of formation of
this type of social organization must be investigated not only
in terms of economic processes, but also in relation to the
emergence of new trends in the social and spiritual spheres [1,
р.63-64].
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Unlike D. Bell, who emphasized the evolutionary nature
of the process of formation of a post-industrial
(informational) society, E. Toffler insisted that research of
this process should be based on its wave ("explosive")
nature. According to his theory of "three waves":
the first wave of change, about 10 thousand years ago,
was caused by the introduction of agriculture;
the second wave of change associated with the industrial
revolution;
The third wave of change is a consequence of the
transformation of the industrial society into information [2,
р.15].
Prof. V. Rayward (University of Illinois, USA) also
believes that the process of formation of the information
society is not evolutionary and defines it as a revolutionary
one whose research should be carried out in terms of a
logical and consistent information revolution, which,
depending on epistemic, axiological, ontological, social,
economic, and political and other consequences, he divides
into three stages:
– the introduction of a printed book that substantially
changed the current state of affairs in the fields of education
and communication;
– the onset of a period of dominance of information
technology, which, albeit still based on printing, however,
contributed to the dissemination of scientific and technical
information, which had consequences for both progressive
and crisis situations in the production process;
– the emergence of an online world of digitization of
information, the Internet and the World Wide Web, which has
led to the fact that everywhere the information systems and
technologies currently de facto transform our lives [3, р.862].
With this, perhaps, only partly possible to agree, since
the initiation of the printing business, which V. Reyward sets
the basis for his concept, would not be possible in the absence
of the phenomenon of human speech, discussions about the
emergence are probably more than one millennium.
In my opinion, it is the acquisition by a person of the
opportunity to receive and transmit information through oral,
and subsequently written language, is the forerunner of all
further transformations of the social structure of human
society from primitive – from the original to the postindustrial – information.
There are many hypotheses concerning the explanation
of this phenomenon from, already mentioned, God’s gift,
alien interference on a genetic level (which in principle does
not exclude each other), the gradual evolutionary improvement
of the human body in the struggle for survival, etc. However,
none of them can be considered to be absolutely true, since it
generates more questions than answers.
Thus, the supporters of the theological theories of the
development of human civilization believe that one should
be guided by the biblical canons, according to which "the
word was originally", because, in their opinion, it is in
harmony with the modern postulate of information science,
as the science of all informational phenomena, the micro and
macrodynamic processes of the boundless The universe is
that "information is primary".
American psychologist R. Saifart, believes that "something
happened in our history of development, which made us very
different from other primates. First of all, our brain is much
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larger in volume, which contributed to the creation of
conditions for a cognitive difference – we have much more
topics for discussion. Another difference – although many
mammals, including chimpanzees and gorillas, understand a
lot of communicative symbols, their reproductive ability is
extremely limited. This is the result of a change that occurred
millions of years ago, when the muscles of the larynx and
tongue mutated, and the monkeys – no. A dog or cat has the
ability to understand what they are talking about, but they
themselves can only make a limited repertoire of sounds:
barking or lying – and that’s all. But they understand a lot.
The same goes with the monkeys. And this contains an
intrigue: how it turned out that we not only can understand a
huge amount of sounds, but also produce them" [4].
Although the search for answers to these questions is not
the subject of this study, it should be noted that all of them
are in essence a characteristic result of the mental activity of
the human body in his quest for knowledge of ontological
dimensions of being and the surrounding world. In addition,
one should not underestimate the importance of the language
(oral, written, including digital) in the process of learning the
algorithm of the emergence, assimilation, use, transmission
and receipt of information.
The importance of understanding this algorithm lies in
the fact that the essence of the notion of information is now
in its close connection with space, time, matter, light, energy,
movement, consciousness, world outlook and other decisive
phenomena of the material and spiritual world. It is believed
that these properties of information are one of the prerequisites
for the formation of an information society.
The fact is that despite the dramatic changes in the technology
of information activities, both in the primitive society and
during the subsequent stages of the genesis of human
civilization, including modern high-tech information, as
perceived through hearing, sight, smell, touch and taste, and
continues to be perceived in such ways. As there were two
objects: the one who transmits the information and the one
that perceives it and continues to exist. Thus, only the
improvement of the technology of information activity takes
place, and its algorithm, the components of which is the
reception, perception, assimilation, use and transmission of
information remains fundamentally unchanged.
As noted in this context by S. Dyatlov, at all times, close
social communication is informative in its deep meaning.
This general social connection and mutual dependence is
manifested in the fact that each individual relationship
between actors is reproduced in three types: the linear ie is
information coded by each subject, nonlinear – reproduced
by groups of people and indirect – reproduced integral to the
whole society [5, р.190].
At the same time, it is indisputable that evolutionary
changes in the life of modern societies, accompanied by
radical social transformations, gradually but steadily progress
in the direction of a new type of human formation, defined
by the notion of "information", or as it is called D. Bell, and
some scientists are "post-industrial society" [6]. This process
is accompanied by the formation of a global information
industry, raising the level of knowledge of the individual and
society in general in economic and socio-cultural development,
the emergence of new forms of democracy, fundamental
structural changes in other areas of society’s life.
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As rightly notes V.L. Inozemtsev, "at the beginning of
the 60-ies formed the most important methodological
foundations that allow us to consider the emergence of a new
social status from the standpoint of withdrawal from
traditional industrialism and the development of" service
economics", associated with the increasing role of the
technological factor, science and education, the expansion of
the influence of the new a class of skilled professional
managers and technocrats and a qualitative change in the
place of theoretical knowledge and information in the social
production" [7, p.9].
At the same time, scientific circles have a very popular
concept, the essence of which is that the basis of the
formation of the information society is not social factors, but
the state of development of IT and information networks. As
arguments in its support, in particular, it is noted that it was
through the introduction of these technologies that the
information exchange became global in scope bypassing the
state borders, and the dissemination of information flows, in
turn, contributed to a significant increase in the possibilities
of obtaining, processing, storing, using and retransmission of
information practically in all branches of social life. It is
difficult to agree with this, since the essential content of
progress is to ease the living conditions of both the
individual and society as a whole, that is, the social factor.
That is why the information society based on the notion of
technology should be considered as the first phase of the
formation of a "knowledge society", in which social, ethical
and political parameters will be crucial.
However, as one of the ideologists of the concept of such
a society, Professor P. Drucker (University of New York,
USA) notes, the current society is still prematurely regarded
as a "knowledge society", we can now speak only about
creating an economic system based on knowledge [8, р.28].
The realities of today confirm the findings of a prominent
American economist, since the economic component of IT
application is far superior to the spiritual and moral-ethical.
This largely contributes to the spread of so-called cybernetic
crime as a mercenary motive (bank robbery) and as a
manifestation of terrorism (cyberattack on the grid) and
frank cynicism (distribution of viruses).
At the same time the very concept of "information
society" is not perceived unambiguously. For example, M.
Castells believed that the thing should not be about
"informational", since information was used before, but about
the "informational" society and, accordingly, the "informational"
economy. In his opinion, it is "informational" that characterizes
the modern transformational social trends more precisely
when a society emerges in which a new form of social system
based on information and knowledge is formed [9, р.104].
Somewhat different from the other, but E. Hiddens, who
believed that society was always informational, expressed
the same opinion, and therefore should not distinguish the present
state of civilization development in a separate information
age. He, in particular, noted that concepts for the emergence
of a new type of social order (for example, "information society"
or "society of consumption") are incorrect, since they are based
on predicting an increase in the individual’s independence
from natural factors in the process of social development.
In his opinion, all transformations in society are the
result of "reflexive modernization", the essence of which is

that the social factors of the life of the human community are
reformed reflexively, in the light of the input information
about them, and very practical, thereby constituting changes
in the nature of these factors [10, р.38].
According to the conceptual approach of D. Tapscott,
society in the era of network intelligence should be called
not "informational", but "electronic", since information in all
its varieties acquires an electronic-digital form, is divided
into bits, entered into computers and carried away from the
speed of light on the networks [11, р.9].
The author of the idea of a network enterprise and a
network operator emphasized the importance of the ability of
participants in the networking mechanism (workers, engineering
and technology personnel and managers) to learn in order to
acquire new knowledge in the fields of information technology,
and to manage this process. "Society" (network society) –
P. Hymanen [12, р.2].
Thus, another important prerequisite for the information
society is that the intensification of information processes
significantly reduces the duration of management cycles,
thereby improving the mechanism of managing the vital
activity of society, which was formed in the process of its
evolution under the influence of laws of living nature.
A man by nature is a social being, which is probably the
main reason for the survival of the population at first, and
subsequently its capture by the upper step in the hierarchy of
the inhabitants of the planet Earth, without any terrible
claws, or destructive icles, and the like. The main factor of
this phenomenal success is intellect, that is, the mental
superiority over other creatures. However, intelligence is not
only the ability to invent and make tools that will help defeat
competitors from other species of fauna and ease the process
of obtaining food. An indication of the level of intellectual
development that contributed to the development of human
civilization is, above all, the ability to strike a balance
between the needs of the individual and his duties to society,
figuratively speaking, between "intentions to govern and
conscious subordination to management." Otherwise, as a
constituent of society (family, production team, territorial
community, etc.), society as a whole is threatened by chaos,
decay and complete degradation.
Conclusions.
1. Intensification of information processes, which resulted
from the formation of the foundations of the information
society, due to objective historical law. The decomposition
of this process into the constituent provides an opportunity
to distinguish the basic preconditions for the formation of
such a society, to which to refer to:
firstly, mastering the first verbal and later written language
was the determining milestone in the way of mankind to the
information society;
secondly, the introduction of printing and means of transferring information over a considerable distance contributed to
increasing the role of information in the life of the society from
the subject of communication to a complex philosophical and
legal category at one stage with space, time, matter energy, etc.;
– Thirdly, the positive impact on accelerating the pace of
social progress was on the information provision of complex
systems and the systemic and cybernetic approach to improving
the management system in the main sectors of social
relations.
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2. Realities of today confirm the conclusions of experts
that the present society is still prematurely regarded as a
"knowledge society" (knowledge society), since the economic
component of the use of IT prevails in the spiritual, moral
and ethical. This largely contributes to the spread of socalled cyber-crime as a mercenary motive (bank robbery)
and as a manifestation of terrorism (cyberattack on the grid)
and frank cynicism towards universally accepted human
values (distribution of viruses, pancreas, etc.).
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Україна, м. Київ
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Стаття присвячена дослідженню передумов інформаційного суспільства як першої фази нової історичної формації
людської цивілізації – «суспільства знань».
Автор досліджує позитивні та негативні фактори запровадження інформаційних технологій у життєдіяльності індивіда
та суспільства в цілому. На підставі результатів дослідження було зроблено висновки, які полягають у такому:
– по-перше, визначальною віхою на шляху людства до інформаційного суспільства було опанування спочатку усною, а
згодом письмовою мовою;
– по-друге, запровадження друкарства та засобів передачі інформації на значну відстань сприяли підвищенню ролі
інформації у життєдіяльності соціуму з предмету спілкування до складної філософсько-правової категорії на одному щаблі з
простором, часом, матерією енергією тощо;
– по-третє, позитивний вплив на прискорення темпів суспільного прогресу мали заходи щодо інформаційного забезпечення
складних систем і системно-кібернетичний підхід до удосконалення системи управління в основних галузях суспільних відносин.
– по-четверте, реалії сьогодення підтверджують висновки фахівців, про те, що нинішнє суспільство ще передчасно
розглядати як «суспільство знання», оскільки економічна складова застосування ІТ переважає духовну та морально-етичну.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційні технології, інформація, інтелект, суспільство знання, мова,
друкарство.
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PROBLEM ISSUES AND MECHANISMS OF CERTIFICATION
OF CYBER PHYSICAL SYSTEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH
The article deals with the analysis of scientific research in the field of cyber-physical systems (CPS)
certification and available solutions.
In order to ensure reliable, secure, confidential CPS functioning a set of mandatory principles should be
developed for CPS certification.
A certification body shall be created with its authority, the right to conduct CPS audit and to impose fines on
CPS operators in case of violation of certification requirements.
There is no generalized approach to CPS certification. The complexity of CPS should be reduced and software
and hardware certification, communication and personal data protection certification should be ensured by the
appropriate body.
Key words: cyber-physical system, certification, security, hardware, software, personal data protection, CPS
standards.

The general articulation of the issue and its connection
with the important research and practice tasks, the analysis
of recent research and publications. CPS integrate computation, communication, sensing, and actuation and humanmachine interaction in real time in physical environment.
CPSs are included in dynamically changing environments
and have to adapt their operation to the relevant situation. As
CPS directly influences physical operations, a wrong
functioning can have destructive effects on people and
machines and can lead to essential economic losses. In many
fields there are well-defined certification procedures that
imply documentation of a certain level of safety and security.
One of the essential requirements for CPS certification is
trustworthiness which comprises privacy, reliability, resilience,
safety, security. Certification of timeliness (timing) is one of
the essential prerequisites of the complex CPS certification.
If the timing requirements are not strictly ensured in CPS
functioning it may cause damages to critical infrastructure
objects, physical harm to health and life of people and other
damages. As CPSs are complex, distributed, networked, realtime computer systems operating in a physical environment,
a certification of these systems is rather complicated and
even impossible. There is a need to effectively combine
hardware, software certification, communication and personal
data protection certification. The issues of CPS certification
were the subject of a research on the numerous workshops
with participation of scientists and representatives of authority
and business. In Ukraine the issues of CPS certification were
not the subject of a complex research. There are such scientists
who researched CPS certification as Radhakisan Baheti, Helen
Gill, Holger Giese, Bernhard Rumpe, Bernhard Schätz, Janos
Sztipanovits, Daniel Schneider, Eric Armengaud.
The purpose of the Article. The purpose of the Article
is to analyze problem issues of CPS certification in scientific
research and to propose acceptable solutions taking into
account CPS complexity as a large, distributed, networked,
real-time computer system embedded in a physical environment.
This analysis is aimed at defining the means of ensuring safe,
secure, reliable, resilient and confidential CPS functioning

taking into account the numerous CPS standards and hardware,
software and personal data protection certification. Also the
purpose of the Article is to identify the rights and obligations
of the certification body in the procedures of CPS certification and verification of the compliance of a certain CPS
with a set of principles of certification.
Main body. The basic prerequisite for demand-driven,
reliable and secure usage, and also for the acceptance of
CPS, especially in mission-critical areas, comprises a generic
concept of safety, accuracy and reliability. In view of their
high degree of interconnection, the safety and securityrelated requirements of CPS represent one of the key
research topics. «Safety and security» refers equally to the
requirement that: usage and operation of the systems should
not generate risks («functional safety») and also that the
system should be protected against attack and unauthorised
usage by external sources («access security») [1, с.20].
Specifically, this requires methods and technologies that
detect threats and risks, and that determine the resulting safety
and security requirements, to increase reliability, ensure accuracy
and safety and security, even in the event of malfunction [1, с.20].
Safety and security can be ensured through validation
and verification, testing and certification as well as through
implementing measures to detect and suppress attacks, risks,
malfunctions (error tolerance through redundancy, fail-safe
systems, self-stabilisation) [1, с.20].
It can be concluded that certification is the final stage after
the procedures of validation, verification and testing which
confirms the appropriate level of safety and security of CPS.
As CPS directly affects physical processes, an incorrect
response can have devastating effects on humans and
technology, as well as it can cause significant economic
losses. In many domains, such as in avionics and medical
care, there are, therefore, explicit approval and certification
procedures that comprise documentation of an appropriate
level of safety and security [1, с.20].
The accuracy of a system is neither necessary nor sufficient
evidence of its functional safety. Rather, documenting safety
and security must pursue distinct, specific procedures that
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require risks to be determined and evaluated («risk acceptance»). In this context, quality assurance procedures (testing,
analysis, formal documentation procedures) play an important
role. They contribute to the approval of the system, but cannot
replace it [1, с.20].
Thus, the only sufficient evidence of safety and security
of CPS is certification.
When it comes to proving the safety of CPS, their properties
and capabilities produce a range of challenges. Namely, CPS
are deployed in dynamically changing environments (locationindependent, changing usage contexts) and adapt their responses
to the situation at hand (the smart mobility scenario). This
dynamicity makes high demands on the processes, methods
and technologies used to prove the safety of such systems,
since their properties and responses may not be fully known
when the safety is documented. In addition, it must also be
possible to verify subsequent integrations of new services
and functionalities into the existing system to document noninterference and to handle a potential (including temporary)
loss of subcomponents, in particular those relating to
communication channels. [1, с.21].
A further challenge is found in the integration of new technologies, such as new hardware architectures and new communication protocols, into existing certification processes [1, с.21].
The integration of CPS into global networks makes them
vulnerable to potential attacks by cyber criminals, ranging
from unauthorised usage of private data, through data theft
(e.g. industrial espionage) to affecting the response of CPS
by manipulating or forging data. This therefore also has an
effect on safety. For this reason, reliable protection against
current and future cyber attacks that could result in damage
or loss is essential. A key research challenge here is the creation
of protocols to reliably establish the authenticity of a communication partner and the security of data transfer. While such
protocols are already known for general IT-based systems,
they cannot be simply transferred over [1, с.21].
To sum up, for the aim of provision of security in CPS
functioning a certain type of software certification in every
type of CPS is required.
A further particular challenge for CPS is found in the use
of data from information systems (smart mobility scenario).
If this data is manipulated, deliberately or accidentally, this
may have effects on the response and therefore on the safety
of the system. This interplay of access security and safety
has still not been researched to a greater extent [1, с.21].
Confidence in the systems is the central prerequisite for
acceptance. This demands transparency for the user in relation
to key needs such as privacy, anonymity and protection against
attack, manipulation and unauthorised disclosure [1, с.21].
CPS create core technological challenges for traditional
system architectures, especially because of their high degree
of connectivity. This is because CPS are not constructed for
one specific purpose or function, but rather are open for
many different services and processes, and must therefore be
adaptable [1, с.23].
In view of their evolutionary nature, CPS are only
controllable to a limited extent. This creates new demands
for greater interoperability and communication within CPS
that cannot be met by current closed systems [1, с.23].
In particular, the differences in the characteristics of
embedded systems in relation to IT systems and services and
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data in networks lead to outstanding questions in relation to
the form of architectures, the definition of system and
communication interfaces and requirements for underlying
CPS platforms with basic services and parallel architectures
at different levels of abstraction [1, с.23].
Workshops with the participation of central and local
authorities, scientists and business representatives should be
conducted as an organizational mechanism of public management
to reach a common solution with regard to CPS certification.
The evolution of CPS requires the development of
standards in the individual application domains, as well as
basic infrastructure investments that cannot be borne by
individual companies alone [1, с.24].
The development and operation of uniform platforms to
migrate individual services and products will therefore be as
much of a challenge as joint specification standards. The
creation of such quasi standards, less in the traditional mould
of classic industry norms and standards and more in the sense
of de facto standards that become established on the basis of
technological and market dominance, will become an essential
part of technological and market leadership [1, с.24].
New challenges arise due to the existing integration needs
and the computing platform enabling this high degree of
integration. From the dependability point of view, the following
challenges can be highlighted: 1) the trend toward highly
interconnected systems (cyber-physical systems (CPS))
leads to a concept shift from single closed systems (sensors –
controller – actuators known at design time) towards open
interconnected and collaborating systems of systems (intelligent
control systems evolving and interacting in a dynamic environment for a bounded amount of time and sharing dependability
responsibility); 2) a further challenge is that safety can no
longer be considered in an isolated and independent way
from security. Since CPS are open heterogeneous interconnected systems of different manufacturers security threats
are inevitable [2, с.181].
These challenges are aggravated by the fact that many
CPS applications are inherently safety- and security-critical
and adequate safety / security assurance (and certification) is
thus indispensable. Safety / security co-engineering is
consequently a prerequisite for enabling full deployment of
cyber-physical systems. Missing dependability evidence can
be a show stopper for product release or even lead to costly
recall action. On the other side, proper dependability development usually avoids late and costly re-design [2, с.181].
Unfortunately, the established engineering methodologies
are not applicable without further ado. Engineering safe and
secure adaptive systems implies a huge engineering overhead
due to the combinatorial complexity and the insufficient
scalability of the established approaches (i.e. it would be
necessary to foresee and analyze any variant a system might
assume during its lifetime) [2, с.181].
For open systems (of CPS), it might even be impossible
to build upon established approaches since the safety /
security properties of the different participants (that are
meant to integrate/collaborate at runtime) are not known at
development time already. Moreover, existing functional safety
standards even explicitly prohibit concepts like dynamic
adaptation, run-time assurance or self-healing [2, с.181].
Cyber Physical Systems are engineered systems of
synergistically interacting physical and computational
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components. As the computational components are aware of
their physical context, they are intrinsically distributed, (time)synchronizing, have to cope with uncertainty of sensoricinput and need to produce real-time reactions [3, c.1].
The key property of these systems is that functionality
and salient system properties are emerging from an intensive
interaction of physical and computational components.
Traditional separation along engineering disciplines in the
design of such systems leads to various quality, maintainability and evolutionary problems, and integrated theories
and engineering techniques are urgently needed [3, c.1].
Consider an unmanned aerial vehicle (UAV) with active
wings. In such an UAV, a cyber-physical system may consist
of an embedded controller, monitoring
the airflow over the wing surface and electromechanical
actuators modulating the airflow to ensure laminar flow such
that the vehicle is capable of extreme maneuvers. Unlike more
traditional embedded systems, full-fledged CPSs are often
designed as networks of interacting elements including autonomous automotive systems, medical monitoring, process
control systems, distributed robotics, and automatic pilot
avionics [3, c.1].
A common feature of almost all CPS is that they heavily
rely on networking. Therefore, the network plays a central
role in supporting the needed system-wide properties, being
timeliness a particularly important one as dictated by the
dynamics of the associated physical process. However, a
generalized approach to provide real-time communication
for CPS is lacking. There is a well known body of work
towards latency-constrained communication within distributed
embedded systems, which have a clear infrastructure and
requirements, but the same is not true in processes that are
distributed over large areas, possibly relying on the Internet,
where the infrastructure is largely unknown, and the network
has essentially been dominated by throughput and scalability,
with timeliness being a second concern [3, c.5].
Certification of timeliness (timing) is one of the essential
prerequisites of the complex CPS certification. If the timing
requirements are not strictly ensured in CPS functioning it
may cause damages to critical infrastructure objects (in the
instance of smart grid, smart manufacturing), physical harm
to health and life of people (in the instance of medical CPSs,
traffic management systems, automated automotive systems)
and other damages.
This talk briefly distills the lessons learned from almost
100 design reviews of industry embedded software projects.
In brief, most critical project risks had a root cause of process
problems rather than technical problems, and most risks
were gaps (developers not knowing to do something) rather
than incorrect execution of a desired process step [3, c.12].
The security of CPS is of paramount importance to enable
many application scenarios and to achieve a broad user
acceptance. In addition to communication security, the security
of a used embedded system itself must be ensured since such
systems are often deployed in unattended or even hostile
environments which enable an adversary to manipulate or
compromise these systems [3, c.12].
According to the abovementioned there must be ensured
communication security and security of a used embedded
system with a certain type of certification as a mechanism of
public management of the appropriate state body.

Cyber physical systems are large, highly complex,
interconnected, real-time computer systems embedded in a
physical environment. Almost all cyber physical systems
that we know about today are safety or financially critical.
They have to be incredibly dependable and safe, and we
need to be able to demonstrate that they are dependable and
safe through some form of certification. However, when we
look at the major challenges in certifying software intensive
systems, we see a familiar set of items that cause us
problems: large, complex, real-time, networked and distributed.
So, what do we do? One approach is to identify system
properties that we hold inviolate, and then prove that they
are never violated [3, c.15].
What else can we do? Mathematical verification of
correctness with our current technologies is a non-starter for
these very large systems. Traditional testing is probably
intractable in most cyber physical systems. Perhaps the best
thing we can do is look for ways in which we can reduce the
complexity of the system so that existing certification
approaches can be used with success [3, c.15].
Some industries already separate safety and control systems
(for instance). This is a true and complete separation. In such
cases the safety system is demonstrably less complex than
the control system, and is then amenable to various certification
approaches [3, c.15].
In case of CPS it is neccessary to identify what exactly in
CPS should be certified. For instance, it could be quality, safety,
security, timeliness (timing), personal data protection etc.
The main result of the Working Group on Analysis,
Verification, Validation was that due to the transition from
standard embedded systems towards cyber-physical systems
many of the crucial elements for the analysis, verification and
validation in that area such as standards (in particular safety),
the handling of requirements, procedures and regulations for
certification, means for isolation are essentially ‘broken’ and do
not longer work and cannot be employed as today [3, c.17].
It was identified that freedom from interference due to
containment/isolation has to be extended to cyber-physical
systems. An unsolved problem is, however, that known concepts
for contracts do not solve non-local properties (e.g. control
and stability). Probably, to overcome these obstacles a shift
towards design for verification seems unavoidable [3, c.17].
Furthermore, concerning emergent behavior and scale
two developments that seen contrary to each other where
observed. On the one hand radical performance improvements based on non-local information from the cyber-space
seem often possible and are very attractive. On the other
hand this raises a number of serious problems concerning
trust. For somehow cooperating agents this trust results in
only relative safety. A common understanding of the true
state is one crucial requirement in establishing trust, which is
challenging [3, c.17].
Cyber-physical systems more actively operate in more
dynamic contexts and thus have to handle uncertainty that
results from phenomena such as abnormal behavior, rare
events, openness, or evolving structure. In this context the
fact that unknown dependencies can break independence
assumptions has been identified as crucial [3, c.17].
After the control system is designed and verified by
extensive simulation, ad hoc tuning methods have been used
to address modeling uncertainty and random disturbances.
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However, the integration of various subsystems, while
keeping the system functional and operational, has been
time-consuming and costly. For example, in the automotive
industry, a vehicle control system relies on system components
manufactured by different vendors with their own software
and hardware [4, c.1].
A major challenge for original equipment manufacturers
that provide parts to a supply chain is to hold down costs by
developing components that can be integrated into different
vehicles [4, c.1].
Thus, the issue of certification of a vehicle control system
arises, which is particularly complicated because of the
components manufactured by different vendors in compliance
with different standards.
Innovative approaches to abstraction and architectures that
enable seamless integration of control, communication, and
computation must be developed for rapid design and deployment of CPS. For example, in communication networks, interfaces have been standardized between different layers [4, c.2].
The overall design allows heterogeneous systems to be
composed in plug-and-play fashion, opening opportunities
for innovation and massive proliferation of technology and
the development of the Internet. However, the existing science
and engineering base does not support routine, efficient, robust,
modular design and development of CPS. Standardized
abstractions and architectures are urgently needed to fully
support integration and interoperability and spur similar
innovations in cyber-physical systems [4, c.2].
Hardware and software components and operating systems
need to be developed that go beyond existing technologies.
The hardware and software must be highly dependable,
reconfigurable, and, where required, certifiable, from components
to fully integrated systems. Such complex systems must
possess a trustworthiness that is lacking in many of today’s
cyber infrastructures [4, c.3].
For example, certification is estimated to consume more
than 50% of the resources required to develop new, safetycritical systems in the aviation industry. Similar efforts are
needed in the medical, automotive, energy systems, and
other application domains [4, c.3].
Overdesign is currently the only path to safe and
successful system certification and deployment. Yet this
approach is rapidly becoming intractable for complex designs
and for systems where interoperability is needed. Testing
«until the money runs out» is not a viable strategy, and
science- and evidence-based methods are needed for reasoning
about system reliability. New models, algorithms, methods,
and tools are needed that will incorporate verification and
validation of software and systems at the control design
stage [4, c.3].
CPS research is revealing numerous opportunities and
challenges in medicine and biomedical engineering.
Healthcare increasingly relies on medical devices and
systems that are networked and need to match the needs of
patients with special circumstances.
Thus, medical devices and systems will be needed that
are dynamically reconfigured, distributed, and can interact
with patients and caregivers in complex environments.
For example, devices such as infusion pumps for sedation,
ventilators and oxygen delivery systems for respiration
support, and a variety of sensors for monitoring patient
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condition are used in many operating rooms. Often, these
devices must be assembled into a new system configuration
to match specific patient or procedural needs. The challenge
is to develop systems and control methodologies for
designing and operating these systems that are certifiable,
safe, secure, and reliable [4, c.3].
Research challenges in medical technology and healthcare
were considered in a series of workshops that are summarized
in a U.S. National Information Technology Research and
Development (NITRD) report. The report recommends research
for new system science and engineering with the following
goals: 1) Interoperable and open medical systems; 2) Distributed
monitoring, distributed control, and real-time wireless
networks for hospital intensive-care facilities; 3) Certification
methods for medical device software and systems and
networked patient monitoring and assistance; 4) Model-based
frameworks that support component-based modeling, design,
testing, and certification using patient-specific models [4, c.4].
In the field of medical CPS certification medical devices
software standards, quality standards as well as safety
standards should be taken into account.
Cyber-physical systems research is likely to have an
impact on the design of future aircraft and air traffic
management systems, as well as on aviation safety. One of
the key technical challenges to realizing Next-Generation
Air Transportation Systems (NextGen) involves verification
and validation of complex flight-critical systems with a focus
on promoting reliable, secure, and safe use for NextGen
operations. As the complexity of systems increases, costs
related to verification and validation and safety assurance
will likely increase the cost of designing and building nextgeneration vehicles. The broader aeronautics community has
identified verification and validation methodologies and
concepts as a critical research area [4, c.4].
Therefore, verification and validation methodologies are
the necessary prerequisite to certification of complex flightcritical systems.
One of the essential components of CPS functioning is
data protection and its certification.
In conformity with the Article 42 of the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(Regulation) the Member States, the supervisory authorities,
the European Data Protection Board (the Board) and the
European Commission shall encourage, in particular at Union
level, the establishment of data protection certification
mechanisms and of data protection seals and marks, for the
purpose of demonstrating compliance with this Regulation of
processing operations by controllers and processors [5, c.58].
In accordance with paragraph 3 of the Article 42 of the
Regulation it is indicated that certification shall be voluntary and
available via a process that is transparent. According to paragraph
4 of the Article 42 of the Regulation a certification pursuant to
this Article does not reduce the responsibility of the controller or
the processor for compliance with this Regulation [5, c.59].
On the contrary to the provision of voluntary data
protection certification, in the instance of CPS certification
as a system of systems there should be established a mandatory
CPS certification as a mechanism of public management.
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According to paragraph 7 of the Article 42 of the
Regulation certification shall be issued to a controller or
processor for a maximum period of three years and may be
renewed, under the same conditions, provided that the relevant
requirements continue to be met. In conformity with the
Article 43 of the Regulation certification bodies which have
an appropriate level of expertise in relation to data protection
shall issue and renew certification [5, c.59].
According to the abovementioned, data protection certification mechanisms can be considered as mechanisms of public
management performed by the Member States and their
appropriate bodies.
Conclusions and the prospects of the further
research. There are numerous standards in the area of CPS
in the world (ISO IEC, IEEE, IoT-A, Industrial Internet
Consortium, OASIS, ITU etc.) but they are not compatible
and CPS interaction based on different standards is complicated.
Therefore, standardized platforms and architectures that
enable interoperability and dependable functioning of CPS
are urgently needed.
CPS integrate computation, communication, sensing, and
actuation and human-machine interaction in real time in
physical environment. Due to these CPS features particular
challenges to reliability and security arise and new frameworks
and mechanisms of public management in CPS certification
are required.
As there may occur failures of processors, sensors, software
errors, CPS will require especially reliable hardware and
software components subject to a certain kind of certification.
One of the essential requirements for CPS certification is
trustworthiness which comprises privacy, reliability, resilience,
safety, security.

In order to ensure reliable, secure, resilient and confidential
CPS functioning a set of mandatory principles every CPS
has to comply with should be developed for the purpose of
its certification as a mechanism of public management
regardless of the area of its deployment.
A certification body shall be created with a set of rights
and obligations, the right to conduct audit of different kinds
of CPS and to impose fines on CPS operators in case of the
infringement of certification requirements. A certification of
the personal data protection has to be considered as an
integral part of CPS certification.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ СЕРТИФІКАЦІЇ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ
У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
У статті розглядаються аналіз наукових досліджень в сфері сертифікації кіберфізичних систем (КФС) та
доступні рішення.
Для забезпечення надійного, безпечного, конфіденційного функціонування КФС має бути розроблений набір
обов’язкових принципів для сертифікації КФС.
Має бути створений орган сертифікації з його повноваженнями, правом проводити перевірку КФС та накладати
штрафи на операторів КФС у разі порушення вимог щодо сертифікації.
Не існує загального підходу до сертифікації КФС. Складність КФС повинна бути зменшена, а сертифікація
програмного та апаратного забезпечення, сертифікація зв’язку та захисту персональних даних має бути забезпечена
відповідним органом.
Ключові слова: кіберфізична система, сертифікація, безпека, апаратне забезпечення, програмне забезпечення,
захист персональних даних, стандарти КФС.
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ДІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ В УМОВАХ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
У статті розглядається пошук моделі прагматизму, що буде ще активніше впливати на процес
формування соціального світу та на ті обставини, які визначають стиль успішних дій українського
суспільства. Оскільки прагматизму відводиться значна роль у всіх суспільно-політичних процесах, з точки
зору доцільності та необхідності, реформи, що проводяться в Україні, повинні пройти апробацію на
можливість їх реалізації.
Ключові слова: влада, демократизація, політичний прагматизм, політична система, реформування.
Постановка проблеми. Протягом двадцяти семи років
незалежності у політичній системі України відбулися
суттєві зміни, що полягали у переході від номенклатурного принципу організації влади до демократичної
форми розподілу владних функцій. На жаль, конституцій не
оформлення цього процесу в нашій державі затягнулося.
З усіх країн пострадянського простору Україна останньою
прийняла Основний Закон та й то «доволі не підготовлено
й поспішно, що тільки спричинило додаткові ускладнен ня
й невизначеності у сфері взаємин між різними інституціями влади» [1, с.89].
Проблеми політичного реформування в Україні досліджувались у працях вітчизняних і зарубіжних учених.
Зокрема, аналізу взаємовідносин між основними політичними інститутами, індивідами під час впровадження
політичної реформи в Україні, дослідженню напрямів
оптимізації відносин у системі органів державної влади
в Україні присвячені роботи Н. Гончарук, І. Грицяка,
О. Держалюка, Є. Захарова, В. Колесник, Н. Нижник,
В. Речицького, М. Розумного, В. Шаповала, Б. Футея та
інші.
Проблеми розвитку протиріч і конфліктів, що виникали
в умовах політичної модернізації держави, досліджували ся
В. Барковим, В. Головченком, Л. Шклярем, А. Юричком,
Д. Ковриженком, Я. Карпуком. Однак, проблема протиріч і
конфліктів, що виникали у періоди докорінних змін політичної системи, не втрачає своєї актуальності і потребує
подальшого дослідження.
Мета роботи – проаналізувати дію політичного прагматизму в умовах впровадження політичних та інших
реформ в Україні.
Виклад основного матеріалу. Перший етап реформування (1991–1996 рр.) пов’язаний із становленням
вітчизняної політико-адміністративної системи: створенням
Кабінету Міністрів Української РСР (найвищого органу
державного управління); проголошенням незалежності
України; першими виборами Президента України (глави
виконавчої влади). З цього періоду розпочинається тривалий процес боротьби політичних інституцій за розподіл у
процесі реформування політичної системи країни владн их
повноважень у трикутнику «Президент – Кабінет Міністрів –
Верховна Рада». Головною рисою зазначеного періоду є
боротьба «за одну із моделей влади – радянську, яка
визначала концентрацію владних повноважень у ряд

різних рівнів та їх виконавчих комітетів, та президентсь ку,
яка передбачала перетворення рад в органи місцевого
самоврядування, формування стійкої вертикалі виконавчої
влади, яка повинна була змінити виконкоми рад різних
рівнів» [2, с.127]. У зазначений період активними
суб’єктами політичного протистояння були Президент
України та Верховна Рада, а об’єктом – боротьба за
можливість впливу на виконавчу владу, уособленням якої
виступав уряд, який не маючи чіткого місця в системі
державної влади, опинився між двома зазначеними політичними центрами, що дотримувалися кардинально
різних політичних курсів. Активним суб’єктом політичного
протистояння Кабінет Міністрів стає після призначення
Прем’єр міністром Л. Кучму – така зміна статусу уряду
була пов’язана з передачею значних повноважень від
парламенту до уряду, що отримав паво видавати декрети
з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із
запровадженням ринкових реформ і необхідністю їх
законодавчого розв’язання в одному політичному центрі.
Невдоволення парламенту такою концентрацією владних
повноважень в одній структурі було очевидним. Тому
погіршення соціально-економічної ситуації в державі
парламент намагався пояснити невдалою діяльністю
уряду та Президента, який здійснював керівництво ним.
Розгортання відкритого політичного конфлікту спровокувало справжню політичну кризу, що супроводжувалася
невдалими спробами парламенту щодо проведення Всеукраїнського референдуму стосовно висловлення
громадянами довіри (недовіри) Президенту та Верховній
Раді. Результатом політичного протистояння стало
компромісне рішення конфліктуючих сторін – дострокові
вибори Верховної Ради та Президента України. Упродовж
1994–1996 рр. політична ситуація в країні характеризувалася посиленням протистояння між главою держави і
парламентом, зумовленим прагненням Президента зменшити повноваження парламенту зміною президентськопарламентської форми правління на президентську.
Держава набула більшості рис президентської республіки.
Такий стан справ лише посилив «особистий антагонізм
між Президентом та головою Верховної Ради [3, с.10-11].
Зазначена обставина (відвертий міжособистісний
конфлікт), позитивно вплинула на перебіг процесу
реформування політичної системи, а це сприяло прискоренню прагматичної розробки проекту Конституції України.
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Узгодження політичних позицій конфліктуючих сторін
завершився компромісним рішенням – ухваленням
Конституції України, за якою наша держава проголошувалася президентсько-парламентською республікою.
Таке рішення «дозволило тимчасово призупинити політичний конфлікт, який відволікав владу від вирішення
невідкладних проблем соціально-економічного розвитку
України» [4, с.4].
Другий етап реформування (1996 – перша половина
2004 рр.) – це перехідний етап, обумовлений розробленням засад політичної та адміністративної реформ
відповідно до прийнятої Конституції України. За новим
Основним Законом уряд не отримав статусу самостійного
політичного гравця. Оскільки «слабкість політичних
позицій Кабінету Міністрів не дозволяла йому стати
активним учасником змагань за розподіл владних повноважень» [5, с.13-14], політичний конфлікт продовжував
розвиватися між Президентом та Верховною Радою.
Розвиток конфлікту спостерігався у багатьох напрямах:
 намагання внести зміни до Конституції з метою
перерозподілу повноважень на користь Верховної Ради.
Найвищою точкою протистояння стало літо 1997 р., коли в
парламенті дискутувалося питання про прагматичну
можливість внесення змін до Конституції, що, зокрема,
значно обмежували б повноваження глави держави;
 боротьба довкола змісту законів, що регулюють
конституційні повноваження Президента та Верховної
Ради, а також процедури набуття чинності цих законів.
Постійними конфліктами супроводжувалося прийняття
першочергових законів, що мали регулювати повноваження органів влади в центрі та на місцях згідно з новою
Конституцією;
 боротьба за право звільнення та призначення певних
посадових осіб. Так, у жовтні 1996 р. між Верховною
Радою і Президентом спалахнув конфлікт з приводу
призначення голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України без згоди парламенту [6, с.6].
У зазначений період напруження відносин спостерігалося за лінією Президент – Кабінет Міністрів, а спроби
останнього, спрямовані на реалізацію положень концеп ції
адміністративної реформи, пов’язаних із посиленням
ролі уряду у вертикалі виконавчою влади, вступали у
протиріччя з інтересами глави держави. Однак, слабкість
політичної позиції уряду щодо Президента не давала
можливості розгорнутися політичному конфлікту, залишаючи безперспективними реформаторські ініціативи уряду,
що залишався «виконавцем політики інституту президентства» [7, с.127]. Тим часом зростало напруження у
відносинах між главою держави і парламентом, що
переросло у гострий конфлікт на початку 2000 р. У цей
період ресурсом Президента у протистоянні з парламентом
став Всеукраїнський референдум, за допомогою якого
глава держави намагався внести зміни до Конституції
України, спрямовані на встановлення президентської
форми правління. Однак, провал цієї спроби змусив
Президента перейти від стратегії безапеляційного суперництва до пошуку прагматичного компромісу з парламентськими політичними силами. Таким чином, запроваджена у
1996 р., завдяки політичному компромісу, система влади
в державі не влаштувала основних політичних акторів.
Неможливість узгодження позицій з ключових політичних

питань та відкритий конфліктний характер взаємодії
Президента та Верховної Ради дали поштовх до розвитку
ініціатив щодо необхідності «подальшого проведення
політичної реформи» [8, с.163].
Третій етап реформування (2004–2010 рр.) в Україні
характеризується «високою інтенсивністю політичних
процесів. Відбулися суттєві зміни в конституційноправовому полі держави, політичній і партійній системах,
характері політичного устрою в цілому»[9, с.44]. Процес
політичного протистояння в умовах реформування країни на зазначеному етапі умовно можна поділити на три
періоди:
 перший період пов’язаний із спробою реалізації у
березні-квітні 2004 р. ініціативи Президента Л. Кучми
щодо впровадження політичної реформи в частині
перетворення України на парламентсько-президентську
республіку, внесенням у грудні 2004 р. змін до Конституції. Для першої половини 2004 р. характерним було
гостре протиборство між пропрезидентською більшістю
та блоком «Наша Україна» під час розгляду кількох
варіантів проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України», яке завершується провальним для
«більшості» голосуванням у парламенті. Конституційне
реформування 2004 р. супроводжувалося значною політизацією процесу внаслідок проведення президентських
виборів, які супроводжувалися масовими акціями протесту,
що отримали назву Помаранчевої революції. Тому ухвалення 8 грудня 2004 р. змін до Конституції України було
політико-правовим компромісом, що уможливив мирне
розв’язання суспільно-політичного протистояння у країні
та свідчив про прагматичну орієнтацію, що віддзеркалювала дію політичного прагматизму;
 другий перехідний період починається з часу прийняття конституційних змін і оголошення Президентом
України В. Ющенка та завершується набуттям юридичної
сили конституційної реформи 2004 р. Для зазначеного
етапу характерні політичні конфлікти, пов’язані не стільки
з реалізацією конституційної реформи, скільки з намаганням перерозподілу між політичними акторами владних
повноважень. Протистояння виникають всередині президентської команди. Закладена в Конституції можливість
конкуренції Президента, Прем’єр-міністра, Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в межах
однієї гілки виконавчої влади, конфлікти між лідерами
Помаранчевої революції – все це призвело до посилення
конфліктних протистоянь всередині провладної команди,
що закінчилися відставкою уряду Ю. Тимошенко,
секретаря РНБО П. Порошенка, очільника Секретаріату
Президента О. Зінченка. Крім того, активне політичне
протистояння спостерігалось за лінією Президент –
парламент, урядова криза хоч і зумовила необхідність
налагодження діалогу з опозицією, представленою більшістю у парламенті (результатом чого стало підписання
«Декларації єднання та співробітництва задля майбутнього
України»), однак, це не зменшило рівня конфлікту між
вказаними інституціями. Парламент продовжував блокувати формування нового складу Конституційного Суду з
метою недопущення перегляду політичної реформи, що
значно розширювала повноваження парламенту;
 третій етап починається із набуттям чинності більшості конституційних змін. Процес імплементації конститу-
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ційних новацій продемонстрував істотні вади запропонованого варіанта Конституції, а також недостатню
готовність політичних сил формувати владу за встановленими ними ж правилами. Характерними рисами цього
періоду є нестабільність політичної системи, підвищен ий
рівень політичної напруженості, системні політичні
кризи, гострі політичні протистояння, спричинені «недостатністю регулятивної функції Конституції у вирішен ні
політичних конфліктів»[10, c.18]. І тут чітко простежується
дія політичного прагматизму;
 четвертий етап реформування. Розв’язання системної
політичної кризи, спричиненої конституційною реформою,
відбулося лише після президентських виборів 2010 р.
Вирішальну роль у цьому питанні відіграло рішення
Конституційного Суду України від 1 жовтня 2010р.,
яким було скасовано конституційну реформу 2004 р.,
країна повернулася до Конституції зразка 1996 р., а
політична система країни – до президентсько-парламентського формату, що існував до 2006 р. – моменту
набуття чинності згаданих змін. Рішення Конституційного Суду України «внесло на поточний момент визначеність у питанні щодо напрямів розвитку політичної
системи – відновлено президентсько-парламентську форму
правління. Відбулося повернення до зрозумілої та більш
дієвої – якщо давати інтегральну оцінку за весь період її
існування – конфігурації відносин між Президентом,
Верховною Радою та Кабінетом Міністрів» [11, c.5].
Така система створювала значно менше конфліктів у
системі влади, сприяла порозумінню та налагодженню
конструктивної роботи вищих органів влади. До позитивних зрушень у політичній системі України, що спостерігаються після скасування конституційної реформи
2004 р. та які впливають на зменшення конфліктного
поля у владному трикутнику, можна віднести: встановлення чіткої вертикалі виконавчої влади та залежності
глави уряду від глави держави, що ліквідувало підґрунтя
постійних конфліктів між Президентом, урядом і парламентом; виключення можливості здійснення виконавчою
владою іншого політичного курсу, ніж передбаченого
програмою діяльності Президента (за конституційно реформою 2004 р. основою діяльності уряду слугувала коаліційна
угода, що кардинально могла різнитися з програмою
діяльності глави держави). Це усунуло підґрунтя для
існування конкуренції за можливість реалізації повноважень і прагматичних спроб обмеження повноважень одного
інституту іншим та, відповідно, нівелювало можливість
протиріч, що виникали за лінією Президент – Кабінет
Міністрів; усунення компетенційного дуалізму, що значно
зменшило ризики протистоянь у сфері виконавчої влади;
скасування імперативного мандата та нівелювання юридичної ролі коаліції депутатських фракцій. За попередніх умов
ці два аспекти домінували в політичній боротьбі та
домовленостях останніх років; більш жорсткі правила щодо
сумісництва народних депутатів: сумісник не зможе
приступити до виконання обов’язків на новій посаді, поки
не складе депутатський мандат, чим змен-шується підґрунтя
для виникнення прагматичних конфліктів інтересів.
Висновки. Таким чином, нові умови існування
виконавчої гілки влади, наявність викладених імовірних
загроз виникнення політичних конфліктів, незважаючи
на усунення напруженості та значні позитивні зрушення
у політичній системі після скасування конституційних
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змін (2004 р.) дають підстави стверджувати, що потреба
у продовженні політичної реформи не втратила своєї
актуальності. Нині продовжують свою дію процеси, що
сприяють політичній реформі та іншим реформам.
Прагматизм сьогодні впливає на показники стану
перехідних процесів. Україну прагматично відносять до
країн, де чітко вираженою є тенденція погіршення показників демократизації. Однак, підкреслимо – зроблено багато
кроків на шляху народовладдя: створені інститути демократичної влади, введена багатопартійність, розвивається
цивільне суспільство, тобто ці демократичні процеси є
відображенням прагматичної орієнтації українського
суспільства на шляху трансформації та демократизації
розвитку нашої держави, на шляху посилення всіх ланок
влади, подальшого проведення політичних, економічних,
судових реформ.
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Problem solving in general and its connection with
important scientific or practical tasks. Gender violence is
one of the most widespread violations of human rights,
which is directed primarily against women and girls,
especially in the conflict zone. Such violence is manifested
in various forms of physical, sexual, psychological aggression
or controlling behavior. According to statistics, 22% of
women aged 15-49 were subjected to gender-based violence.
However, the law enforcement authorities officially filed a
statement for assistance about the commission of violent
actions of approximately 100 thousand people. According to
experts, such statistics are underestimated at least 10 times,
and gender-based violence in Ukraine is a latent problem.
The reasons for this are the silence of victims of violence,
social pressure and condemnation, fear for their own security,
possible retaliation by perpetrators and low probability of
punishment for the latter. According to the survey, 21.5% of
affected women did not know where to apply for psychological
support; 15.5% of local women reported that their place of
residence could not be served due to the absence of such;
12.7% of local women victims of violence did not seek
psychological help because of distrust in the staff of the
relevant institutions.
In other words, the state does not adequately counteract
the manifestations of gender violence, not only in the
territories controlled by members of illegal militarized
armed formations. It is a matter of the fact that women who
have been victims of violence do not receive the necessary
legal, social, psychological, or other support in the territories
controlled by the state, that is outside the conflict zone,
where it is possible to investigate and punish those guilty of
this kind of offense or crime.
An analysis of recent research and publications, which
launched the solution to this problem. The main scientific
works in which domestic researchers reveal the legal aspects
of gender parity can be singled out in the following areas:

gender violence in the legal life of Ukraine; legal means to
eliminate gender violence in Ukraine: historical and theoretical
analysis (N. Anishchuk) [3; 4]; the principles of law in the
mechanism of ensuring gender equality in Ukraine
(T. Hanzitskaya) [5]; a woman as a subject of law in the
aspect of gender equality; the legal position of a woman in
the aspect of gender equality (O. Dashkovskaya) [7; 8];
philosophical and legal analysis of gender policy in Ukraine
(Y. Ivchenko) [10]; Administrative-legal provision of gender
equality in the organization of the activity of the personnel
of the bodies of internal affairs (V. Kirichenko) [12];
organizational and legal aspects of the management of the
processes of formation of gender policy in Ukraine
(K. Levchenko) [16]; Gender Equality in the Law of Ukraine
(O. Rudnev) [22].
Identification of previously unsettled parts of the
general problem to which the article is devoted. The
above-mentioned critical analysis of the scientific literature
of predecessors, who in one way or another covered the
topic, suggests that domestic and foreign scholars and
researchers have developed a significant theoretical basis on
gender parity. At the same time, the analysis revealed the
existence of certain theoretical and methodological gaps,
terminological fuzziness and inconsistency, provision, other
flaws and problematic issues that remain unresolved or
insufficiently solved in the area under study.
The purpose and objectives of the article became a
theoretical and methodological analysis of gender parity in
the field of public administration. To achieve this goal, the
task is to: carry out an analysis and substantiate the existence
of certain theoretical and methodological gaps in scientific
research on the improvement of gender parity in the field of
public administration.
Presentation of the main research material with full
justification of the received scientific results. In examining
aspects of gender parity in the field of public administration,
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it should be noted that Ukraine according to the Global
Gender Gap Index1 worsened its world ranking from 56th in
2014 to 69th – in 2016 and improved by 8 positions in 2017
(among 144 studied countries worldwide) [26]. Significant
lag behind and the biggest gender imbalance behind this
index are in the economic opportunities and political
participation of women in the decision-making process. In
Ukraine, in comparison with men, women have lower
income levels, salaries for similar work, and perform most of
their unpaid family work in households [23, p.42-44].
At the same time, it should be noted that Art. 24 of the
Constitution of Ukraine [28], the Labor Code of Ukraine, the
Law of Ukraine "On Ensuring Equal Rights and
Opportunities for Women and Men", the Law of Ukraine
"On the Principles of Prevention and Combating of
Discrimination in Ukraine" and other legislative acts in
Ukraine guarantee the achievement of the parity of women
and men in all spheres of society’s life, providing equal
opportunities for the realization of human and civil rights
and freedoms.
The practical implementation of the paradigm of gender
parity in the field of public administration in Ukraine is
facing barriers, in particular the inconsistency of national
legislation with international norms and requirements, the
declarative of its provisions, shortcomings in mechanisms,
and instruments for their implementation. This brings a
certain dissonance with the European integration policy of
Ukraine proclaimed by Ukraine. Despite the fact that the
country has ratified the main international treaties on gender
equality and women’s rights, so far there are no effective
mechanisms for compliance with these obligations.
Independent Ukrainian experts and human rights defenders,
international organizations emphasize that in Ukraine today
the laws of the law guaranteeing equality and nondiscrimination are mostly declarative. They emphasize that
virtually all legal instruments for combating discrimination
are ineffective or completely ineffective.
At the same time, the solution of gender parity issues is
an integral part of the implementation of the Association
Agreement between Ukraine and the EU as a strategic goal
of the state’s European integration policy. The
implementation of this Agreement should create an
opportunity for Ukraine to become a full member of the EU.
Art. The 419 Agreements provide for an intensification of
the dialogue between Ukraine and the EU, cooperation on
ensuring gender equality and non-discrimination.
Cooperation in this area is aimed at achieving the goal set
forth in Art. 420 (l), namely: ensuring gender equality and
equal opportunities for men and women in the field of
employment, education and training, economic and social
activities, as well as in the decision-making process.
It should be noted that the strategic goal of sustainable
development of Ukraine until 2020 is the introduction of
1

Note. The Global Gender Gap Index is an annual global
survey that is being conducted and published since 2006 by the
World Economic Forum. The index is calculated according to
different indicators in the four areas of gender inequality, namely:
economic participation and career opportunities; educational level;
health and life expectancy; political rights and opportunities. The
index is measured on a scale from 0 to 1, where 0 is a complete
inequality, and 1 is a complete equality.

European standards2 of life in the country [21], which involves
focusing state efforts on gender equality, eliminating any
manifestations of discrimination. In order to bring the national
legislation on gender equality in line with the provisions of
EU law, the consistent approximation to European standards
of quality of life in the Annual Address of the President of
Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine [2, p.262-263]
defined to develop and adopt amendments to legislative acts
of Ukraine, in particular, to the Law of Ukraine "On the
Principles of Prevention and Counteraction of Discrimination
in Ukraine" in relation to the prohibition of discrimination
on the basis of sexual orientation and gender identity, and
the extension of the list of forms of discrimination
(victimization); The Code of Ukraine on Administrative
Offenses, the Criminal Code of Ukraine on Criminal
Responsibility for Discrimination, providing punishment for
crimes committed on grounds of intolerance based on sexual
orientation, gender identity. In addition, it is also envisaged
to strengthen the institutional capacity of the executive
authorities responsible for gender policy and optimize the
existing institutional mechanism for gender equality.
Today, many international organizations are paying attention
to aspects of gender parity. For example, the United Nations
(UN) has developed the Global Sustainable Development
Goals (CSR) for 2015–2030, which were approved by the
United Nations Summit on Sustainable Development in 2015
and are currently being pursued by all countries of the world.
The fifth of the seventeen CSRs is to ensure gender equality,
empowerment of all women and girls. In 2017, the Government
of Ukraine presented the National Report "The Objectives of
Sustainable Development: Ukraine" [23], in which gender
equality is assigned to extremely important tasks. It is noted
that in Ukraine it is necessary to create conditions for the
elimination of all forms of discrimination against women and
girls. To this end, appropriate tasks and benchmarks have been
identified for their achievement [23, p.38-41].
Gender equality is one of the priority areas of EU policy
that is being developed and implemented by its institutions
and member states in the context of the policy of ensuring
justice and fundamental human rights. In the structure of the
European Commission, the EU operates the Directorate General
for Justice and Consumers (DG JUST), whose competence
and responsibilities include gender equality issues. At the
national levels of the EU Member States, the counterparts of
this directorate are the relevant ministries operating in the
government of these countries. The EU policy on gender
equality aims at promoting equal economic independence for
women and men, reducing gender pay gaps, promoting
gender parity in decision-making, ending gender violence
and promoting gender equality outside the EU [24].
Thus, on the basis of the foregoing, one can state the
following. First, issues of gender parity are on the agenda of
the governments of the EU and Ukraine, which compels the
state authorities to seek the basic principles of minimizing
gender gaps, fundamentally new approaches to public governance
of this social phenomenon, as well as effective and efficient
mechanisms for ensuring gender parity in the context.
2

Note. The Association Agreement between Ukraine, on the
one hand, and the European Union, the European Atomic Energy
Community and their Member States, on the other.
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European standards of living of the population. Secondly, in
the changing realities of today, the subject of gender parity
requires careful study with the obligatory consideration of its
specific features, such as complexity, versatility, coverage of
all spheres of public life.
In this context, the theoretical and practical significance
of the topics of state governance of gender parity in Ukraine
is actualized. The analysis of scientific works, publications
of domestic and foreign scientists, researchers will allow to
investigate the state of theoretical and methodological
elaboration of aspects of gender parity in public administration,
to identify existing field problems in this area, theoretical
gaps that require further exploration, identify existing mechanisms and approaches to public administration the investigated
phenomenon, etc. Let’s dwell on the achievements of
individual scholars and researchers, which are important in
terms of the purpose and objectives of the study.
German philosopher I. Kant recognized a woman in civil
relations incapacitated, so a man should be her guardian.
A. Schopenhauer believed that women, like children, should
be under the care of the state, and by its nature a woman is
doomed to obedience – she needs a master. Another opinion
was followed by another German philosopher F. Nietzsche,
who agreed that "men should look at a woman as a possession,
property to be taken" [18, p.74]. Both men argued that nature
gave the woman hypocrisy, falsehood, predisposition to
betrayal and ungratefulness.
K.G. Jung, a well-known Swiss psychiatrist and educator,
likened a woman to the shadow of her husband. M.E. Harding
[25] noted that a woman can work only with predominantly
masculine features, but this should not prevent her
performing the functions of his wife and mother, which is in
line with her feminine and biological needs. F. Caprio [11]
argued that women are second-class creatures, and an independent woman-the same distortion as same-sex love. F. Engels
believed that the historical defeat of the female world in the
world was the change matriarchy patriarchy, resulting in a
woman took a man-dependent position [9, p.91]
Historically and retrospectively, the analysis of the
development of gender parity of the Soviet period in the
history of Ukraine revealed that there were no special studies
on this subject in the former USSR. The Soviet patriarchal
system hindered the distinction of the topic of gender
equality into an independent direction of scientific research.
The study of the "women’s issue" was considered by party
officials through the prism of the then communist ideology
existing in the USSR, which, unlike the Western ideology of
capitalism, was characterized by leveling, unification of
sexual differences.
Today, the issues of gender equality in Ukraine are the
subject of discussion at many international, nationwide
scientific conferences, as well as research within international
projects. Thus, the theme of gender parity in the conditions
of the development of modern Ukrainian society was the
object of research, conducted on the basis of the Ukrainian
Institute of Social Research them. O. Yaremenko within the
framework of an international project sponsored by the
Canadian International Development Agency, the Canadian
Embassy in Ukraine and the Canadian-Ukrainian Gender Fund.
The results of the study are published in the publication [1],
which reveals current gender issues in Ukraine’s current realities,
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legal, political and economic aspects of gender equality in
society, as well as gender relations in the area of family life.
In the context of implementing an administrative reform
in Ukraine, a study was conducted, and its results are described
in the monograph "Gender aspects of civil service" [19],
sponsored by M. Piren, N. Hrytsiak, T. Vasilevskaya and
O. Ivanitskaya. The paper analyzes the impact of gender policy
on the process of personnel management, the peculiarities of
gender differences and their formation in the process of
socialization of the individual, examines the aspects of
involving women in professional activities and proposes a
methodology for assessing the career development opportunities
of a female civil servant in Ukraine.
In the paper, T. Miller [17] analyzed the international
gender policy, its content and aspects in the international legal
acts adopted by the United Nations and European structures.
The directions, peculiarities of the formation, implementation of
gender policy and law in different countries of the world are
revealed, translations of excerpts from legislative acts on
gender equality in Norway, Sweden, Iceland, Lithuania,
Germany, Japan, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, and
Kyrgyzstan are presented. In addition, the process of gender
legislation is described and the state mechanism for ensuring
gender equality in Ukraine is considered.
Ukrainian Center for Economic and Political Studies
O. Razumkov, with the support of the Government of Sweden,
also conducted research, the results of which are set out in
the publication "Gender equality and development: a view in
the context of the European strategy of Ukraine." The materials
of this publication analyze aspects of gender discrimination,
domestic legislative and institutional mechanisms for ensuring
gender equality, the impact of institutional reforms, economic
strategies aimed at achieving equality between men and women
in Ukraine, and gender challenges facing the EU and Ukraine.
The conclusion of the study is obvious: ignoring gender
issues leads to significant social costs, damages welfare of
citizens, and influences the opportunities for sustainable growth
and the effectiveness of management. It is noted that in order
to promote gender equality, a sufficient arsenal of state-management mechanisms and tools has been developed. However,
their real effectiveness depends on taking into account policy
of the current realities, carrying out necessary consultations
on key issues with all interested parties. In our opinion, the
opinion of the researchers is relevant to the importance of
adequate understanding of gender issues, the provision of
appropriate gender education, knowledge of international
standards and successful examples of gender equality, which
largely determines the elimination of gender discrimination
in achieving stability, equity and equity in society.
N. Hrytsyak in his monograph "Formation of Gender
Policy in Ukraine: Problems of Theory, Methodology, and
Practice" [6] discloses the essence of gender policy, defines
the preconditions for its formation and directions of development in Ukraine, an international methodology for measuring
gender equality. Attention is drawn to the study of the sociolegal status of women in Ukrainian history, the male
component of gender theory, as well as the peculiarities of
the transformation of the state mechanism to ensure equal
rights and opportunities for women and men in the state.
N. Hrytsyak in his doctoral dissertation thoroughly reveals
the theoretical and methodological principles of the formation
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and implementation of the state gender policy in Ukraine.
The author emphasizes that the priority of state gender
policy in Ukraine should be to ensure conditions for the
elimination of all forms of discrimination on the basis of sex
in society. The scientist proves the expediency of introducing
into the state administration a special gender approach, the
essence of which is the practical activity of the authorities,
institutions of all branches of power, aimed at optimal
achievement and realization of the interests of women and
men in national, political, social, economic and cultural
development. The author’s model of the implemen-tation of
the state gender policy as a management system that links
the bodies of state power and non-governmental organizations,
mechanisms, processes for the elaboration, implementation,
control and promotion of gender policy in the sphere of
public administration deserves attention [6, p.5-6].
To the achievements of N. Hrytsiak, which draws our
attention in view of the goal, the task of our research into the
introduction into scientific circulation and the definition of
the concept of "gender parity in public administration",
which is interpreted as a gender balanced participation in the
processes of governance of social development, which implies
not only an equal number of women and men, but also their
conscious activity, based on mutual respect for different
views, positions and understanding of the differences in the
experience and needs of each sex. The goal of achieving
gender parity in public administration is determined by:
ensuring balanced participation of men and women in state
governance, which involves eliminating structural and system
barriers for women to participate in it, and ensuring the
inclusion of gender issues in decision-making processes,
implementation, monitoring and evaluation at the state level.
The achievement of gender parity in public administration
requires, according to N. Hrytsyak, the solution of the following
main tasks: ensuring the critical mass of representatives of
each sex in the management process; capacity development
of human resources; improvement of the state mechanism
for ensuring gender equality.
In his dissertation "Improvement of mechanisms for the
formation and implementation of gender policy in Ukraine"
[15], its author I. Lazar emphasizes the importance of an
integrated approach to the application of gender policy
mechanisms, which are singled out in general (legal,
institutional, personnel, informational, scientific, financial
Economic) and special (gender quotas, gender expertise of
draft legal acts, gender statistics and reporting, gender
education, monitoring of gender indicators, etc.). According
to I. Lazar, in 1990–2006 the representation of women in the
Ukrainian parliament did not exceed 8%, and the difference
in the wages of women and men was about 20%. It is
concluded that in Ukraine, women politicians are an exceptional
phenomenon, they are mostly perceived as passive electorate
rather than potential politicians. The ineffectiveness of functioning of the mechanisms of public administration in the
investigated sphere is substantiated.
M. Popov in his dissertation "The Organizational and
Legal Mechanism of Public Administration in the Field of
Gender Policy" [20] proposed an integrated legal and
organizational mechanism for state administration of gender
relations, which, in his opinion, corresponds to European
standards. In order to increase the effectiveness of the

implementation of gender policy, it is proposed to create an
appropriate ministry or department within the structure of
the Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine, as well
as coordination councils on gender policy at the heads of
regional state administrations.
In the context of the stated goals and objectives of this
work, our attention is attracted by the dissertation O. Kulachov
"Gender Parity in Public Administration: Development and
Development Trends in Ukraine" [14], which is the first
scientific research on gender issues in the domestic field of
state-management science. It is emphasized that the development of theoretical and methodological and organizational
legal principles of gender parity in public administration is
important for the implementation of administrative reform in
Ukraine. The problem of gender identity in public
administration, which is at the intersection of sectors of the
branches of science state administration, political science,
sociology, psychology, philosophy, determines the choice of
an integrated approach to its study, is being activated.
Indicates the declarative nature of gender parity, which is
defined by the legal and regulatory framework in Ukraine,
which is confirmed by gender imbalances in the central and
local authorities. This leads to the introduction of a new
paradigm of gender parity in public administration. The author
attributes the success of administrative reform and the development of civil society in Ukraine with the achievement of
gender parity in the state-management sphere equal representation of men and women in state authorities, in particular by
quoting. It is also proposed to create a Coordinating Council
on Gender Parity at the Cabinet of Ministers of Ukraine.
N. Kovalishina’s dissertation "The interaction of
women’s NGOs with state authorities as a factor in
implementing gender policy in Ukraine" [13] is a supplement
to the scientific developments in the aspects of gender parity.
Thus, in the paper the peculiarities of the development of
women’s movement in Ukraine are revealed, the
periodization of its formation is proposed; The basic models
of activity of modern women’s civic organizations in
Ukraine (national-cultural, philanthropic, youth, traditional,
professional, gender orientation and religious) are
conceptually isolated and analyzed; the economic and
political factors of the development of the women’s
movement in the regions of Ukraine and their influence on
the democratization of gender policy at the local level and
the possibility of real control over the activities of the
authorities are analyzed. The priority areas for optimizing
the activities of women’s organizations and modern gender
policies include: gender education, which will promote the
formation of gender consciousness and culture, achievement
of gender parity in Ukrainian society; gender expertise of
accepted state programs to eliminate existing provisions that
violate gender equality. N. Kovalishin, mechanisms for the
resolution of gender issues in Ukraine, reasonably considers:
social partnership of the state with women’s organizations;
creation and functioning of the relevant public (coordination)
councils under the state authorities; coverage of the media of
the gender perspective, the development of appropriate
information and education programs and the formation of
gender awareness among citizens.
In the context of our research, it is expedient to consider
certain provisions of the doctoral thesis by K. Levchenko [16],
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which are related to the processes of public adminis-tration
and the formation of gender policy in Ukraine. The
dissertation focuses on the inconsistency and ineffectiveness
of public administration in the field of gender policy.
Accession of Ukraine to international documents on gender
equality is a dissonant with political will, which is sufficient
for the activation of gender policy in the country. K. Levchenko
believes that the provisions of the current legislation and
legal acts on gender equality adopted by the state authorities
are not implemented in practice, in particular in the field of
labor, education, prevention of violence and combating human
trafficking. The dissertation formulated recommendations
for improving the legal and regulatory framework of gender
policy in Ukraine, namely: regular monitoring of the implementation of international treaties of Ukraine and conventions to which Ukraine acceded; make changes and addenda
to article 24, 43 of the Constitution of Ukraine taking into
account the principle of gender equality; review a list of
health-hazardous works that women can not be involved with,
etc. Given the fact that gender policy is a complex and multidimensional process in various spheres of public life, the
dissertation proposes the use of various methods and forms
of public administration, namely, moral, administrative, political,
etc. The importance of the dissertation is given to the mechanism of cooperation of state structures with non-governmental
public organizations regarding the achievement of gender
equality. The questions of personnel, financial, scientific and
informational support of gender policy are also studied.
The scientific works of domestic scientists who, through
the prisms of various branches of science, investigated the
conception of theoretical and methodological principles of
gender parity, a wide range of problems of this social
phenomenon, as well as ways of their solution:
economic and social aspects – gender aspects of socioeconomic policy in Ukraine (G. Gerasimenko); state regulation
of gender processes in the socio-economic development of
Ukraine (O. Pizhuk), etc.;
political and sociological aspects – formation and
features of the functioning of gender democracy in modern
Ukrainian society (O. Wenger); constructive and destructive
functions of gender stereotypes (O. Vilkova); conceptual and
politico-practical principles for solving the gender problem in
Ukraine (O. Katan); institutional principles of regulating
gender relations (T. Martsenyuk); gender inequality and the
social status of a woman in modern Ukrainian society
(O. Strelnik); gender aspects of the formation of parity
democracy in Ukraine (I. Tsikul) and others;
pedagogical and philosophical aspects – the problem of
gender equality in Western philosophy (historical and philosophical analysis) (O. Vlasova); the problem of gender in the
philosophical discourse of the second half of the twentieth
century. (N. Gapon); preparation of future specialists of the
social sphere for the implementation of the idea of gender
equality in professional activities (S. Grishak); the gender
component of modern Ukrainian society (socio-philosophical
aspect) (Yu. Strebkov), etc.
The foregoing suggests that gender parity covers a wide
range of issues of public life, and gender issues are multidimensional, which can be considered in the following areas:
legislative and regulatory provision; ensuring equal access in
such spheres as education, health care (receiving various
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medical services), employment (employment opportunities),
politics (representation of women in positions in state
authorities); domestic violence against women, the family, etc.
The theoretical and methodological analysis of gender
parity in the field of public administration gives grounds for
making the following conclusions.
1. An analysis of the source of the study showed that the
aspects of "gender" were considered in the works of many
thinkers, philosophers (F. Hegel, I. Kant, F. Nietzsche, S. Freud,
K. Jung, etc.), whose views are mainly inherent deformity in
understanding the nature of the woman and the nature of
sexual relations, the attitude of the husband to the woman. It
was found that in the former USSR there were no special
studies on gender parity, and the "women’s question" was
considered through the prism of communist ideology, which
was characterized by leveling, the unification of sexual
differences. Contemporary gender studies have been intensifying
since the 1970s, and today, the attention of many scholars,
researchers of such branches of national science as public
administration, jurisprudence, sociology, political science,
psychology, philosophy, pedagogy, economics, etc. is being
attracted by the topic of gender parity.
A critical analysis of the source base found that, despite
the interest of Ukrainian researchers in the study of gender
issues, gender parity in the field of public administration is
fragmented and inadequate in the scientific literature. In the
national state-management science there is still no integral,
comprehensive scientific research with the theme chosen by
the author. The existence of certain theoretical and methodological gaps, terminological fuzziness, inconsistency and
uncertainty, other disadvantages and problematic issues that
remain unresolved or insufficiently solved have been identified.
Based on the results of the analysis of the source base,
one can outline the perspective directions of further research
concerning:
– the inconsistency of the national legislation on gender
parity with international norms and requirements, the
declarative nature of their provisions, due to shortcomings in
existing mechanisms of public administration, the lack of
real and effective instruments for their implementation;
– the impact of gender parity on the democratization of
public administration, structural and functional analysis of
this process;
– foreign experience and practice of implementation of
state-management mechanisms of gender parity in the field
of public administration, assessment of the possibilities of
introducing their acceptable elements in domestic practice,
formulating promising ways to improve gender parity in
Ukraine.
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Ярошенко Є.В.,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,
Україна, м. Київ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ ПАРИТЕТНОСТІ
У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В статті здійснено теоретико-методологічний аналіз гендерної паритетності у сфері публічного управління.
Дослідженням з’ясовано, що гендерна паритетність охоплює широке коло питань суспільного життя, а гендерна
проблематика є багатоаспектними, яку можна розглядати в таких площинах: законодавчого та нормативноправого забезпечення; забезпечення рівного доступу в таких сферах як освіта, охорона здоров’я (отримання різних
медичних послуг), зайнятість (можливості працевлаштування), політики (представництво жінок на посадах в
органах державної влади); домашнього насилля проти жінок, в сім’ї тощо. Здійсненим аналізом джерельної бази
встановлено, що попри наявний у вітчизняних дослідників інтерес до вивчення гендерної тематики, гендерна
паритетність у сфері публічного управління аналізується в науковій літературі фрагментарно та недостатньо. У
вітчизняній державно-управлінській науці відсутнє цілісне, комплексне наукове дослідження з даної теми. Виявлено
існування певних теоретико-методологічних прогалин, термінологічної нечіткості, неузгодженості та
невизначеності, інших недоліків і проблемних питань, які залишаються наразі не вирішеними або недостатньо
вирішеними.
Ключові слова: гендер, паритетність, публічне управління, державна політика, законодавство, гендерна рівність,
права людини, суспільство, жіночий рух, культурні традиції.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ВИПУСКНИК – ОСНОВА
КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
У статті проаналізовано поняття «конкурентоспроможний випускник» з точки зору вимог сучасного
ринку праці. Розглянуто узагальнені погляди науковців і практиків щодо сутності, чинників, видів та умов
конкурентоспроможності. Представлено місце України в Індексі глобальної конкурентоспроможності та
Індексі людського розвитку. Подано прогнозні очікування щодо найактуальніших професійних
компетентностей та нових професій, які будуть затребувані в недалекому майбутньому.
Ключові слова: конкурентоспроможність, випускник закладу вищої освіти, індекс глобальної
конкурентоспроможності, найактуальніші професійні компетентності.
Постановка проблеми. Усі, хто причетний до професійної підготовки фахівців, особливо вищої освіти,
усвідомлюють свою велику відповідальність за майбутню
професійну долю випускників, оскільки, крім моральної
сторони проблеми, це ще і забезпечення економічного
майбутнього країни, як би пафосно це не звучало. Якщо
заклади освіти підготують конкурентоспроможних
фахівців – це задовольнить попит роботодавців, відповідно
їх спільна ефективна праця примножить національне
багатство, що, в свою чергу, вплине на конкурентоспроможність країни, якій, в нових реаліях, знадобляться сучасні
високоосвічені фахівці нової формації, а це призведе до
підвищення попиту на освіту. Все це взаємопов’язані речі.
В декларації Конференції Міністрів в Парижі 24-25
травня 2018 року зазначено, що європейська система
вищої освіти, а також її інститути зазнали серйозних
реформаційних змін. У той час, коли Європа стикається
зі складними соціальними проблемами – від безробіття і
соціальної нерівності до проблем, пов’язаних з міграцією –
вища освіта може і повинна грати вирішальну роль у
розв’язанні цих викликів, забезпечуючи випускникам
можливості постійного особистого розвитку, підвищуючи
їх перспективи зайнятості і стимулюючи їх бути активними громадянами в демократичних суспільствах [17].
Тобто в мінливому світі необхідно постійно адаптувати
систему вищої освіти так, щоб простір вищої освіти
залишався конкурентоздатним і міг ефективно відповідати
на виклики глобалізації.
Механізми і сутність конкурентоспроможної економіки
досліджувались такими зарубіжними вченими як Брю С.Л.,
Друкер П., Ламбен Ж.-Ж., Макконнелла К.П., Портер М.,
Томпсон А. та ін. Більшість вітчизняних науковців зосереджували свою увагу на конкурентоспроможності продукції,
підприємств або держави в цілому, а також конкуренції
на ринку праці, конкурентоспроможністі робочої сили:
Базилюк Я.Б., Богині Д.П., Грішнової О.А. Колот А.М.,
Куліков Г.Т., Лісогор Л.С., Павловська О.В., Петрової І.Л .
та ін. Важливість цих досліджень актуалізується в

сучасних умовах світової глобалізації та прагненні
України увійти у міжнародний конкурентний простір.
Метою статі є узагальнення сучасних очікувань
ринку праці щодо конкурентоспроможності випускника
вищого закладу освіти.
Виклад основного матеріалу. Основою конкурентоздатного розвитку економіки є, передусім, якість трудових
ресурсів. Рівнем освіти, кваліфікацією, психофізіологічним
станом трудового потенціалу визначаються результати розвитку національної економіки і добробут членів суспільства.
Актуальність даної проблеми підтверджується тим,
що починаючи з 2004 року основним засобом узагальненої
оцінки конкурентоспроможності країн визнаний Індекс
глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) – це дослідження країн світу за показником
економічної конкурентоспроможності і на даний момент
представляє найповніший комплекс показників конкурентоспроможності по різних країнах світу.
Індекс глобальної конкурентоспроможності складений
з 113 змінних, які об’єднані в 12 контрольних показників,
що визначають національну конкурентоспроможність:
якість інститутів; інфраструктура, макроекономічна стабільність, здоров’я і початкова освіта; вища освіта і професійна
підготовка; ефективність ринку товарів і послуг ; ефективність ринку праці; розвиненість фінансового ринку; рівень
технологічного розвитку; розмір внутрішнього ринку; конкурентоспроможність компаній; інноваційний потенціал [3].
Важливо підкреслити, що жоден чинник не в змозі
самостійно забезпечити конкурентоспроможність економіки.
Найбільш конкурентоздатними є економіки тих країн,
які проводять комплексну політику, враховуючи весь
спектр чинників і взаємозв’язок між ними. Станом на
серпень 2018 року перші п’ять місць в рейтингу країн
займають: Швейцарія, США, Сінгапур, Нідерланди,
Німеччина. Україна – на 81 місті. Втім, подібні
дослідження важливі не стільки констатацією існуючого
рівня конкурентоспроможності тієї чи іншої країни,
скільки виявленням реального рівня життя людей в цих
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країнах, а саме розвитку людського потенціалу. «Розвиток
людини є процесом розширення свободи людей жити
довгим, здоровим і творчим життям, досягати здійснення
інших цілей, які, на їх думку, мають цінність; активно
брати участь у забезпеченні справедливості і стійкості
розвитку на планеті» [3]. У світлі цього визначення розвиток людини має три компоненти: добробут –
розширення реальних свобод людини; розширення прав і
можливостей людини діяти і отримувати цінні
результати; справедливість – повага прав людини і
інших цілей суспільства.
Для оцінки рівня розвитку людини використовують
стратегічний інструмент концепції людського розвитку –
Індекс людського розвитку, який був розроблений в
1990 році пакистанським економістом Махбубом ульХаком [4].
Індекс людського розвитку – це сукупний показник
рівня розвитку людини в тій або іншій країні, тому іноді
його використовують як синонім таких понять як «якість
життя» або «рівень життя». Індекс вимірює досягнення
країни з точки зору стану здоров’я, здобуття освіти і
фактичного доходу її громадян, по трьох основних напрямах,
для яких оцінюються свої індекси: індекс очікуваної
тривалості життя: здоров’я і довголіття, який визначається показником середньої очікуваної тривалості
життя при народженні; індекс освіти: доступ до освіти,
який визначається середньою очікуваною тривалістю
навчання дітей шкільного віку і середньою тривалістю
навчання дорослого населення; індекс валового національного доходу: гідний рівень життя, який визначається
показником валового національного доходу на душу
населення в доларах США по паритету купівельної
спроможності.
У п’ятірці країн з найвищім індексом знаходяться:
Норвегія, Австралія, Швейцарія, Данія, Нідерланди.
Україна поки що на 81 місці з 188 країн.
І якщо ми проаналізуємо ці індекси, то стане зрозум іло,
що в основі будь-яких досліджень країн стоїть людина,
якість його життя і можливість особистісного розвитку.
Оскільки це абсолютно взаємозалежні речі – від потенціалу
людей залежить потенціал країни. А люди – найцінніший
ресурс – це «людські ресурси», «персонал підприємств і
організацій», «фактор виробництва» [6]. І якщо уважно
подивитись складові показників і індексу глобальної
конкурентоспроможності і індексу людського розвитку,
то стає зрозуміло, що половина з них стосується якості і
конкурентоспроможності цього найважливішого ресурсу.
Іншими словами, чим вище конкурентоспроможність
фахівців, тим вище конкурентоспроможність країни.
А конкурентоспроможний – це той, хто має конкурентні
переваги, володіє особливими компетентностями. Виграє
той, хто здатний до найвищої самореалізації в професії.
Аналіз економічної літератури показує, що нині не
існує єдиного поняття конкурентоспроможності. Синтезуючи існуючи наукові погляди, керуючись ідеями
М. Портера [8] о конкуренції та теорії людського
капіталу, разробленої Г. Беккером і Т. Шульцем та
розвинуту послідовниками, зокрема вітчизняними
Є. Гришньовою, В. Антонюк та інш. [1] можна зазначити,
що конкуренто-спроможність є комплексним поняттям,
яке охоплює низку складових – і робочу силу, і
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мотиваційне забезпечення праці на конкретних робочих
місцях, і результати праці.
Виходячи з таких міркувань конкурентоспроможність
робочої сили виявляє себе:
 по-перше, як сукупність якісних і вартісних
характеристик робочої сили та трудових послуг, які
користуються попитом на певному сегменті ринку праці
у певний період часу;
 по-друге, як здатність працівника в умовах певної
ринкової кон’юнктури відповідати попиту роботодавця,
критеріям та мінливим вимогам ринку праці стосовно
професійно-освітнього рівня, кваліфікації, ділових та особистих якостей у порівнянні з відповідними характеристиками інших працівників або осіб, які шукають роботу;
 по-третє, як співвідношення корисного ефекту від
споживання трудових послуг робочої сили (доходу,
прибутку) та їх ціни, адекватної загальній сумі витрат на
підготовку, придбання, використання, відтворення та
розвиток робочої сили. [10].
Ми поділяємо думку дослідників [5], які
запропонували розглядати конкурентоспроможность на
ринку праці у вигляді певної піраміди. В основі цієї
піраміди конкурентоспроможності персоналу знаходиться
конкурентоспроможність робочої сили, сукупність інтелектуальних, духовних і фізичних здібностей людини до праці.
Саме завдяки цим здібностям працівник має можливість
формувати і удосконалювати свою професійну підготовку.
Другий рівень піраміди займає конкурентоспроможність
працівника, під якою розуміється рівень розвитку його
професійної компетентності як якісної характеристики
індивідуальної робочої сили, що забезпечує попит на
нього з боку роботодавців. На третьому рівні піраміди
знаходиться конкурентоспроможність персоналу, яка
визначається конкурентоспроможністю окремих працівників
і їх груп залежно від сукупності їх особистих, професійних
і ділових якостей. Наступний рівень піраміди представлений
конкурентоспроможністю трудових ресурсів, яка є
комплексом характеристик працездатного населення, що
визначають ефективність його участі в соціально–
економічній діяльності конкретного регіону. П’ятий
рівень піраміди займає конкурентоздатний трудовий
потенціал, яким виступає здатність працівника брати
участь в соціально-економічному механізмі функціонування
внутрішнього ринку праці в цілях досягнення бажаного
соціального статусу. На останньому рівні піраміди знаходиться конкурентоспроможність людського капіталу,
яка відбиває володіння людиною сукупністю фізичних,
духовних, творчих і підприємницьких здібностей, які визначають, зрештою, рівень конкурентоспроможності продукції
і підприємства на внутрішньому та світовому ринках.
В тім, коли ми говоримо про конкурентоспроможність
фахівця, ми не маємо зупинятись тільки на загальних
постулатах, оскільки це поняття доволі неоднорідне, як
неодноріднений сам ринок праці. Він розрізняється
ступенем ринкової потреби у функціональній якості
праці; рівнем унікальності людських ресурсів, а також
особливостями попиту на цей ресурс.
Ринкова потреба обумовлює відповідні види конкурентоспроможності персоналу: стійка конкурентоспроможність –
це здатність довгостроково зберігати конкурентні переваги;
тимчасова конкурентоспроможність та нестійка [12].
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Якщо ж розглядати функціональну якість персоналу,
тобто рівень унікальності споживчої вартості товару
«робоча сила» на ринку праці то важливо враховувати її
види:
 ексклюзивна конкурентоспроможність (відповідає
вищому рівню якості праці);
 диверсифікаційна конкурентоспроможність (передбачає професійну діяльність широкого профілю, без вузької
спеціалізації, тобто здатність виконавця виконувати прості
трудові прийоми і дії);
 селективна конкурентоспроможність працівника
(передбачає згоду працівника виконувати роботу нижчої
кваліфікації, ніж та, яку він має) [11].
 Характер споживчого попиту на робочу силу обумовлюють чотири види конкурентоспроможності:
 явна конкурентоспроможність персоналу (постійний
попит на певну споживчу вартість робочої сили (професію
/спеціальність) і спрямована на підтримку якості робочої
сили;
 латентна конкурентоспроможність персоналу (пов’язана з прихованим попитом на таку якість робочої сили,
яка кардинально відрізняється від загальнопропонованої
іншими);
 ірраціональна конкурентоспроможність персоналу
(обумовлена претензійним попитом на конкретну якість
робочої сили);
 перспективна конкурентоспроможність персоналу
(пов’язана із зростаючим попитом на якість робочої сили,
обумовленим перспективними змінами економічних, технічних, організаційних, соціально-демографічних і інших умов).
В останні роки істотно змінюється ринок праці,
змінюються потреби підприємств – роботодавців. Це
пов’язано з тим, що найактуальнішими професійними
навичками, які очікують побачити роботодавці у свого
персоналу є [9]:
1. Комплексне багаторівневе рішення проблем (Complex
problem solving). Це означає, що людина здатна бачити
суть проблем і розбиратися з причиною, а не з наслідками. самими затребуваними будуть ті фахівці, які
володітимуть системним, цілісним підходом до рішення
будь-яких проблем, знатимуть, на що ще звернути увагу
окрім найочевиднішого.
2. Критичне мислення (Critical thinking). Це такий
спосіб мислення, при якому людина ставить під сумнів
інформацію і навіть власні переконання. Це дуже корисна
навичка, тому що здорові сумніви допомагають розвитку.
3. Креативність в широкому сенсі (Creativity). Творче
начало – це здатність бачити те, чого ще немає.
4. Уміння управляти людьми (People management).
5. Взаємодія з людьми (Coordinating with others)
6. Емоційний інтелект (Emotional intelligence). Зараз
під емоційним інтелектом мають на увазі здатність
розуміти емоції, наміри і мотивацію інших людей і свої
власні, а також уміння управляти своїми емоціями і
емоціями інших людей.
7. Формування власної думки і ухвалення рішень
(Judgment and decision – making).
8. Клієнтоорієнтованість (Service orientation). Судячи
з прогнозів, сфера послуг у світі тільки поширюватиметься, а на якісний сервіс завжди буде попит.
9. Уміння вести переговори (Negotiation).

10. Гнучкість розуму (Cognitive flexibility). Когнітивна
гнучкість – це здатність розуму швидко переключатись з
однієї думки на іншу, а також обмірковувати декілька
речей одночасно.
П’ять із десяти навичок стосуються уміння спілкуватися з людьми, домовлятися і управляти ними, розуміти і
служити їм (це управління персоналом, взаємодія з
людьми, переговори, клієнтоорієнтованість, емоційний
інтелект).
Ще чотири пов’язані із здібностями мозку: умінням
швидко реагувати, бачити суть, знаходити рішення проблем, генерувати нові проекти і ідеї (комплексне рішення
проблем, креативність, когнітивна гнучкість, критичне
мислення).
Сьогодні, за твердженням Г. Перкіна, відбувається
третя професійна революція, коли глобальна конкуренція
висуває на перший план високоосвічених людей вільних
професій. Подібних людей він називає транспрофесіоналами,
які мають бути готові, за рахунок свого мислення і способів
організації діяльності, працювати в різних професійних
середовищах. Для них неважливо положення в тій або
іншій організаційній структурі, вони можуть вільно входити і покидати її, створюючи для вирішення будь-якої
комплексної проблеми адекватні форми організації –
проектні команди. Для транспрофесіоналів характерне
вільне використання різноманітних методів для вирішення
творчих завдань, відмова від формальних стандартів,
креативний стиль мислення, ситуативний підхід по відношенню до структурних складових організації [16].
В цих умовах працедавець пред’являє усе більш
високі вимоги до якості «людського капіталу». Сучасний
працівник повинен мати так званий проектний тип
мислення, в основі якого лежить не прагнення до стабільної
і поступової кар’єри в рамках однієї організаційної структури, а інтерес до конкретного проекту і визнання серед
колег-професіоналів.
Працедавець шукає кваліфікований персонал, який
володіє певними групами компетенцій. Ще не так давно
їх було дві: «тверді» і «м’які» (хард скіллз і софт скіллз).
До перших відноситься все, що можна довести до автоматизму в тій або іншій професійній сфері – базові уміння і
навички. Друга група компетенцій дозволяє людині бути
успішною незалежно від специфіки основної діяльності.
Вона включає уміння переконувати інших, презентувати
себе і свої ідеї, працювати в команді, брати на себе
відповідальність, бути гнучким і тому подібні. Фактично
йдеться про комунікативні і управлінські компетенції.
Наразі, у зв’язку з глобальною комп’ютеризацією, що
охопила майже усі виробничі сфери, виділилася ще і
третя група компетенцій – цифрових (діджитал скіллз). І
виділити яка ж цих груп пріоритетна – неможливо.
Донедавна перевагу надавали «хард скіллз» і на їх опанування була спрямована вся вища освіта в світі. В тім,
сучасні науковці провідних університетів світу доводять
практичними дослідженнями, що професійний успіх
випускника на 75–85% залежить від от софт скіллз і и
тільки на 25–15% – від хард скіллз [14].
Більшість же вітчизняних закладів освіти досі орієнтована, передусім, на формування у майбутніх фахівців
«базових» (хард) компетенцій, попри те, що майбутні
професійні досягнення в сучасному постіндустріальному
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суспільстві забезпечується софт і діджитал уміннями.
Ми познайомились з прогнозами BBC, EdCamp, Forbes
та ін. За їх даними до 2030 року з’являться 136 нових
професій. Серед них: ІТ-медик; біоетик; генетичний
консультант; екоаналітик у будівництві; архітектор енергоефективних будинків; проектувальник дирижаблів ; тренер
творчих станів; архітектор територій; ігропрактик;
урбаніст-еколог; будівельник «розумних» доріг; проектувальник життєвого циклу космічних споруд; космогеолог;
інженер роботизованих систем; проектувальник дитячих
і медичних роботів; фахівець з рециклінгу одягу; розробник моделей Big Data; цифровий лінгвіст; оцінювач
інтелектуальної власності та інш. [2, 9, 13, 15].
А чи готова вітчизняна вища освіта працювати на
випередження? Сучасні реалії виглядають не дуже оптимістично. Однак перегляд освітньої політики неминучий,
оскільки майбутнє освітнього закладу напряму залежить
від його готовності змінюватись відповідно до запитів
сьогодення. А ці запити змушують до гнучкості і у
виборі цілей, і ухваленні рішень, і в самій освітній
діяльності. Тоді заклади освіти стають закладами розвитку,
які здатні підготувати конкурентоспроможного фахівця.
В ідеальному варіанті для цього заклади освіти, тобто
система освіти в цілому, повинні мати узагальнену
модель конкурентоспроможного фахівця, на основі якої
кожен заклад проектуватиме свою підмодель, яка відповідала би ринковим запитам і враховувала майбутні
професійні перспективи.
Висновки. Підводячи підсумок, резюмуємо. Щоб
випускник став успішним і його трудовий потенціал був
затребуваний, важливо врахувати не лише державні
вимоги (стандарт), але і збалансовані вимоги інших зацікавлених сторін, особливо ринку праці. Конкурентоспроможність є складною економічною категорією, що формує
базовий рівень піраміди конкурентоспроможності фахівця
на ринку праці.
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The article analyzes the concept of "competitive graduate" in terms of the requirements of the modern labor market. The
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ БЮДЖЕТІВ
АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
У статті висвітлено важливість та необхідність фінансового планування, обґрунтовано науковотеоретичні основи формування системи бюджетування для забезпечення процесів фінансового планування в
аграрних підприємствах. В сучасних умовах фінансове планування відіграє ключову роль, воно виступає
основою в управлінні фінансовою діяльністю сільськогосподарського підприємства, відображає цілі та
напрямки господарської діяльності підприємництва.
Ключові слова: фінансовий план, бюджетування діяльності підприємства, система бюджетування.
Постановка проблеми. В умовах трансформування
національної економіки у напрямку формування курсу
на активізацію міжнародних економічних відносин та
світову інтеграцію, загострення конкурентної боротьби
на споживчих, промислових та ресурсних ринках виникає
необхідність невпинного підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та інвестиційної привабливості підприємств і організацій. Такі перетворення
зумовлюють важливість побудови на підприємствах якісних
систем управління, які б відповідали світовим стандартам,
базувались на сучасних управлінських технологіях і
сприяли підвищенню результативності та ефективності
функціонування. Однією із найбільш прогресивних інтегрованих управлінських технологій, яка сприяє забезпеченню
раціонального управління фінансовими результатами є
фінансове планування і бюджетування. Ідеї бюджетування
набули значного поширення у країнах Західної Європи,
США, Японії. На сучасному етапі застосування бюджетування на підприємствах свідчить про високий рівень
розвитку їх менеджменту.
Проте ще залишається чимало невирішених питань,
пов’язаних з особливостями впровадження системи бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємств:
– відсутність єдиної методології і методики комплексного фінансового планування, обліку й аналізі економічних
показників;
– розмаїття методичних підходів до складання прогнозного бухгалтерського балансу, що виступає індикатором
перспектив фінансового стану суб’єктів господарювання;
– наявність специфічних особливостей при формуванні
бюджету підприємства в залежності від напряму його
діяльності тощо.
У цьому зв’язку дуже актуальною є проблема удосконалення методики бюджетування, що дозволяє враховувати
особливості вітчизняних аграрних підприємства у плануванні фінансово-господарської діяльності і контролювати
економічний результат діяльності підприємства.
Питання бюджетування фінансово-господарської діяльності розглядали у своїх працях західні економісти
(Г. Андерсон, Р. Брейлі, Э. Джонс, Д. Ірвін, Т. Карлін,
С. Майерс, Ш. Міллз, Б. Нідлз, Дж. Сігел, Хан Д.,
Дж. Шим і ін.), які стали засновниками найважливішого
розділу фінансового менеджменту. Так, цій проблематиці

присвячені праці Балабанова І.Т., Бикова Є.В.,
Данилочкіної Н.Г., Кармінського А.М., Карпової Т.П.,
Ковальова В.В., Олексієвої М.М., Стоянової О.С.,
Самочкіна В.Н., Шеремета А.Д., Хруцького В.Е.,
Щіборща К.В., Білик М.Д., Голова С.Ф, Зятковського І.В.,
Керімова В.Е., Мельник О.Г., Малаховського Ю.В.,
Партина Г.О., ТерещенкаО.О., ХаркоА.Ю., Фільштейна Л.М.
та інших.
Однак цілий ряд теоретичних, методичних і практичних
проблем бюджетування потребують вирішення та подальших розробок, зокрема це стосується і галузевих особливостей фінансового бюджетування.
Мета роботи – розробка науково-теоретичних основ
формування системи бюджетування для забезпечення
процесів обґрунтованого фінансового планування в
аграрних підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Управління сільськогосподарським підприємством в ринковій економіці є
надзвичайно складним, що пояснюється проблематикою
сільського господарства як галузі матеріального виробництва. Таке підприємство як самостійна економічна
одиниця має ряд особливостей, що позначаються на його
функціонуванні в умовах ринкової економіки, а саме:
 сезонний розрив між отриманням доходів і
понесенням витрат;
 кредитомісткість;
 висока ступінь ризику і невизначеності пов’язана з
природними (біологічними) процесами.
Тому, говорячи про якісне управління сільськогосподарським підприємством, необхідною умовою є
розробка комплексних заходів по усуненню (пом’якшенню) цих особливостей, а засобом досягнення –
внутрішньо – фірмове планування та прогнозування [1].
В залежності від цілей, фінансове планування
поділяється на довгострокове і короткострокове. В свою
чергу, короткострокове планування виступає деталізацією
та уточненням довгострокових. Частіше зустрічається
поняття «поточне бюджетування» як короткострокове
планування.
Складання бюджетів є невід’ємною складовою загального процесу планування на підприємстві. Механізм
бюджетного планування доходів та витрат слід впроваджувати для забезпечення економії грошових коштів,
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більшої оперативності в управлінні цими коштами,
зниження непрямих витрат і втрат, а також для збільшення
достовірності планових показників.
Процес бюджетування є дуже важливим для ведення
діяльності підприємства оскільки він виступає не тільки
інструментом планування, а і інструментом обліку, контролю; аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних
потоків, отриманих результатів діяльності. По суті,
бюджетування охоплює всі функціональні сфери діяльності
підприємства: маркетинг, адміністрування, керування
персоналом, виробництво, закупівлі, контроль якості,
реалізації тощо.
Запровадження бюджетного планування сприяє
вирішенню наступних завдань:
 створення ефективної системи фінансового менеджменту;
 підвищення інвестиційної привабливості підприємства;
 оптимізація доходів і витрат як в цілому по підприємству так і по окремих його структурних підрозділах;
 створення консолідованої звітності;
 оцінка показників діяльності (ліквідності, рентабельності та окремих її видів діяльності);
 підвищення ефективності управління підприємством в
цілому.
Водночас, ефективність бюджетування будь-якого
підприємства значною мірою залежить від правильності
формування його методології та опрацювання організаційних аспектів, тому бюджетування повинно впроваджуватися поетапно. Це дасть змогу систематизувати
основні вимоги та необхідні складові елементи процесу
бюджетування.
Існує ряд особливостей впровадження бюджетування
в аграрних підприємствах, основними серед яких є
земля, як основний обмежуючий фактор, сезонність
виробництва, залежність від природно-кліматичних умов,
наявність біологічних активів тощо. Ці особливості
повинні бути враховані при розробці методики складання
бюджетів аграрними підприємствами [2].
Сучасний етап розвитку економіки сільського господарства зумовлює високі вимоги до оцінки ефективності
функціонування економічних систем різних рівнів.
Специфіка аграрного виробництва обумовлює потребу
безперервного залучення додаткових обігових коштів і
контролю за їх раціональним використанням. Особливого
значення це питання набуває для великих аграрних
об’єднань (компаній, холдингів) з потужним приватним
капіталом, які мають у своєму користуванні значні
земельні масиви, територіально розміщені у різних
регіонах, що ускладнює процес управління та вимагає
залучення прогресивних систем і методів управління
ними. З метою сприяння підвищенню ефективності
діяльності та прийняття управлінських рішень, забезпеченню раціонального управління фінансовими результатами, підприємства застосовують одну із найбільш
прогресивних управлінських технологій – фінансове
планування.
Виробничо-фінансовий план складається на 12 місяців
зі помісячною його деталізацією. Кожна служба підприємства повинна розкрити в ньому бачення розвитку
підприємства за своїм профілем: агрономічна служба –
виробничу програму по рослинництву (структуру

посівних площ, сівбу блоками по підрозділах, систему
удобрення та захисту рослин, планову врожайність,
технологічні карти); інженерна служба – план оновлення
техніки, план ремонтів і матеріально – технічного
забезпечення виробництва; зооінженерна служба
програму розвитку тваринництва (оборот стада, потребу
в забезпеченні кормами власного або іншого
виробництва). Обов’язковим при цьому є достовірність,
повнота і правильність відображення інформації про ці
процеси в бухгалтерському обліку. Головний економіст
є консультантом для всіх спеціалістів, які беруть участь
у складанні бюджету. Поряд із методичним керівництвом процесу планування він, спільно з іншими спеціалістами підприємства узагальнюю показники усіх розділів
бюджету й організовує підготовчу роботу до складання
зведеного бюджету [3].
Процедура складання виробничо-фінансового плану
наведена на рисунку1.
Річний бюджет починають розробляти після жнив і
закінчують у грудні поточного року. Протягом планового
року проводять індикативне планування, що передбачає
коригування бюджету з урахуванням фактичних показників виробничого процесу. Бюджет розробляють для
організації в цілому та для кожного центру фінансового
обліку зокрема. Захист бюджетів проводиться на балансовій комісії директорами філій та керівниками департаментів. У разі, якщо до компанії входить кілька
дочірніх підприємств або філій, територіально розміщених
у різних регіонах, для узагальнення бюджетів усіх рівнів
складають зведений бюджет по об’єднанню з деталізацією
по центрах фінансового обліку. Ефективність бюджету
залежить спільної роботи керівників усіх структурних
підрозділів підприємства (економіста, інженера, агронома,
ветеринара, зоотехніка, головного бухгалтера та директора
підприємства).
Виробничо-фінансовий план складається з наступних
розділів.
Виробнича програма по рослинництву – включає в
себе ряд таких таблиць: план землекористування –
планують склад і площу земельних угідь, визначають
загальну кількість земель у власності та користуванні.
У таблиці структура посівних площ відображають площі
посіву сільськогосподарських культур і питому вагу
кожної з них (у відсотках), далі розписують розміщення
їх площ у розрізі сівозмін (бажано в динаміці за останні
три роки), що дає змогу вибрати кращого попередника
та контролювати дотримання культури землеробства.
Виходячи з даних площ по сівозмінах, планують потребу в
насінні, добривах і засобах захисту рослин під кожну
культуру в натуральному та вартісному вираженні як на
всю площу посіву культури, так і з розрахунку на одиницю
площі. Залежно від кількості понесених витрат та природно –
кліматичних умов регіону, планують виробниче завдання
з урожайності сільськогосподарських культур.
Наступним кроком у плануванні є узагальнення
даних попередніх таблиць у технологічних картах вирощування сільськогосподарських культур, на основі яких
формується помісячний кошторис прямих витрат у
рослинництві – зведена таблиця, що дає можливість
спланувати потребу в коштах, які будуть витрачені
прямо на культури. Він є вихідним для складання
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наступної таблиці – зведеного плану виробництва і
собівартості продукції, де в консолідованому вигляді
наводиться інформація про збір продукції та її
собівартість у розрізі окремих культур і статей витрат.

Виробнича програма по
тваринництву
План парування і отелів
Оборот стада
Потреба в кормах
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При цьому відображається розподіл по кожній культурі
між видами продукції (зерно, зерновідходи, побічна
продукція) за офіційними методиками. Витрати наводять
із розрахунку на 1 т продукції та на 1 га площі.

Виробнича програма по рослинництву
План землекористування
Структура посівних площ
Розрахунок нормативів та потреб в
мінеральних добривах, насінні
Технологічні карти
Кошторис прямих витрат

Калькуляція собівартості продукції, робіт послуг
Виробництво і собівартість продукції рослинництва й тваринництва,
бюджети загальновиробничих витрат

Виробнича програма по
допоміжних та підсобних
промислових виробництвах

План механізованих робіт

Трудові ресурси та оплата
праці

Баланс продукції, товарів, послуг, робіт

Інвестиційний план
План придбання та змін

Реалізація товарів, робіт, послуг
Фінансовий та касовий план
ЗвітЗвіт
пропро
фінансові
результати,
Бюджет
надходжень
та витрат
коштів,
фінансові
результати,
Бюджет
надходжень
та витрат
коштів,
Кошторис витрат виробництва
Кошторис витрат виробництва

План кредитування

Баланс
Рис. 1. Процедура складання виробничо-фінансового плану
Виробнича програма по тваринництву включає
інформацію для визначення наявності та кількості
середньорічного поголів’я за окремими видами і групами
тварин, план парування й надходження приплоду,
зведений план виробництва та собівартості продукції
тваринництва. Планування й розподіл витрат здійснюють у
розрізі окремих статей по кожному виду тваринницької
продукції. Оцінюють плановий рівень ефективності
галузі тваринництва в натуральних і вартісних показниках,
визначають потребу в кормах та їхню вартість, роблять
калькуляцію собівартості продукції тваринництва [4].
Планування витрат по допоміжних (обслуговуючих) і
підсобних промислових виробництвах включає систему
бюджетів: план вантажних перевезень та погодинної
роботи автотранспорту, план ремонту техніки й обладнання,
план потреби в пально-мастильних матеріалах, виробничу
програму по вантажному автотранспорту, машинотракторному та комбайновому парку, електро- , водо- і
теплогосподарству. Планування витрат здійснюють у
розрізі окремих статей, а загальну їх суму в подальшому

розподіляють за різними видами продукції, робіт та
послуг і формують їхню собівартість. Завершальним
етапом планування є визначення собівартості одиниці
послуг: тонно-кілометра (автопарк вантажний), 1 год.
(автопарк легковий та спеціальний), 1 ум. гектара
(машино-тракторний парк), 1 кВт. год. (електрогосподарство), а також наявних підсобних промислових
виробництв (пекарні, олійниця, крупорушки, столярний,
консервний цехи, їдальня та ін.).
Бюджети загальновиробничих витрат формують із
витрат, що прямо не можна віднести на конкретний вид
продукції. Для цілей бюджетування доречно сформувати
бюджет: загальновиробничих витрат рослинництва й
тваринництва та загальногосподарських витрат; план
амортизаційних відрахувань по основних засобах і бюджет
витрат коштів на оренду майна та лізинг у розрізі
підрозділів, план оренди земельних ділянок і розрахунок
орендної плати за землю – наводять інформацію
стосовно чисельності орендодавців землі, її грошової
оцінки, термінів і форм виплати орендної плати.
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Трудові ресурси та оплата праці – оцінюють наявні
трудові ресурси та їхню потребу для забезпечення
безперервного виробничого процесу, визначають штатний
склад працівників компанії в плановому періоді, розробляють тарифну сітку та проводять розрахунок фонду
оплати праці в розрізі галузей виробництва і сфер
діяльності підприємства (планування сум відрахувань,
відпускних, аліментів, премій, заохочень, податків),
користуючись загальноприйнятими нормами [5].
Впровадження системи бюджетування є одним із
найдієвіших методів успішного розвитку підприємницьких
структур. Розбудова єдиної системи управління підприємством шляхом бюджетування може мати ефект у
рамках великих сільськогосподарських холдингових
структур, де кожна філія функціонує як центр прибутку
з повним виробничим технологічним процесом. Функціональні служби при цьому створюються в межах
центрального офісу для обслуговування всіх підрозділів.
Висновки. Отже, можна зробити висновки про те, що
запровадження системи бюджетування на підприємстві
допоможе підвищити контроль за витратами, скоротити
їх, оптимізувати грошові потоки, перерозподілити фінансові
ресурси між різними видами діяльності, збільшити
доходи і фінансові результати.
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PECULIARITIES OF BUDGET DEVELOPMENT BY AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article highlights the importance and necessity of financial planning, substantiates the scientific and theoretical
foundations of forming a budgeting system to ensure the processes of financial planning in agrarian enterprises. In modern
conditions, financial planning is the most important, it serves as the basis for managing the financial activity of an agricultural
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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ
СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено основні підходи до визначення етапів життєвого циклу підприємства, розглянуто
та проаналізовано підходи різних дослідників до трактування поняття життєвого циклу підприємства та
внесенні свої пропозиції щодо трактування поняття та його стадій.
Ключові слова: життєвий цикл підприємства, стадії (фази) життєвого циклу, моделі життєвого циклу
підприємства.
Постановка проблеми. Будь-яке підприємство зазвичай
розглядається як відкрита соціально – економічна система,
що реалізує себе у виробництві товарів, надання послуг,
виконанні робіт, удосконаленні інформаційних потоків,
формування цілей та завдань.
Підприємство підпорядковується циклічним законам
життєдіяльності. Існування та розвиток кожної організації
проходять певні стадії життєвого циклу, тобто організація зароджується, розвиваються, процвітають, слабшають
і припиняють існування. Усе це визначає особливості
виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової діяльності організації. Керівник повинен знати, на якому
етапі розвитку перебуває його організації, щоб прийняти
відповідні рішення до цього етапу.
Аналіз останніх досліджень. Дослідження з проблеми
визначення життєвого циклу підприємства та їх стадій
можна знайти у працях зарубіжних та вітчизняних
вчених, таких як І. Адізеса, який прирівнює життєвий
цикл до живих організмів [1], А. Бланк вважає, що
життєвим циклом є загальний період часу діяльності
підприємства [2, ст.674], Г.О. Козаченко вважає, що
цикл характеризується певною метою діяльності
підприємства [3, ст.15], С.В. Корягіна вважає, що це
еволюція підприємства [4, ст.8], І.І. Мазур вважає, що це
є об’єктивною реальність [6, ст.250], Б.З. Мільнер вважає, що це передбачувані зміни [7, ст.52], Н.В. Родіонова
думає, що це є певними закономірностями в розвитку
підприємства [8, ст.143], О.Ю. Фірстова вважає, що це є
окресленим періодом діяльності підприємства у часі [9,
ст.73] та інші.
Постановка мети і завдань. На основі викладеного
можна сформулювати мету дослідження, яка полягає у
визначенні сучасних особливостей поняття життєвого
циклу підприємства та його стадій. Відповідно завданнями,
які розкривають поставлену мету є:
 дослідити підходи до визначення життєвого циклу;
 дослідити підходити до визначення стадій життєвого
циклу;
 сформулювати власне бачення стадій та поняття
життєвого циклу підприємства на основі емпіричних
досліджень.
Виклад основного матеріалу. Організації зароджуються, розвиваються, добиваються успіхів, слабшають і,

зрештою, припиняють своє існування. Ті, що вміють
адаптуватися – процвітають, негнучкі – зникають. Деякі
організації розвиваються швидше інших і роблять свою
справу краще. Розвиток підприємства знаходить своє
відображення у його життєвому циклі, але визначити на
якій стадії розвитку знаходиться підприємство на даний
момент не завжди можливо. Підприємство, з одного
боку, реалізує себе у виробництві товарів, наданні
послуг, формуванні ідей та нових знань, а з іншого,
проходить всі етапи життєвого циклу або частину з них.
Велику увагу приділяють аналізу життєвого циклу підприємства з метою пошуку причин, які впливають на
його життєдіяльність і відповідно на прибутковість з
метою попередження можливого спаду і припинення
його функціонування [10].
Життєвий цикл організації – це період, протягом
якого організація проходить чотири стадії свого розвитку:
створення, зростання, зрілість і занепад (спад). Це передбачувані зміни стану організації, які протікають у часі з
певною періодичністю, послідовністю [11, ст.184].
Поняття життєвого циклу підприємства можуть відрізнятися залежно від кількості підходів, тому наведемо
такі визначення (табл.1):
Аналізуючи табл.1 відзначимо, що вченими розроблено
та представлено досить велику кількість праць з теорії
життєвого циклу підприємства, однак немає єдиної думки
щодо кількості її стадій. Нижче зазначено теорії життєвого
циклу підприємства з точки зору різних вчених.
В підході О.Є. Кузьміна і О.Г. Мельник виділяють
стадії зародження, зростання, «піку діяльності» та спаду
підприємства [12, ст.37]. За В. Григор’євим підприємство
проходить такі стадії свого життєвого циклу: зародження,
ріст, стабільність та занепад. Т.Ю. Базарова виділяє такі
стадії – стадії формування організації, інтенсивного
росту, стабілізації та кризи [13, ст.57]. Першою стадією
життєвого циклу, за Б. Колассом, є дитинство, під час
якою підприємство несе збитки, а темпи росту обороту
досить низькі; друга – юність; третя стадія – зрілість, яка
характеризується максимальним розміром прибутків;
четверта стадія – старості, під час якої у підприємства
знижуються як прибутки, так і його оборот [14, ст.30].
І.А. Бланк виділяє наступні стадії життєвого циклу
підприємства: народження, дитинство, юність, рання
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зрілість, кінцева зрілість, старіння [2, ст.674]. Ще детальніший поділ життєвого циклу підприємства на стадії
пропонує Б.З. Мільнер: народження, дитинство, юність,
рання зрілість, розквіт сил, повна зрілість, старіння,
оновлення [7, ст.58]. Подібну класифікацію стадій
життєвого циклу підприємства у своїх працях наводять

також А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова:
народження, дитинство, юність, рання зрілість, зрілість,
старіння, відродження, а також Н.В. Родіонова:
зародження, розвиток, бурхливий ріст, стабільний
розвиток, поява тенденцій спаду, активний спад,
банкрутство, ліквідація діяльності [15, ст.50; 8, ст.30].
Таблиця 1
Визначення поняття «життєвий цикл»

Автори
І.А. Бланк [2,ст.674]
І.І. Мазур [6, ст.250]
Н.В. Родіонова [8, ст.143]
Г.О.Козаченко [3, ст.15]
Б.З. Мільнер [7, ст.52] ,
С.В.Корягіна [4, ст.8]
О.Ю. Фірстової [9, ст.73]

Визначення
Життєвий цикл – загальний період часу від початку діяльності підприємства до
природного припинення його існування або відродження на новій основі (з новим
складом власників і менеджерів, з принципово новою продукцією, технологією
тощо).
Життєвий цикл – об’єктивна реальність, але відродження організації потребує
суб’єктивних дій управлінського персоналу.
Життєвий цикл – певні закономірності в розвитку будь-якого підприємства, які
можуть відрізнятися швидкістю перебігу та амплітудою рівня розвитку.
Життєвий цикл – сукупність етапів діяльності системи, що послідовно змінюють
один одного, і кожний з яких характеризується певною метою діяльності і станом як
великої виробничо-фінансової системи в цілому.
Життєвий цикл – передбачувані зміни з визначеною протягом часу послідовністю
станів.
Життєвий цикл – сукупність стадій, що створюють закінчене коло розвитку
протягом певного проміжку еволюції підприємства, після якого його цінності й
напрями діяльності можуть принципово змінюватися.
Життєвий цикл – це окреслений у часі період діяльності підприємства, протягом
якого воно проходить певні етапи розвитку.

Значну популярність серед дослідників здобула теорія
життєвого циклу організацій, розроблена І. Адізесом. До
моделі І. Адізеса, входять десять стадій життєвого циклу
організації: виходжування, «стадія немовляти», стадія
швидкого росту, юність, розквіт, стабільність, аристократизм, рання бюрократизація, бюрократизація та смерть [1].
Розглянемо на практиці вплив життєвих циклів на
діяльність підприємств. Розвиток новітніх технологій,
поява принципово нових товарів і ринків, різкі коливання
ринкового попиту й кон’юнктури, зміни в державному
регулюванні економіки визначають складність задачі
розвитку сучасного підприємництва. Умови ринкової

економіки характеризуються високим ступенем нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища
господарювання, збільшенням впливу його чинників на
економіку й управління підприємством.
Незважаючи на складні умови діяльності, нині в
Україні відбувається поступове зростання кількості
підприємств (табл.2). Так у 2012 році їх число становило
622538, а в 2017 році кількість підприємств збільшилась
до 640545. Однак, те ж саме не можна сказати про
фінансовий результат від діяльності підприємств, хоч
він і має позитивне значення – це прибуток, проте
відсутнє щорічне поступове зростання цього показника.
Таблиця 2
Основні показники розвитку підприємств та організацій України у 2012–2017 рр. [18]
Показник

Всього підприємств та
організацій (одиниць на початок
року)
Фінансовий результат (прибуток,
млн. грн.)
Середній прибуток на одне
підприємство чи організацію
(тис.грн)

Роки
2012

2013

2014

2015

2016

2017

622538

669993

631184

624769

605851

640545

277938,5

234513,7

334517,3

475321,2

523759,4

673891,1

9,07

10,8

7,5

5,3

4,8

3,7

Показник загального прибутку від діяльності усіх
підприємств та організацій протягом 2012–2017 років
має коливний характер (див.табл.2).
Слід відмітити, що позитивний фінансовий результат
від діяльності підприємств характерний не для усіх
галузей. Така галузь як сільське господарство з 2012 року
по 2015 рік характеризувалась від’ємними показниками

фінансового результату, тобто збитками. У 2016–2017
роках цей показник набув позитивного значення,
відповідно 103942,2 та 92990,7 млн.грн. прибутку.
Від’ємним фінансовим результатом характеризується
також фінансова та страхова діяльність. У 2015, 2016,
2017 роках ця галузь мала, відповідно, 103353, 186742 та
52339 млн.грн. збитків. На жаль, у 2012–2014 роках
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промисловість характеризувалась негативним результатом,
але з 2015 року показники щорічно збільшуються. Так
прибуток промисловості у 2012 році становив 81336,9
млн.грн., у 2017 році зріс до 227886,2 млн. грн.. З 2015
по 2017 рік зросли прибутки з оптової та роздрібної
торгівлі (з 56898,4 до 90270,3 млн. грн.), торгівлі транспортними послугами (з 23093,7 до 28500,8 млн. грн.),
професійна, наукова та технічна діяльність (з 10023,2 до
61306,7 млн.грн.), операції з нерухомим майном (з 39330,9
до 19228,1 млн.грн), охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги (з 547,7 до 1081,6 млн.грн.).
За останні роки існує тенденція, що кількість ліквідованих протягом року підприємств зростає і, навпаки,
кількість створених протягом року підприємств зменшується (табл.3-4). Так у 2014, 2015 та 2016 роках було
ліквідовано, відповідно, 38809, 6415 та 18918 об’єктів.
Темпи приросту кількості створених підприємств за
останні роки навпаки зменшились. Так у 2013 році
протягом року було створено 47455 підприємств, а у
2017 році 34694 об’єктів.
Таблиця 3
Кількість ліквідованих підприємств та організацій у
2013-2017 рр. [18]
Дата
Всього
З них ліквідовано
підприємств
протягом року:
та організацій
кількість об’єктів
На 01.01.2013
669993
-47452
На 01.01.2014
631184
38809
На 01.01.2015
624769
6415
На 01.01.2016
605851
18918
На 01.01.2017
640545
-34694
Таблиця 4
Кількість створених підприємств та організацій у
2013-2017 рр. [18]
Дата
Всього
З них створено
підприємств
протягом року:
та організацій
кількість об’єктів
На 01.01.2013
669993
47455
На 01.01.2014
631184
-38809
На 01.01.2015
624769
-6415
На 01.01.2016
605851
-18918
На 01.01.2017
640545
34694
Як видно зі статистичних даних, ситуація на ринку
постійно змінюється, у діяльності підприємств спостерігаються то підйоми, то спади. Деякі підприємства існують
довго, а інші, під впливом внутрішнього та зовнішнього
середовища, проіснувавши певний проміжок часу, банкрутують, реорганізовуються або ліквідовуються та зникають
з ринку. Виявляється необхідність знаходити такі методи
управління змінами та розвитком підприємств, які б
зумовлювали підвищення ефективності їх діяльності та
продовження життєдіяльності та враховували особливості
кожного життєвого циклу підприємства.
Передусім необхідно враховувати вплив на життєві
цикли факторів та чинників середовища діяльності підприємства.
Будь-яке підприємство знаходиться в макро- та
мікро- системі. Макросистема складається зі зовнішніх
факторів. Мікросистема – складається зі зовнішніх та
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внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів макросистеми
відносять такі групи факторів: економічні, політико-законодавчі, науково-технічні, природні, соціально-культурні,
демографічні. До зовнішніх факторів мікро-системи –
відносять споживачів, конкурентів, постачальників , маркетингових посередників, громадськість та інші. До
внутрішніх факторів мікросистеми відносять саме підприємство, його кадри, організацію управління, виробництво,
фінанси фірми, маркетинг, тощо.
Внутрішнє середовище є джерелом життєвої сили
фірми, що містить в собі той потенціал, який дає
можливість підприємству функціонувати, а відповідно,
існувати і виживати в певному проміжку часу. Проте
внутрішнє середовище може бути також причиною
проблем і, навіть, загибелі підприємства, якщо воно не
забезпечує необхідного його функціонування.
Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує
підприємство ресурсами, необхідними для підтримання
його внутрішнього потенціалу на певному рівні. Проте
ресурси зовнішнього середовища не безмежні, і на них
претендують багато інших підприємств, що знаходяться
у цьому ж середовищі. Тому завжди існує загроза, що
підприємство не зможе отримати потрібні ресурси зі
зовнішнього середовища. Це може послабити його потенціал і привести до багатьох негативних для підприємства
наслідків. Тому потрібно виявляти і контролювати фактори
зовнішнього середовища, що впливають на життєвий
цикл підприємства.
Окрему увагу слід приділити впливу різноманітних
ризиків на кожному життєвому циклі підприємстві та
врахувати їх особливості.
В процесі своєї діяльності підприємство зустрічається з
великим різноманіттям ризиків, що загрожують його
нормальній діяльності і можуть привести до виникнення
кризи і, навіть, банкрутства. Необхідно виділити групу
ризиків, актуальних для конкретного підприємства і
вести їх посилений моніторинг. Таким чином, кожна
організація, виходячи з особливостей своєї діяльності,
має визначати групу «критичних ризиків». Критичні
ризики – ризики, що, як правило, призводять до появи
глибокої кризи в діяльності суб’єкту підприємництва, в
результаті чого він стає нездатним вести повноцінну
фінансово-економічну діяльність.
Є внутрішні та зовнішні ризики. До зовнішніх
ризиків входить : дефіцит оборотного капіталу, низький
рівень технології організації виробництва, власні помилки,
нестача фінансових ресурсів. До внутрішніх – зниження
ефективності діяльності, економічні, політичні, демографічні зміни в законодавстві [19].
Правильно визначивши на якому етапі свого розвитку
знаходиться підприємство, можна відразу ж виділити
цілий комплекс критичних ризиків, що найбільш часто
зустрічаються на даній стадії життєвого циклу. Це дуже
важливо, оскільки невірне визначення кризового поля
веде до невірних висновків і дій, що призведе до
незахищеності підприємства з можливістю його подальшого
банкрутства. Отже, кожна зі стадій життєвого циклу
підприємства володіє своїми особливостями, які, в свою
чергу визначають, найбільш вразливі місця в діяльності
підприємства.
Успіх діяльності підприємства залежить від ступеня
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погодженості різних стадій основних життєвих циклів.
Ситуація на ринку міняється на кожній стадії життєвого
циклу та вимагає відповідної зміни стратегії і тактики
поведінки підприємства на ринку. Для кожного підприємства стратегія є індивідуальною, оскільки при її
розробці необхідно враховувати розвиток ринкової
кон’юнктури конкретних товарів, спеціалізацію і можливості участі в конкурентній боротьбі, а також життєві
цикли розвитку підприємства.
Отже, враховуючи проведені вище дослідження,
сформулюємо власне визначення поняття «життєвий
цикл підприємства» – це період від існування до
ліквідації підприємства. Основними стадіями життєвого
циклу сучасних підприємств є виникнення, зростання,
стабільність, спад і занепад.
Висновок. Отже, сьогодні чіткого визначення
життєвого циклу підприємства немає, але вони всі
чимось схожі одне на одного. Також є дуже багато
думок та праць щодо стадій циклу підприємства і кожен
може обрати ту теорію, яка йому більше до вподоби.
Ситуація на ринку постійно змінюється, у діяльності
підприємств спостерігаються то підйоми, то спади. Деякі
сучасні підприємства існують довго, а інші, під впливом
внутрішнього та зовнішнього середовища, проіснувавши
певний проміжок часу, банкрутують, реорганізовуються
або ліквідовуються та зникають з ринку. Тому для
підприємства є дуже важливим актуалізація та розуміння
своєї фази життєвого циклу, тому що вони можуть
надати підприємству інформацію про його типові
ризики та методи боротьби з ними.
В подальших дослідженнях необхідно деталізувати
кожну з запропонованих стадій, дослідити її особливості,
процес її протікання, фактори впливу тощо.
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РЕЦЕНЗІЯ
Бей Р.В.,
д.і.н., ст.н.сп., директор ДНУ «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів» Мінагрополітики України
на монографію

Орехівського Володимира Даниловича
к.т.н., здобувача Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки
Національної академії аграрних наук України

«ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ОРГАНІЧНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.):
монографія; наук. ред. д-р с.-г. наук, проф., академік НААН
В.А. Вергунов. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 550 с.
Запропонована читачеві монографія В.Д. Орехівського є першим в Україні виданням, яке відтворює
історію розвитку наукових основ органічного землеробства упродовж другої половини ХІХ – початку
ХХІ ст. Автором узагальнено і теоретично обґрунтовано важливу складову національної історії аграрної
науки на основі систематизації наукових знань про оптимізацію заходів органічного землеробства, чому
сприяв зроблений аналіз внеску вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, дослідницьких
колективів і окремих особистостей. Монографія складається із вступу, 6 розділів, висновків та узагальнень,
3 додатків, переліку умовних скорочень. Список використаних джерел об’єднує 1111 найменувань.
Перший розділ монографії присвячений детальному висвітленню історіографії проблеми, аналізу
джерельної бази та обґрунтуванню теоретико-методологічних засад дослідження. На підставі аналізу
історичних праць проблеми дослідження можна стверджувати про її недостатнє висвітлення. Відсутнє
цілісне науково-історичне узагальнення динаміки наукових напрямів, внеску галузевих вищих навчальних
закладів і науково-дослідних установ у розвиток наукових основ органічного землеробства в Україні.
Належним чином не осмислені наукові здобутки багатьох вітчизняних вчених, що зумовлює актуальність
здійсненого дослідження.
Значний масив джерельного матеріалу, зібраного В.Д. Орехівським, налічує 491 справу 89 описів 48
фондів 9 архівів України: Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України,
Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного історичного
архіву України, Державного архіву м. Київ, Державного архіву Київської області, Державного архіву
Одеської області, Наукового архіву Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН,
Наукового архіву ННЦ «Інститут землеробства НААН», Наукового архіву ННСГБ НААН. Зазначені
матеріали чітко структуровано і логічно впорядковано у відповідності до поставлених задач дослідження.
Накази, розпорядження, доповідні записки, циркуляри, директивні листи, повідомлення, звіти, протоколи,
виробничі плани, довідки, статистичні відомості профільних відомств забезпечили виявлення і
впровадження автором у науковий обіг невідомих раніше матеріалів про удосконалення наукових основ
застосування заходів органічного землеробства. Цьому сприяла також широка дослідницька робота
галузевих вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ у різних ґрунтово-кліматичних зонах
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України. Наявність повноцінного методологічного інструментарію, критично-об’єктивний аналіз та синтез
різнопланових джерел забезпечили відтворення реальних фактів періоду дослідження, врахування й
ефективне використання творчих здобутків вітчизняних вчених у галузі землеробства, повне і ґрунтовне
опрацювання архівних матеріалів.
У другому розділі автор всебічно проаналізував процес еволюції знань про природне землеробство,
що ґрунтується на виділенні окремих часових структур: зародженні знань про природні заходи у
землеробстві упродовж другої половини ХVІІІ ст. – 1860 р.; становленні наукової думки про елементи
природного землеробства у 1861 р. – на початку ХХ ст.; розвитку наукових основ природного землеробства
упродовж 1920–1950 рр. Ним відмічено, що зародження знань про природні заходи у землеробстві
пов’язане із організацією численних кафедр сільськогосподарського домоведення у вищих навчальних
закладах, де вперше викладали окремі елементи наукового знання про природні заходи; організацією
перших вищих навчальних закладів та формуванням землеробства як дисциплінарної науки. Істотний
внесок у зародження знань про природні заходи у землеробстві здійснено прогресивними представниками
аристократії, великими землевласниками та інтелігенцією. Закладено підґрунтя для вирішення окремих
проблем у землеробстві: ефективного чергування сільськогосподарських культур для боротьби з посухою,
впливу повітря, води, тепла, перегною на формування урожайності сільськогосподарських культур,
поєднання агротехнічних і біологічних складових.
Третій розділ монографії присвячений встановленню наукових основ розроблення і впровадження
ґрунтозахисного землеробства в УРСР у 1950-х – 1980-х роках. Автор відмічає, що процес розроблення та
удосконалення ґрунтозахисних технологій відбувався на основі реорганізації структури досліджень у землеробстві
та створенні єдиної системи обласних державних сільськогосподарських дослідних станцій. Цей період відзначався
розширенням мережі галузевих вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, їх рівномірним
географічним розміщенням та охопленням дослідженнями різних аспектів ґрунтозахисного землеробства.
Провідними вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами розроблені теоретичні
основи ґрунтозахисних та протиерозійних заходів для різних ґрунтово-кліматичних умов УРСР. Розроблені
та рекомендовані ефективні системи обробітку ґрунту, у тому числі безполицевого, і системи удобрення в
сівозмінах. Велике значення при цьому мало удосконалення систем ґрунтозахисного землеробства на
основі вирощування зернобобових, сидеральних, післяжнивних культур у науково обґрунтованих
сівозмінах, безполицевого обробітку ґрунту з використанням мульчі, органічного удобрення, біологічних
систем боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами та ефективного використання біокліматичного
потенціалу і матеріально-технічних ресурсів у господарствах.
Дослідження В.Д. Орехівського дає підстави стверджувати, що у цей період було розроблено базові
моделі ресурсозберігаючих ґрунтозахисних екологічно обґрунтованих систем землеробства на основі
прискореної оптимізації деградуючих агроландшафтів. Із врахуванням процесу розвитку спеціалізації і
концентрації

сільськогосподарського

виробництва

на

основі

міжгосподарської

кооперації

та

агропромислової інтеграції, його переходу на індустріальну основу, значну увагу приділялось подальшій
біологізації виробництва зерна та кормів на основі подальшого удосконалення структури посівних площ
зернових, технічних та кормових культур, розроблення і впровадження технологій їх вирощування з
максимальним використанням ґрунтозахисних та протиерозійних заходів.
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органічного землеробства в Україні: визначено сутність та місце органічного землеробства в сучасній
соціально-економічній системі; встановлено внесок галузевих дослідницьких колективів у розвиток
інноваційних технологій в органічному землеробстві Степу і значення діяльності галузевих дослідницьких
колективів для розвитку органічних технологій у Лісостепу та Поліссі; з’ясовано роль академічної науки у
підвищенні ефективності органічних технологій. Автором відмічено, що велике значення стосовно
розвитку інноваційних технологій в органічному землеробстві мали напрацювання дослідницьких
колективів з удосконалення технологій органічного землеробства для спеціалізованих господарств,
розміщених у різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Зокрема, для умов сухого та посушливого
Південного, Центрального і Північного Степу проаналізовано здобутки вчених трьох вищих навчальних
закладів та чотирьох науково-дослідних установ. Для умов Лівобережного, Правобережного, Західного,
недостатнього зволоження Лісостепу та Полісся – восьми вищих навчальних закладів та десяти науководослідних установ. Основними осередками їх створення стали кафедри галузевих вищих навчальних
закладів та лабораторії науково-дослідних інститутів, які відіграли роль провідних підрозділів з
нагромадження і поширення наукових знань у галузі землеробства. За твердженням В.Д. Орехівського
науково-організаційна діяльність Національної академії аграрних наук України у 2000-х роках у напрямі
розвитку органічного землеробства була плідною та різноплановою. Особливої актуальності набуло
розроблення та впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій, що дозволило суттєво
збільшити обсяги виробництва якісної продукції та підвищити прибутковість галузі рослинництва.
П’ятий розділ присвячено визначенню науково-практичного забезпечення органічного землеробства
в Україні. Зокрема, обґрунтуванню оптимальної структури посівних площ і сівозмін у господарствах для
впровадження органічного землеробства, розвитку господарського потенціалу з виробництва органічної
продукції, досвіду застосування системи органічного землеробства та ефективності виробництва органічної
продукції у Приватному підприємстві «Агроекологія». Як представлено у монографії, формування стратегії
розвитку органічного землеробства у господарствах шляхом обґрунтування оптимальної структури
посівних площ і сівозмін отримало розвиток на основі досліджень науково-дослідних установ, що
розширювали ефективну науково-дослідну роботу. Упродовж 1990-х – 2000-х років Україна, маючи
значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на
внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного органічного виробництва.
Автором встановлено, що більшість аграрних підприємств з виробництва органічної продукції
розташовані у Західній Україні, Полтавській, Чернігівській, Київській, Вінницькій, Житомирській,
Одеській, Херсонській областях та спеціалізувались переважно з вирощування зернових, зернобобових і
олійних культур. Серед них проаналізовано: ПП «Агроекологія» Шишацького району, Полтавської області;
ПрАТ

«ЕтноПродукт»

Чернігівської

області;

ПП «Галекс-Агро»,

Новоград-Волинського

району,

Житомирської області; ТОВ «Жива планета Потутори» Бережанського району, Тернопільської області;
ТОВ «Старий Порицьк» Іваничівського району та ін. Діяльність зазначених підприємств базувалась на
запровадженні органічного землеробства із застосуванням системи дієвих природних заходів, що сприяло
підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур та було спрямоване на стримування розвитку
шкідливих організмів і не потребувало застосування отруйних речовин.
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У шостому розділі автором наведено організаційні зміни ведення органічного землеробства в Україні.
Встановлено, що на початку ХХІ ст. державна політика щодо розвитку наукових основ органічного
землеробства в Україні перебувала на початковому етапі і базувалась на низці Законів України, постанов
Кабінету міністрів України та Державних стандартів України. На їх основі розроблено та впроваджено заходи
органічного землеробства, що забезпечили підвищення родючості ґрунту, отримання якісної сільськогосподарської
продукції та збереження навколишнього природного середовища. Водночас зі збільшенням виробництва
органічної продукції важливим стало здійснення щорічного обов’язкового моніторингу рівня її якості з
метою подальшого удосконалення ефективних технологій вирощування сільськогосподарських культур в
органічному землеробстві.
До безперечних переваг монографії слід віднести запропоновану В.Д. Орехівським періодизацію
еволюції наукових основ органічного землеробства в Україні із врахуванням соціально-економічних,
суспільно-політичних, загальнонаукових, організаційних та науково-технологічних чинників. Автором
встановлено, що багаторічними дослідженнями, у першу чергу галузевих вищих навчальних закладів і
науково-дослідних установ, вирішено низку фундаментальних проблем теоретичного розроблення та
практичного впровадження органічного землеробства у різних ґрунтово-кліматичних умовах України. До
позитивних аспектів монографії слід віднести наявність аналізу діяльності видатних діячів у галузі
землеробства, а саме С.М. Богданова, А.Т. Болотова, П.В. Будріна, О.С. Єрмолова, А.Є. Зайкевича,
О.О. Ізмаїльського,

С.П. Кулжинського,

О.П. Людоговського,

М.Г. Павлова,

Б.М. Рожественського,

В.Г. Ротмістрова, В.І. Сазанова, А.Г. Терниченка та інших. Їхніми іменами пишається теперішнє покоління
вчених-аграріїв. Важливим є вдале та раціональне застосування автором таблиць, які відображають і
доповнюють

текст

сюжетними

компонентами

щодо

ефективності

практичного

застосування

ґрунтозахисних технологій, обґрунтування оптимальної структури посівних площ і сівозмін у
господарствах для впровадження органічного землеробства.
Висновки та узагальнення, якими автор закінчує наукову працю, є аргументованими і логічними.
Вони матимуть певний вплив на подальший розвиток наукових основ органічного землеробства в Україні,
впровадження

якого

забезпечить

збільшення

та

стабілізацію

виробництва

високоякісної

сільськогосподарської продукції за умови збереження екологічного стану довкілля і підвищення рівня
родючості ґрунту.
Підсумовуючи, слід зазначити, що запропонована монографія В.Д. Орехівського «Еволюція наукових
основ органічного землеробства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)» є ґрунтовним і
самостійним науковим дослідженням, яке базується на вагомій джерельній базі та розкриває шляхи для
творчих пошуків дослідників у галузі історії науки і техніки. Теоретичні та методологічні напрацювання,
висновки та узагальнення, впроваджені до наукового обігу документи та матеріали, представлені у
монографії, можуть бути використані науковцями і фахівцями, викладачами та студентами вищих
навчальних закладів аграрного профілю, оскільки зазначена праця помітно розширює наукові знання про
проблематику дослідження і є значним доробком у сучасну історичну науку.
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