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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 28th issue of our journal. In this issue we
propose you 50 research papers which were represented by the authors from various fields. We
hope you will be interested in them.
The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the
promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the
revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the
implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals,
development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of
modern science.
One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical
conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the
Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons,
"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern
Information Space: National and International Aspects". More than 3,500 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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Василега П.А.,
магістрант навчально-наукового інституту історії та філософії,
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,
магістр біології, вчитель біології, хімії та екології Юнаківської ЗОШ І–ІІІ ст. Сумського району,
Vasilega1401@ukr.net
Україна, м. Суми

БІОЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Прискорений розвиток біотехнологій породжує комплекс питань на перехресті методологічних і
етичних аспектів медицини, біотехнологій і філософії. Їх зміст визначається роллю біоетики, що
постійно змінюється і різко посилюється. Етичні проблеми розширеного розвитку біотехнологій з
необхідністю стають предметом досліджень філософів, біологів та істориків науки. Біоетика
спрямована шукати відповіді на етичні питання, які стосуються медицини, біології та пов’язаних з ними
технологій. У статті обговорюються біоетичні, філософські та міждисциплінарні аспекти розвитку
генних технологій.
Ключові слова: біоетика, небезпечні знання, молекулярні технології, генетична інженерія, здоров’я
людини, міждисциплінарність, генні технології.

Постановка проблеми. Бурхливий розвиток біотехнологій, породжує ряд проблемних питань, вирішення
яких можливе в контексті широкого міждисциплінарного
аналізу. Дане проблемне поле вимагає всебічного
філософського осмислення, оскільки зміст його питань
пов'язаний з потенціями зміни природи людини. Одним
з напрямків біотехнології є генні технології, що являється
потенційно «небезпечним знанням». Існує не просто
зв'язок «наука – технологія», все це занурено в середовище
власницьких, вартісних, суб’єктивно-ціннісних, інвестиційних, мотиваційних, юридичних процесів. Економіка а
не технологія сама по собі являються двигуном
когнітивно-інформаційних трансформацій суспільства.
Технологічний детермінізм заміняється капризами
суб’єктивізму. Техно-гуманітарний баланс є необхідним
атрибутом розвитку системи «людина – природа». Деякі
питання даного контексту знаходять своє відображення
в працях таких вітчизняних та закордонних дослідників:
В.Р.Поттер, С.С.Дєнєжників, О.В. Артамонова, Н.П. Бочков,
А.В. Горпенко, В.І. Глазко, В.М. Запоражан, Л.П.Кіященко,
Ю.І.Кундієв, Ю.М. Лопухін, О.А.Насинник, Д.П. Тищенко,
В.Ф. Чешко, Б.Г. Юдин, G. Anderson, U. Reinhardt, P. Hussey,
V. Petrosyan, J. Anderson, R. Fan, E. Woo та інші. Проте,
поза увагою науковців залишилися питання пов’язані з
біоетичним аналізом генних технологій. Незаперечна
актуальність та недостатня розробленість проблеми зумовили вибір теми дослідження «Біоетичний аналіз генних
технологій».
Мета роботи: провести біоетичний аналіз генних
технологій з застосуванням синергетичної методології та
глобально-еволюційного підходу.
Виклад основного матеріалу. В умовах постнекласичної науки, спостерігається трансформація наукової
діяльності, переорієнтація з пізнавальної на проективноконструктивну. Відбувається інтеграція науки в технологічні сфери, формується технонаука з пріоритетом на
соціально-практичну орієнтацію. Не випадково на етапі

постнекласичної науки домінантною становиться ідея
синтезу наукового знання, намагання сформувати
загальнонаукову картину світу, за рахунок екстраполяції
принципу універсального еволюціонізму на всі сфери
дійсності, розглядання неживої і живої матерії, як
результат еволюційного процесу. Такий підхід забезпечує
можливість розвитку сучасних над-технологій. Їх розвиток супроводжується тісною взаємодією, так званою
NBIC–конвергенцією.
Біологічні науки, все більше перетворюються в
потужну виробничу силу. Біотехнології являються одними
з найбільш перспективних прикладних наукових напрямків
сьогодення. Оскільки біотехнології надають ряд принципово нових, недосяжних без їх застосування паттернів
взаємодії між елементами системи «людина – природа».
Певний детермінант схиляє систему до виходу на аттрактор в напрямку реалізації конкретного паттерну
взаємодії. Історія взаємодії суспільства і природи відображається в культурі, що розвивається за нелінійною
моделлю розвитку.
Активний розвиток біотехнологій припадає на останні
40 років. Дослідники виділяють три етапи в становленні
біотехнологій. Перший 70-ті роки, що знаменуються
появою генної інженерії і перших продуктів її діяльності,
даний період називають червоною біотехнологією [9,
с.11]. Другий етап: починаючи з 90-х років фармакологічні й сільськогосподарські компанії консолідуються
і утворюють так звану «індустрію життя». На базі цього
створюються перші промислові агробіотехнології, дебютують ГМО рослини. Капітали, що утворилися на базі
даних корпорацій ще в 1998 році становили два
трильйони доларів. Зараз біотехнологічні компанії
володіють більш ніж двома третинами світового ринку
[9,10]. Третій період: з 2000 року почалася біотехнологічна революція. Це біла біотехнологія – вона
знаменується можливістю створення і переробки будьякої біоресурсної бази. Відбувається перехід хімічної
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промисловості та енергетики на біооснову. Основу
сучасної біотехнології становить генна інженерія. Одним із
найбільш потужних інструментів біотехнології є генні та
постгеномні технології, які з’явилися після повної розшифровки геному людини в 2005 році [10, с.108].
На думку найбільш авторитетних світових експертів,
генна інженерія буде широко застосовуватися людством
для вирішення глобальних проблем в ХХІ столітті, і за
масштабами застосування буде рівноправною з інформаційними, енергетичними та ресурсними технологіями.
Введення нових методів, які базуються на генній інженерії,
призведе великий вплив на такі сфери діяльності як:
сільське господарство, медицина, нанотехнології та
промислове виробництво. Всі ці нововведення відкривають
перспективи другої «Зеленої революції» в світовому
сільському господарстві [8, c.6].
Можливості, що відкриває біотехнологія взагалі та
генні технології зокрема не закінчуються на створенні
більш продуктивних видів рослин і тварин, вони представляють собою абсолютно новий підхід до осмислення
природи, місця людини в ній. Відкривають паттерни
зміни природної сутності самої людини, а отже і
системи ціннісних-орієнтацій за якою можлива оцінка
даний процесів. Одночасно досліджувані технології
являються потенційно «небезпечним знанням». На сьогодні, не існує точних методів прогнозування активного
застосування генних технологій в будь-яких ділянках
біосфери. Ціна за похибку в даному випадку може бути
надзвичайно високою: зникнення біологічних видів,
порушення структури екосистем та біосфери зокрема,
виникнення нових невиліковних форм захворювань,
зміна природи самої людини тощо.
Порівняння різних епох, антропогенних криз, катастроф дозволило зафіксувати закономірну залежність між
станом трьох змінних параметрів – технологічним
потенціалом, якістю культурних засобів стримання і
внутрішньою стабільністю соціальної системи. Цю
залежність Акоп Назаретян називав законом техногуманітарного балансу: чим більша потужність виробничих і військових технологій, тим більш досконалі
засоби культурної регуляції необхідні для збереження
суспільства [7, с.62].
Звісно, як і в будь-якій складній, нелінійній, відкритій,
самоорганізуючій системі, в суспільстві є місце для
флуктуацій, хаосу та зміни провідних аттракторів. Що
стосується суспільства в цілому, існує два провідних
шляхи розвитку, це рух по кримінально-тіньовому або
інноваційно-підприємницькому аттрактору. Можливий
такий сценарій розвитку суспільства коли його спрямованість визначається дивним донині не відомим аттрактором. Потенційно це може призвести до становлення
технологічної сингулярності. Селектором в суспільстві
може виступати принцип глобального-еволюціонізму,
оскільки суспільство, як система занурене в природнє
середовище. Антиентропійні механізми суспільства
збільшують ентропію в навколишньому середовищі,
таким чином забезпечуючи власну структуру та гомеостаз. Роль детектора відводитися принципам та засадам
глобальної біоетики. Це забезпечить вибір оптимально
конфігурації взаємодії елементів системи «людина
природа», та відповідності техногуманітарному балансу.
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Таким чином, ми підходимо до висновку, що розвиток
генних технологій повинен чітко контролюватися та
регламентуватися на всіх можливих рівнях їх застосування. На роль даного регулятора найбільш повноцінно
претендує біоетика. 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.
Засновник біоетики Ван Ранес Поттер в своїй концепції
намагався 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.
Культурні основи біоетики полягають в етичному
осмисленні людини своїх нерозривних зв’язків з природою
і відповідальністю за її збереження. Одна з цілей
біоетики – формування критеріїв та нормативів, які
допускають або обмежують проведення досліджень на
живих істотах, що здатні змінити їх фізіологію, поведінку,
психіку з подальшою перспективою маніпулювання [2,4].
Історія становлення 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 [5, c.239].
Варто зауважити, що людська популяція, що є
біологічною основою суспільства в культурному та біологічному аспектах є надзвичайно гетерогенною. Тому
не дивно, 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 не відображає сучасних
тенденцій. Як відмічає Хьюго Трістрам Енгельгардт даний
документ не містить усвідомлення значущості викликів,
які кидає факт існування різноманітності моральних
норм, відсутнє 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
поглядами про сутність людини. Аласдер Макінтайр,
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 [11, c.75-76].
Наприклад конвенція про права людини наголошує:
«Забороняється створення людських ембріонів в дослідницьких цілях». Цікаво, що не всі країни приєдналися до
даної конвенції. Наприклад Велика Британія вважає, що
маніпуляції з ембріонами в певних межах допустимі.
Але проведення подібних маніпуляцій чітко регламентується в Великій Британії діє спеціальна структура –
управління, що регулює питання запліднення та ембрі-
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ології людини (Human Fertilisation and Embryologi
Authority – HFEA) [1,12].
Питання приймає принципово інший характер коли в
центрі уваги знаходяться комерційні інтереси. Ми
вважаємо, що найбільш прогресивні генні технології
взагалі приховані від суспільства під грифом комерційної
таємниці, а їх правове та юридичне регулювання стає
неможливим. Виникає питання, які детермінанти стимулюють розвиток генних технологій? Для цього потрібно
охарактеризувати суспільство, як середовище де наука
являється підсистемою. Конкретизуємо, що найбільш
доцільним та коректним поняттям для нашого дослідження
є поняття knowledge-based society, що характеризується
дефініцією: суспільство, в якому знання набувають
широкого розповсюдження. В якості характеристики
скористаємося визначенням Анатолія Ілліча Ракітова,
який наводить чотири типи суспільств, серед яких КВS
відповідають ті, «що виробляє усі необхідні для життєдіяльності і розвитку наукові знання, високі технології,
наукоємні артефакти й послуги, які живуть в основному
за їхній рахунок. Інші типи суспільств в різній мірі
імпортують знання та технології, експлуатують власні
природні ресурси. Михайло Михайлович Ведмедєв
відмічає дві обставини. Сама наявність знань не є ознакою
до зарахування суспільства до КВS: необхідно їх
генерувати. А з інша в КВS повинні домінувати наукові
знання. За даним критерієм жодне з існуючих суспільств
не можна віднести до категорії КВS [3]. Саме за рахунок
високорозвинених суспільств і розвиваються генні технології, інші суспільства імпортують та застосовують їх.
Оцінювати роль науки в КВS доцільно в зв’язку з
дослідженням питання про так звану «knowledge-based
economy» наведемо дефініцію «економіка, яка базується
на утилізації наукових знань». Наука перетворюється в
потужну виробничу силу, головним детермінантом розвитку якої являється «knowledge-based economy». Існує
не просто зв’язок «наука – технологія». Все це занурено
в середовище власницьких, вартісних, суб’єктивноціннісних, інвестиційних, мотиваційних, юридичних
процесів. Саме КВЕ, а не технології сама по собі являються
двигуном когнітивно-інформаційних трансформацій суспільства. Глобальний капітал стимулює розвиток генних
технологій, оскільки вони дають можливості здобуття
надприбутків.
В сучасних реаліях від науки більше не потрібно
пояснення речей, а достатньо того, щоб вона дозволяла
їх ефективно змінювати. Не потрібні оригінальні фундаментальні теорії, необхідно лише ефективні технології з
певними ринковими перспективами. Даний тезис висловлений Ж.-Ф. Ліотаром: «Знання виробляється і буде
вироблятися для того, щоб бути проданим, воно
використовується і буде використовуватися, щоб здобути
ринкову вартість в новому продукті… Воно перестає
бути самоціллю і втрачає свою «вживану вартість».
Головним постає питання «чому це служить і чи можна
це продати?» [6, с.18].
Іноді використовується одиниця вимірювання
інформаційного вмісту продукту – величина доданої
вартості в розрахунку на одиницю ваги виробу. Можемо
розглянути такий порівняльний ряд (долар США/Фунт

ваги): космічний супутник (20 тис. дол.), Реактивний
винищувач (2500), станок автомат (11).
Даний приклад підводить нас до наступних питань:
Як оцінити можливість модифікації певного гену? Які
одиниці вимірювання застосувати в даному контексті?
На які законні, чи незаконні дослідження готові науковці
заради прибутку? Відповіді на ці питання залишаються
відкритими, оскільки генні технології відкривають
можливості, що не можливо оцінити в грошовому
еквіваленті. Їх розвиток сприяє розвитку допоміжного
спектру наукових напрямків.
З даної позиції стає очевидним, що на напрямок
розвитку генних технологій впливає безліч факторів. Ми
виявили, що найбільш могутнім являється економічний
фактор. Ми вважаємо, що найбільш коректно визначити
розвиток генних технологій дивним аттрактором.
Відмітимо, що без морально-етичного цензору біоетики
є значна вірогідність негативного застосування генних
технологій відносно суспільства, що підтримує цінності
гуманізму. Варто зауважити, що біоетичний цензор на
нашу думку не може протистояти економічним амбіціям
транснаціональних компаній.
Існує і більш позитивні паттерни використання генних
технологій в руслі інноваційно-підприємницького аттрактору. Наприклад в медицині або на шляху трансгуманістичних перетворень, дані питання вимагають
окремого розгляду.
Можемо зробити висновок, що проблема розвитку
та реалізації генних технологій вимагає всебічного,
міждисциплінарного філософського осмислення. Їх розвиток визначається протиріччям між комерційними
інтересами та морально-етичними нормами біоетики.
В сучасному біоетичному дискурсі не існує універсальної чітко сформованої системи регламентації розвитку
та застосування генних технологій. Питання даного
дослідження носять проблемний характер і вимагають
подальшого всебічного аналізу. Наше дослідження
відкрите для критики та рекомендацій.
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ДУХОВНІ СПОКУСИ РОСІЙСЬКОГО
ТА ЯПОНСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ
У статті аналізовано специфіку російського і японського символізму на основі розуміння символу як події.
Показано, що існують суперечності всередині символічної свідомості, які визначені сприйняттям символу в
культурі. Ці суперечності породжують негативні духовні явища, які по-різному проявляються в японській і
російській культурі. У російській культурі негативні духовні явища створюють небезпеку духовної боротьби, а в
японській культурі створюють небезпеку втрати сенсу життя. У кожній культурі є свої шляхи подолання
негативних духовних явищ, наприклад, шлях чернечого аскетизму в російській культурі або шлях бусідо в японській
культурі.
Ключові слова: символ, культура, російський символізм, японський символізм, сутність, енергія, образ, спокуси.

Постановка проблеми. У символічному сприйнятті
світу розкривається глибина духовної традиції, яка
визначається тим, як розуміється символ в культурі.
Однак мало хто звертає увагу на те, що символічне
світосприйняття може не тільки розкривати новий
духовний зміст, а й створювати нові духовні небезпеки.
Ця тіньова сторона символізму пов'язана з духовними
спокусами, які в кожній культурі проявляються порізному.
Символ є чимось більшим, ніж те, що дано в
сприйнятті. Тому символ можна розуміти не тільки як
знак, а як подію, яка щось змінює в бутті людини й
породжує нове. Однак в різних культурах символ
розуміється по-різному, і це визначає різноманітність
культурно-історичних традицій. У зв'язку з цим виникає
питання, яким чином можна обґрунтувати подієвий
характер символу, щоб розкрити специфіку навіть таких
різних культурно-історичних традицій як російська та
японська? Це проблема буде вирішуватися в енергійній
парадигмі філософії символу А.Ф. Лосєва, яка бере свій
початок в християнському неоплатонізмі.
Мета дослідження в тому, щоб розкрити відмінність
російської та японської культурно-історичної традиції на
основі культурної специфіки розуміння символу і
показати її значення для духовного життя людини.
Виклад основного матеріалу.
Подієвий характер символу. Поняттєвий і методологічний апарат філософської енергійної парадигми був
сформований в традиції неоплатонізму і надалі розвивався
в східноправославній богословській традиції. Енергійна
парадигма лежить в основі сучасного богослів'я
(В.Н. Лоський) і філософії імені в російської філософської традиції (П.А.Флоренський, С. Булгаков, А.Ф. Лосєв).
У енергійній парадигмі поняття сутності означає
збагненний в думці зміст речі, події або явища, який
об'єднує різні якості в самостійне ціле і виявляє
потенцію нових покладань якостей – енергій. Відповідно
до християнсько-неоплатонічного розумінням енергія є
будь-якою дією сутності зовні. Сутність онтологічно
єдина з енергією як зі своїм окремим аспектом і відріз-

няється від неї тим, що містить в собі нескінченну
потенцію нових енергій, при чому будь-яка енергія
обмежена і такою потенцією не володіє.
Сутність символу також володіє власною потенцією
енергійного самовираження. Символ є єдність внутрішнього і зовнішнього, сутності й енергійного вираження
зовні. При цьому внутрішнє і зовнішнє розрізняються,
але зберігають онтологічну єдність.
Конвенціональний знак визначається відношенням
означника та означуваного; по суті, він зводиться до
функції означування. Однак саме це відношення не
володіє потенцією нового енергійного покладання. Тому
ми не виявляємо в знаку будь-яких нових енергій, крім
тих, що передбачаються або означуваним, або означником. Символ завжди містить в собі нову потенцію
енергійного покладання, яка перевершує потенцію
означуваного та означника. Ця нова потенція становить
власну сутність символу, що відрізняє його від того, що
символізується, і від способу, в якому ця реальність
виражена. Від знака символ відрізняється здатністю
діяти самостійно, причому дії символу не зводяться до
енергії сутності, на яку вказує символ. Знак же пов'язаний
з означуваним тільки смисловим чином і не має власної
потенції самовираження. Вся суть знака зводиться до
смислової енергії, яка полягає в його функції означування.
Символ є не просто взаємодією означуваного та
означника, внутрішнього і зовнішнього, а втілення їх у
пізнавальній енергії людини. Оскільки пізнавальна енергія
людського розуму є темпоральною, то злиття в ній
енергії означування та енергії символічного образу
набуває подієвого характеру. Таким чином, сам символ
розкривається як подія взаємодії пізнавальної енергії
людини та синергії, що з'єднує енергію того, що символізується, і енергію символічного образу. Ця подія виявляє
в собі нову потенцію енергійного покладання зовні, що є
сутністю символу.
Символи як події людського буття розкриваються у
своєму взаємозв'язку та утворюють різні рівні реальності
стосовно рівнів людського сприйняття дійсності. Зокрема,
певні види символів складають міфологічну реальність і
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реальність мистецтва. У «Діалектиці міфу» А.Ф. Лосєв
провів розмежування між міфом і мистецтвом, виділивши
їх загальну підставу – емоційно-образне мислення, яке
передбачає, що зміст осягається не сам по собі, а
втіленим в конкретному образі або речі [1, с.61-62].
Різниця між міфом і мистецтвом полягає в способі
онтологічного абстрагування сприйняття. Мистецтво
характеризується абстрагуванням сприйняття від речі,
але не від способу, тобто в мистецтві важливий сам по
собі образ, при цьому річ як носій образу втрачає будьяке онтологічне значення для сприйняття. У міфологічній
свідомості той, хто сприймає, абстрагується від
повсякденного сенсу речі, але не від самої речі, в якій
втілено новий міфологічний сенс. Якщо в ритуалі
використовується амулет у вигляді каменя, то за
законами міфологічного мислення його вже не можна
підмінити іншим схожим каменем. При цьому повсякденний сенс каменя не має значення, тут важливо те, що
в ньому втілений новий міфологічний сенс, який наділяє
цей камінь магічними властивостями.
Образ, який сприймається не сам по собі, а невід'ємно
від смислопороджувальної реальності, є символом.
Символ – це втілена в образі або речі присутність
іншого, того, що саме по собі безпосередньо не дано,
наприклад, внутрішній світ людини, динаміка життя
чужої культури або навіть світу в цілому, або сфери
ідеального, Бога... Якщо присутність іншого втілюється
в образі безвідносно до її речового носія, то це художній
символ, якщо ж в самій конкретній чуттєво даній речі –
то це вже міфологічний символ. Втілення нового сенсу в
речі або події веде до виникнення в них нових властивостей. Наприклад, анатомічне тіло, що виражає сенс
особистості, набуває нових естетичних чи еротичних
властивостей. Втілений в речі міфологічний сенс
онтологічно наділяє її новими властивостями (сакральними, магічними, анімістичними, особистісними й
т. ін.), що не піддаються раціональному науковому
опису. У цьому полягає енергійність символу, тобто його
здатність діяти зовні, перетворюючи емпіричну реальність.
Інакше кажучи, символ виявляється не в даності, а в
акті перетворення емпіричної реальності. Символ – це не
передзадана річ, а подія, що здійснюється. Причому ця
подія не одноактна: можна говорити про символ, що
породжує подію (акт втілення нового сенсу), а можна
говорити про подієвий характер існування символу в
його діях зовні.
Однак вплив символу може бути звернений не тільки
назовні (на емпіричну реальність), але і всередину на
приховану реальність, присутність якої породила даний
символ. Прикладами такого зверненого символу можуть
служити канонічні православні ікони, або, навпаки,
образи, які супроводжують демонічні спокуси. Однак є
принципово інший вид звернених символів, які не просто
вказують на приховану реальність, але актуалізують її з
неявного потенційного стану. Такого роду символи
визначили унікальність японського світосприйняття.
Звернений символ в російській культурній традиції.
Прикладом зверненого символу є канонічна православна
ікона. Іконописний канон очищає зображення від усього
психологічного і випадкового, розкриваючи лик не так,
як він виглядає в емпіричній дійсності, а так, як він
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промисленно явлений у світлі майбутнього віку. На
відміну від живопису, іконопис не орієнтує сприйняття
на естетичний синтез зображуваного в його всебічному
психологічному і фізичному вираженні зовні, а навпаки,
спрощує зовнішнє емпіричне вираження образу, розчищаючи тим самим всередині себе новий простір, що, як
показав П.А. Флоренський, підкреслено «зворотною
перспективою» зображення [2, c.182-185]. Споглядаючи
мальовничу картину, людина синтезує її у своєму
сприйнятті в цілісний художній образ, що виражає
досвід і світовідчуття художника, який проник в сутність
зображуваного. Художній образ перетворюється в символ
тоді, коли він не просто являє споглядачу сутність, а й
зводить до неї. Тут сприйняття цілісного образу передує
сходженню до того, що він символізує. У сприйнятті
ікони навпаки, щоб осягнути прототип, потрібно здійснити синтез власного життя в акті поклоніння іконі.
Цей синтез здійснюється в тому внутрішньому просторі
ікони, яке відкривається шляхом спрощення іконописого образу. Погляд того, хто вклоняється іконі, майже не
затримується на зовнішньому вираженні образу, і
людина входить вглиб символізованої реальності, де
відбувається її зустріч з сакральною дійсністю. Тому
ікона, по-перше, це подієвий символ, що розкривається в
подію зустрічі людини з Вищим, і, по-друге, це звернений
символ, який призначений не для того, щоб явити
внутрішній зміст тому, хто споглядає ззовні, а для того,
щоб включити його у власну внутрішню реальність, тим
самим виключаючи саму позицію спостерігача ззовні.
Іконописний канон складався століттями, і спочатку
ікона мало відрізнялася від мальовничої картини. Інакше
кажучи, іконописний символ набув зверненого характеру
не відразу. У візантійській культурній традиції світ
символічно сприймався як вираження і продовження
небесної ієрархії. Відповідно, іконописний образ був
таким же явищем сакральної реальності, як і будь-який
інший символ. Лише згодом, у міру очищення іконописного образу від випадкових зовнішніх виразів
відкривається його внутрішній простір, куди переноситься
зустріч людини з Вищим.
У символі людина сприймає спочатку явність Вищого
начала, а потім сходить до того, що явлено. Однак
розуміння зверненого символу передбачає зворотний
порядок: спочатку входження в іншу реальність, після
чого вже відбувається зустріч з Вищим. Це створює
духовну небезпеку: адже людина, виходячи за межі
власної реальності, може бути обдуреною, прийняти
демонічне за сакральне. Небезпека є тим вищою, чим
більший розрив між зовнішнім явленням образу і
внутрішньою реальністю, до якої він зводиться. Коли
православна традиція була засвоєна східнослов'янськими
народами, ця небезпека зросла багаторазово, що пов'язано
з особливою формою символізму, який визначив надалі
характер російської культури. Російська культурна самосвідомість характеризується глибоким розривом між
духовними претензіями та відсутністю їх реалізації в
емпіричному житті. В силу утвореного розриву між
емпіричним світом і сакральною реальністю втілені в
емпіричній дійсності образи, які повинні були б вказувати на сакральне, легко могли виявитися оманливими.
Звідси походить незвичайна для інших християн
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прихильність росіян до обрядів, оскільки формальне
дотримання обряду залишалося останнім захистом від
можливого обману.
Стародавні слов'яни, що прийняли християнство, не
мали еллінської культури умоглядного осягнення вищого
світу, і тому вирощений на еллінському ґрунті символізм
вони могли осмислити тільки через особливе зусилля
волі. Сприйнята в символічних формах духовна культура
вимагала додаткової вольової напруги, яка не передбачалася в інших культурних і релігійних традиціях. Для
візантійця символ відкривався як очевидність умогляду,
росіянин сприймав символ в акті спілкування з ним.
Якщо в візантійському розумінні символ цілісний і
самоочевидний – це образ світу вищого, даного в
умоспогляданні, то для російської свідомості символ
суперечливий і двоїстий. Залежно від того, як людина
самовизначається по відношенню нього, символ може
бути позитивним, але може несподівано виявити свою
протилежність: замість того, щоб зводити людину до
вищого світу, символ може скинути її в нижчий світ.
Житія святих в російській церковній традиції рясніють
розповідями про те, як якісь монахи або послушники
бачать явлення ангелів, поклоняються їм без попереднього хресного знамення і виявляються у владі демонів.
Символ може являти в собі протилежні, взаємовиключні
змісти в залежності від ставлення до нього людини, тому
завжди зберігається ризик обманутися в символі.
Підміна символу в російській культурній самосвідомості означала підміну сутності, що стоїть за ним, тобто
зраду Богові. Обряд – це система символів, тому для
росіян правильна віра означала правильне здійснення
обряду. Для візантійця, на відміну від росіянина, правильна віра означала правильне сповідання догматів,
тому він не бачив сенсу в суперечках з приводу характеру
обрядів, бо система образів обряду в самоочевидності
розкриває Вище. Візантієць не міг зрозуміти сенсу
російських суперечок навколо перстоскладення в хресне
знамення або способу написання імені Христа. На його
думку, предметом спору можуть бути лише догмати –
умоглядні смисли Вищого, а не обрядові образи, в яких
це Вище самоочевидно явлене.
Росіянин намагався вирішити свої внутрішні душевні
суперечності, коли звертався до символів, проте вони не
усували, але лише відтворювали ці суперечності. Коли
він стикався з неможливістю їх подолання в символічному
світовідчутті, росіянин вставав на позицію ідеалізування
дійсності, не звертаючи уваги на її недосконалість.
Російська утопічна свідомість була обумовлена тим, що
замість недосконалості життя людина починала сприймати лише символічні форми, зміст яких був повністю
відірваній від реальності. Якщо ж людина, яка бачила
цю відірваність, розчаровувалася в символічному змісті
життя, то вона переходила на позицію нігілізму. У російській свідомості цілком могло поєднуватися одночасно і
те, і інше.
Розрив між образом і тим, що він повинен являти,
зумовив декоративність як підставу російського естетичного сприйняття. Велика кількість декоративності проявляється у всьому: ікони прикрашаються золотими
окладами, дерев'яні будинки – накладним різьбленням,
національний одяг – орнаментальною тасьмою і т. ін. Як

церковні служби, так і сільські пісні прикрашалися
виспівуванням випадково взятих складів, позбавлених
якого б то не було сенсу. Архітектурні споруди декоративно підносячись над ландшафтом, підпорядковують
його собі. Вся матеріально-культурна діяльність в цілому
сприймається як декоративна прикраса природи. Однак
це прикрашення завжди було слабо пов'язане з вмістом і
носило зовнішній, штучний характер. Якщо в інших
культурах (наприклад, в японській) декоративність
органічно вписується в середовище, то в російській
культурі декоративність завжди панує над середовищем.
Це призводило до гіпостазованого декору, тобто
наділення його самостійною онтологічною сутністю, що
підмінює справжню реальність.
Наприклад, використовувана в богослужінні церковнослов'янська мова містить безліч закріплених в традиції
помилок. Оскільки для росіян сакральна значущість
мови самої по собі є важливішою, ніж виражені цією
мовою смисли, мало хто звертає увагу на смисловий
зміст самого богослужіння. Так само онтологізується не
тільки релігійна, а й світська символіка, при цьому
боротьба ідей перетворюється в боротьбу символів.
Росіяни завжди були схильні до самопожертви заради
символів: старообрядці йшли на самоспалення заради
двоперстя, солдати – заради прапора і т.п. При цьому
ахіллесовою п'ятою російської свідомості завжди залишалося невідповідність між символами та самим життям.
Якщо обмовитися про цю невідповідність, то у відповідь
отримаєш роздратування, образу й агресію.
Прикладом цьому може служити неадекватно агресивна реакція громадськості на Петра Чаадаєва після
публікації листа, в якому вказувалося на невідповідність
духовних претензій людей російським культурноісторичним реаліям [3, c.15-34]. Для суспільної свідомості
П.Я. Чаадаєв виявився настільки нестерпно дратівливим
фактором, що його довелося трансформувати в щось
прямо протилежне, а саме – в спадщину російської
традиції, яким слід пишатися. Зрозуміти сучасні політичні
комплекси можна тільки з урахуванням декоративності у
сприйнятті. Виразність символів в російській свідомості
сприймається як вказівка на їх істинність. Коли ж невідповідність символу і реальності стає вже неможливо
ігнорувати, то фанатична відданість змінюється настільки
ж фанатичною непримиренністю. Цим і пояснюється традиційний для російської політичної культури максималізм.
Розрив між внутрішнім і зовнішнім у зверненому
символі уможливив особливий вид символів, дія яких
проявляється в духовній спокусі. Ці «спокусливі» символи супроводжують духовні спокуси та вводять людину в
гріх принади.
Прелесть означає спокусу лестощами, тобто обман,
прийняття людиною ілюзії краси за справжню красу,
помилкове вчення за дійсне, символічне втілення
демонічного за божественне. Проте, в сучасній російській
мові слово «прелесть» стало дуже часто вживатися як
синонім краси. Це пов'язано з тим, що коли виникла
необхідність приховати масову спокусу лестощами
оманливої ідеології, то з мови вибрали саме слово, яке
вказує на таку спокусу лестощами. Однак в середовищі
воцерковлених людей слово «прелесть» продовжує
традиційно розумітися як духовний обман.
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Духовні спокуси можуть проявлятися в різних
формах, але всі вони пов'язані з обманом людини. Вони
можуть виявлятися у формі навіювання чужих людині
емоцій, настроїв або думок. Джерело навіювання може
бути позамежним емпіричному світу, тому воно не
пов'язане його законами. Якщо людина погоджується
прийняти те, що навіюється як своє, то тим самим вона
відкривається темним потойбічним силам. Спокуса може
проявлятися і в більш простих формах – як посилення
чисто людських пристрастей. Однак будь-яка пристрасть,
яка є психічною силою, що захоплює, і спрямованою на
ілюзію і небуття, вже передбачає обман. Символ, що
спокушає, виникає тоді, коли духовну спокусу супроводжує образ, який, подібно до ікони, відкриває в собі новий
простір, співпричетний, однак, не вищій сакральній дійсності, а навпаки, нижчій демонічній. Спокусливим образом,
що спокушає лестощами, можуть виступати подібні до
галюцинацій видіння, магічні ритуали, нав'язливі знаки
та знамення т.п. Як тільки людина погоджується прийняти їх як справжню дійсність, вона переступає межу
власного емпіричного сприйняття, закони якого захищали
її від вторгнення потойбічного. Символ, що спокушає,
реалізується в події зустрічі людини з демонічною реальністю, яка спочатку захоплює її зсередини, підпорядковуючи її психіку, а потім деформує її емпіричне існування.
Таким чином, подієвість спокусливих символів проявляється в їх експансії – дії, спрямованої на захоплення
все нових сфер психічного та емпіричного життя
людини. Боротьба з подібного роду спокусами була
головною темою російського православного аскетизму.
Звернений символ в японській культурній традиції.
Звернений символізм характерний не тільки для російського світосприйняття, він проявляється і в японській
естетичній інтуїції, хоча в даному випадку у нього зовсім
інші підстави. Звернемося до традиційного для Японії
естетичного ставлення до природи, яка надихала багато
поколінь поетів. Природа була невичерпним джерелом
краси й чарівності. Пори року, зміна циклів в'янення і
відродження служили наочним втіленням минущості
всіх речей. Кожен лист і кожна квітка неповторні і
приречені на швидке в'янення. Це породжувало численні
сумні вірші, смуток з приводу мінливості світу і людських
почуттів. Однак саме в мінливості таїлася чарівність.
В цьому проявляється подвійність японського світосприйняття. Символ вказує на чарівну глибину, яка ніяк
не розкривається в емпіричному світі, де все тлінне і
минуще. Цей розрив між чарівною глибиною і тлінним
світопроявом виник не відразу, а був викликаний засвоєнням японцями буддійської традиції. Чарівність в
японській мові передається словом «аваре», яке спочатку
було вигуком захоплення або здивування перед раптово
побаченою красою або незвичністю речі. Воно походить
від слова «харе» (чистота), яка вказує на особливе
почуття дотику душі людини до чогось сакрального
(камі), що виникає при вигляді речі незвичайної, химерної
форми. Згодом це почуття незвичності, неявності,
приховування того, що саме впливає на душу, було
перенесено на раптове взріння незвичайного і хвилюючого
в абсолютно звичайних, повсякденних речах.
Аваре знаходили практично скрізь, перш за все – в
природі. Падаючий лист, колір неба, дзюрчання води,
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незначна стеблинка трави, стрекотіння цвіркуна – все
було наповнене чарівністю. Потрібно було висловити цю
чарівність в адекватній формі, найчастіше в поетичній,
щоб дати її відчути іншим людям. Для цього недостатньо
тільки органів чуття, потрібно ще особливе внутрішнє
відчуття, яке вловлює причетність до навколишнього.
Тут не має значення поділ на бінарні опозиції (наприклад, прекрасне – потворне); сприйняття направлено на
важко вловимий кордон взаємопроникнення того, хто
сприймає і сприйманого. Щоб досягти такої тонкості
сприйняття, потрібно відмовитися від початкового,
зовнішнього, чуттєвого враження від речі та зосередитися
на внутрішньому чуттєвому враженні, яке народжується
від духовного осягнення людиною індивідуальної неповторності речі. Моно-но аваре (прихована чарівність
речей) завжди є неповторною – це обов'язкова умова
чарівності поряд з приховуванням [4, с.85]. Побачити
неповторне у звичайних, тисячу разів бачених речах
може не кожен, тому стала цінуватися особлива чутливість, сприйнятливість, відкритість раптового впливу
чарівності речі або ситуації.
Чарівність – це прихований вплив речі на душу, тому
вираз внутрішнього у зовнішньому завжди носить вислизальний характер. Це визначило унікальність японського
символічного світосприйняття, витоки якого потрібно
шукати в особливості японського анімізму. Міріади
божеств – камі – живуть у всіх речах природного або
культурного космосу. Вони являють собою згустки
єдиної життєвої енергії (тама), яка розлита по всьому
світу. Камі значно різняться між собою. Ті з них, з
якими людина встановлює зв'язок, наділені креативними
властивостями стосовно світу, хоча самі є внутрішньосвітовими божествами, такими, які проявляються в
нашому світі, не надсвітовими. Зовнішність більшості
камі не антропоморфна. Японці не тільки не вважали за
потрібне зображати камі, але навіть забороняли дивитися
на їхні символи. Наприклад, в кожному храмі синто є
місце, де зберігається сінтай – тіло божества. Що це
таке і як виглядає, ніхто не знає, бо на споглядання
сінтай накладено строге табу. Камі неможливо побачити,
якщо вони самі цього не хочуть, але можливо відчути в
речі, як енергію, явлену в певній формі [5, с.63]. Чим
більш незвичайне явище, тим більше в ньому життєвості
(тама), а значить і здатності викликати емоційний
відгук. Наприклад, велика гора, химерної форми камінь,
дерево, яке самотньо стоїть і т.п. – у всьому цьому
проявляється присутність камі. Символ прихованої
життєвої енергії речі не може безпосередньо виявляти
невидиме в явному образі, тому він є швидше не
вказівка, а натяк, для розуміння якого необхідна
естетична інтуїція.
Оскільки символ виявляється у закінчених і
конкретних образах, то не може виникнути розриву між
зовнішнім проявом і внутрішнім змістом. Тому характерна
для російського естетичного сприйняття декоративність
зовсім чужа японській естетиці. Естетична інтуїція розкривається не в формуванні нових образів, а у відмові
від будь-якого штучного внесення в природний порядок
природи, завдяки чому стає можливим шукати натяки на
приховану глибину речей. Це проявляється в недуальному
мисленні японців, в принциповому небажанні протис-
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тавляти себе навколишньому середовищу. Попри красу
японських островів, вони досить небезпечні для життя у
зв'язку постійними землетрусами й цунамі. Проте
ставлення до природи у японців не агресивне, вони не
збиралися її підкорювати й ставити собі на службу.
Пізнання природи здійснюється не шляхом суб'єктнооб'єктного поділу і подальшого зовнішнього вивчення, а
шляхом чуттєвого ототожнення.
Культ природи постає як культ природності, максимальної гармонії творів мистецтва з навколишнім середовищем. Найяскравішим прикладом такої гармонії є
японська архітектура. Будівля храму синто або людського
житла має найпростіші форми, будується з дерева,
невисоко від землі. Усередині немає стін, тільки легкі
розсувні перегородки, ширми та завіси. Якщо їх
прибрати, а перегородки розсунути, то весь внутрішній
простір будинку виявиться вписаним в навколишній
природний простір. Кольори інтер'єру приглушені, природні. Яскраво розписуються і прикрашаються тільки
речі, які можна прибрати, пересунути в інше місце. Будьяку річ японського інтер'єру можна легко пересунути, а
кімнати розташувати на свій смак за допомогою ширм і
легких перегородок. У такому будинку недоречні громіздкі
меблі та інші важкі нерухомі речі. У ньому взагалі дуже
мало речей, розташовуються вони гранично раціонально
і містяться в строгому порядку. Їх форми також повинні
бути природними, щоб гармоніювати з житлом і з
навколишнім середовищем.
Японський символізм можна схарактеризувати як
співприсутність з прихованим. Тут немає визначеної
символічної форми, в якій внутрішнє проявляє себе для
зовнішнього спостерігача. Відповідно до енергійної
парадигми символ визначається через потенцію енергійного самовираження, яка не зводиться до потенції
означеного або означника. У традиційному розумінні
самовираження символу направлене зовні, в емпіричну
реальність. Однак існують також звернені символи, в
яких енергійна спрямованість формує власну внутрішню
реальність, потойбічну емпіричній. Саме це і відбувається
в символі-натяку, який характерний для японського
естетичного ставлення до світу.
Особливість такого символу в тому, що він прагне
виразити не прихований смисл, який може бути оформлений, а приховану потенцію смислу, яка сама по собі
не має форми, але зате відчувається у внутрішньому
почутті. Ця потенція відчувається як нескінченна течія
життя або життєвої сили. Нескінченність потенційності
не дозволяє їй втілюватися в певний образ, бо втілення є
актуалізація, при якій потенційність вже перестає бути
потенційністю і стає застиглою, безглуздою, мертвою
річчю. Якщо потенційний зміст збереже невизначеність
в процесі нескінченної актуалізації, це зруйнує будьякий образ, який втілює потенційність. Тому японський
символізм має парадоксальний характер, оскільки спрямований на виявлення того, що принципово не в змозі
утриматися в певній формі.
Звідси походить особливе ставлення в японській
культурі до форми речі, яка розуміється не як необхідна,
а як випадковий прояв нескінченної потенційності
життєвої сили. Тому форма речі повинна долатися в акті
сприйняття, щоб являти собою потенційність. Для цього

вона не повинна бути надто навантаженою, важкою,
деталізованою. Така форма здатна привернути увагу, але
вона нічого не дасть тому внутрішньому почуттю, яке
спрямоване на переживання нескінченної потенційності.
Тому формі необхідно бути якомога простішою,
природною і ненав'язливою, щоб не заважати відчуття
невловимої, текучої потенційності. Зрозуміло, все це не
означає грубості, непродуманості форми, навпаки, тут як
раз потрібна особлива вишуканість і витонченість, що
доводить форму до подолання себе, завдяки якому вона
зможе стати символом-натяком на потенційність.
Риси фрагментарності, прихильності до речей, культ
малого і крихкого характеризують спрямованість японської свідомості саме на цей потенційний шар реальності.
Цей потенційний шар виражається саме в натяку, а не в
прямому вказуванні. На потенційність не можна вказати,
просто тицьнувши в неї пальцем. Її не можна також
схопити в умогляді, як оформлений смисл. Натяк –
єдине, що може якось висловити навіть не саму
потенційність, а лише відчуття її, і чим тонше цей натяк,
тим він дієвіший як символ. Тому для символу-натяку
потрібні виключно вузькі рамки вираження, фрагменти,
а не монументальні твори, тендітні й малі речі, а не
практично вічні кам'яні статуї.
Саме такі символи-натяки відкривають внутрішню
реальність, в якій можливо переживання нескінченної
потенційності як життєвої енергії, що наділяє красою і
свідомістю поцюстороннє емпіричне існування. Міць
життєвої енергії, званої в традиції синто тама, наповнює
людське буття та оновлює життєві сили людини для її
подальшого існування. Символи-натяки парадоксальним
чином висловлюють цю реальність зовні, одночасно і не
висловлюючи її. Через цей момент не-вираження руйнівна
сила нескінченної потенційності сковується і стає
безпечною.
Однак будь-який символ, в залежності від сприйняття
його і ставлення до нього людини, може обернутися і
своєю протилежністю. Особливість подібного протилежного символу в тому, що його потенції весь час не
вистачає, щоб бути вираженим зовні, тому потрібна
особливе естетичне зусилля, щоб увійти в ту реальність,
на яку даний символ натякає. Однак самого по собі
натяку ще недостатньо, щоб спонукати людину зробити
такий перехід, адже цілком можна обмежитися чисто
споглядальним ставленням, що не вимагає ніяких
особливих зусиль, що, втім, характерно для японської
естетики. Необхідність в переході виникає лише тоді,
коли відчувається принциповий розрив між емпіричною
реальністю і внутрішньою сокровенністю, на яку натякає
символ. Такий розрив став виникати в міру розширення
буддійського впливу.
Разом з буддизмом до Японії прийшло специфічне
розуміння минущості, що сформоване зовсім в іншому
культурному контексті. Давній індус відчував страх
перед нескінченністю життя, в якій все йде в минуле і
нічого неможливо утримати, лише страждання нескінченно повторюються. Буддизм сприйняв цей страх перед
нескінченністю життя, в якій все минуще, життя ототожнювалася зі стражданням. Разом з буддизмом приходить
розуміння, що минущість вже не є причиною чарівності
речі. Одна і та ж річ через якийсь проміжок часу стає
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своєю протилежністю: красуня перетворюється на стару
або вмирає ганебною смертю, багатий, красивий юнак
розгульним життям доводить себе до жалюгідної
бідності та хвороби. Тлінність розуміється не як одна з
властивостей речі, а як тотальність. Тлінність – це все,
це сама атмосфера, в якій протікає життя, це сутність
речі та людини. Вона не долається шляхом утвердження
істинної сутності, а отже, краси речі, вона і є сама ця річ.
Моно-но аваре як «прихована чарівність речей»
увійшло в японську естетику завдяки світогляду синто,
але поступово, з проникненням і посиленням впливу
буддизму, емоційне забарвлення аваре змістилося в бік
сумних відтінків. У естетику входить новий аспект цієї
категорії – мудзьо-но аваре – мінливість, тлінність,
ілюзорність краси.
Аваре знаходили не тільки в навколишніх речах, але і
в почуттях, переживаннях людини, причому не тільки й
навіть не стільки в приємних переживаннях. Почуття
смутку, печалі, особливо пов'язані з важкими втратами,
піддавалися ретельній естетизації, проте не шляхом
створення трагедії, а шляхом повного психологічного
занурення в переживання і ясного усвідомлення його,
без будь-якої спроби боротьби з ним або його зміни.
Свідомо занурившись в такий стан, людина поступово
починала відчувати свою відстороненість від цього
стану, вона могла дивитися на нього збоку, залишаючись
при цьому всередині потоку переживань. У такому стані
вона могла вести життя, підпорядковане принципу
аваре, створювати твори мистецтва, які стверджують
сумну чарівність світу. На таке відчуття краси наклалися
буддійські погляди про тлінність і ілюзорності всього
сущого. Складові категорії моно-но аваре – приховування і
неповторність – трансформувалися в невидиму реальність і
видиму ілюзію. Усвідомлення неповторності кожної речі
йшло поряд з усвідомленням її неминучою втрати.
Пересаджування на місцевий ґрунт іншої культурної
традиції може виявитися дуже плідним, проте завжди
пов'язане з ризиками та спокусами. Так було при засвоєнні
східними слов'янами східноправославної духовної традиції, завдяки чому виникла нова культура, але водночас
виник і особливий досвід символічного світосприйняття,
в якому пробуджені темні сили зваблювали людей
оманливими образами. Щось подібне сталося і при
засвоєнні японцями буддійського настрою, в якому все в
житті сприймалося несамодостатнім і тлінним. Спокуса
складалася в небезпеці перенесення цього відчуття тлінності на приховану життєву сутність речей, в результаті
чого чарівність неминуче витіснялося почуттям спустошення. Однак це спокуса іншого роду: тут небезпека
пов'язана не з чужою демонічною силою, а з тотальним і
всеосяжним відчуттям безглуздості, в якому ставиться
під сумнів не тільки виправданість подальшого існування
людини, а також її прихована життєва основа. У людини,
яка підпала під владу такого роду спокуси, залишається
лише два шляхи: або самогубство, або мужнє рішення
продовжувати жити всупереч розумінню безглуздості життя.
Труднощі другого шляху в тому, що людина вже
втратила опору в прихованій життєвої сутності речей.
Але їй нічого не залишається, крім того, що все одно
діяти так, ніби вона продовжує її відчувати. З позиції
знання прихованої життєвої сили речей її вчинки
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осмислені, але вони ні до чого не ведуть і ні в що не
втілюються в емпіричному світі, позбавленому цієї
свідомості. Подолати спокусу безглуздістю можна лише
прийнявши цю безглуздість і продовжуючи діяти
всупереч їй. І хоча ці дії вже нічого не змінюють в
емпіричному світі, вони можуть дозволити прорватися
до втраченої життєвої сутності речей. В результаті
безглузда дійсність на якусь мить знову може бути
осяяною змістом. Однак в силу розриву між емпіричною
реальністю і прихованою сутністю речей, цю мить не
вдається утримати. Проте, навіть миті досить, щоб
викрити обман спокуси безглуздістю і побачити потенцію
внутрішнього життя, попри те, що вона не актуалізується в емпіричному бутті. Таким чином, таємнича
сутність речей залишається у вигляді чистої потенції, до
якої людина проривається в окремі миті життя.
Символом цього миттєвого прориву до потаємного
може служити застигла фігура самурая над тілом
поваленого супротивника. Цей символ часто обігрується
в кіно й аніме. Противники нерухомо дивляться один на
одного. В глибині душі у них щось відбувається, але
розгледіти це не вдається. У блискавичному русі меча
проривається внутрішнє, щоб знову сховатися, і перед
глядачами виникає застигла картинка – нерухома фігура
самурая над закривавленим тілом. За винятком одного
миттєвого сплеску подія весь час захована всередині
душі. Вона залишається нерозгаданим для розуму і не
знаходить свого вирішення в емпіричної реальності.
Тільки емоційно-естетична інтуїція, яку неможливо виразити словами, проникає крізь застиглі фігури, бо свідчить
про приховані тектонічні рухи в глибині душі людини.
Фігура самурая – лише окремий приклад. Японське
світовідчуття пронизане подібними зверненими всередину
символами. Вони теж мають подієвий характер, але їх
подієвість інша, ніж подієвість іконописного символу.
В іконі відкривається повнота Вищого буття, в яке
занурюється людина, чиє життя неповне в силу страждань
і минучого характеру всіх змістів життя. Подія іконописного символу здійснюється в акті спілкування, в якому
людина виявляє джерело життя, долаючи тим самим
власну неповноту.
У японському зверненому символі подія полягає не в
акті спілкування, а в акті здійснення самого буття.
Внутрішній план життя прихований не тому, що для
нього відсутні виразні форми, а тому що виражатися ще
нічому – він являє собою лише потенційність, якій
тільки належить здійснитися. Японський звернений
символ несе в собі не виразну присутність іншого плану
буття, а натяк на актуалізацію буття. Приховані потенційні
сили зосереджуються в цьому акті, і на якусь мить
можуть навіть прорватися в емпіричний план існування
(наприклад, в смертельному русі меча). Однак їх недостатньо для того, щоб цей акт міг бути завершений в
емпіричному житті. Самурай завмирає, і за його нерухомою фігурою назавжди ховається все те, що трапилося в
його душі. Починаючи з античності, в європейській
традиції тіло людини розумілося як символ присутності
внутрішнього життя, яка розкривається зовні. На відміну
від такого розуміння звернений символ застиглої фігури
самурая – це натяк на внутрішній план життя, який так і
не буде ніколи розкритий зовні.
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Висновки. Порівняння російської та японської традицій дозволяє повніше виявити особливості зверненого
символізму. Символ в класичному розумінні передбачає
вираз в речі або образі того, на що він вказує. Зовнішнє
вираження символу має виявляти онтологічну єдність з
представленою в символі сутністю. Втрата цієї онтологічної єдності або неповнота висловлювань руйнує
символ, однак, це руйнування долається, якщо символ
набуває зверненого характеру. Подієве розуміння символу
дозволяє виявити, в чому полягає звернений символ.
У енергійній парадигмі символ можна витлумачити
як подію втілення в пізнавальній енергії людини взаємодії
внутрішньої символізованої сутності та її зовнішнього
вираження в образі. В такому випадку символ здійснюється через акт вираження зовні. Однак якщо це вираження
виявляється незавершеним, то людина при сприйнятті
образу відчуває недостатність для того, щоб розкрити в
ньому символ. У цьому випадку вона може, не затримуючись на зовнішньому вираженні, безпосередньо
звернутися до внутрішнього змісту символу, де і відбувається подія зустрічі енергії символізованої сутності та
пізнавальної енергії людини. При цьому символ
здійснюється не через акт вираження символізованої
сутності зовні, а через акт сходження людини до символізованої реальності. Прикладом такого роду зверненого
символу служить ікона, яка розкриває свій зміст через
сходження людини до прототипу за допомогою поклоніння іконі.
В тому типі символічної свідомості, в якому в силу
запозичення інших культурних традицій виникає розрив
між змістом символу і його виразом в емпіричній
дійсності, звернений символ може супроводжуватися
різного роду спокусами. Адже якщо символізована
реальність не виражається емпірично, то в момент входження в неї людина не може бути впевнена в тому, що її
чекає. Спокуси, які обумовлені особливостями російської
культурної традиції, залучали людину в потойбічну
реальність, де вона потрапляла в залежність від ворожих
їй духовних сил. Спокуси, зумовлені особливостями
японського світосприйняття, не припускали подібної
духовної боротьби, навпаки, вони вкидали людини в
стан порожнечі, породженої тотальною безглуздістю
життя. Якщо в першому випадку спокуса оманою
деформує емпіричну дійсність, то в другому випадку

спокуса шляхом позбавлення сенсу позбавляє життя
будь-яких спонукальних імпульсів для боротьби за її
продовження. Перший рід спокус веде до одержимості,
другий – до самогубства. Однак і в російській, і в японській культурах століттями розвиваються і передаються
традиції боротьби зі спокусами. У російській культурі –
це шлях духовного подвижництва, в японській культурі –
це шлях самурая (бусідо), що дозволяє зберігати здатність
боротися навіть в ситуації втрати сенсу боротьби.
Шлях духовного подвижництва і шлях самурая схожі
тим, що в них особливе місце приділяється розумінню
смерті як методу подолання спокуси. Цей метод полягає
в тому, щоб стати відчуженим від емпіричної обумовленості й тим самим зробити прорив до джерела життя і
свідомості буття. Емпірична смерть людини, яка практикує
шлях самурая, розуміється як остаточне свідоцтво її
відчуженості. Однак на християнському шляху подвижництва смерть приймається в ім'я Бога – вищої стосовно
людини реальності, а на шляху самурая – в ім'я пана,
який вище самурая лише випадково, а не за самою своєю
природою. Тому смерть може бути в формі самогубства,
яке вчиняється заради збереження честі або за наказом
пана і тому оформлюється як ритуал. Ритуально оформлене самогубство стає символом граничної відчуженості
самурая від себе заради можливості життєвій силі хоча б
на мить проявитися в цьому символі.
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SPIRITUAL TEMPTATIONS OF RUSSIAN AND JAPANESE SYMBOLISM
The article analyzes the specifics of Russian and Japanese symbolism on the basis of understanding the symbol as an event. It
is shown that there are contradictions within the symbolic consciousness, which are determined by the perception of the symbol in
culture. These contradictions give rise to negative spiritual phenomena that manifest themselves differently in Japanese and
Russian culture. In Russian culture, negative spiritual phenomena create the danger of spiritual struggle, and in Japanese culture
they create the danger of losing the meaning of life. Each culture has its own ways of overcoming negative spiritual phenomena,
for example, the path of monastic asceticism in Russian culture and the path of Bushido in Japanese culture.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ
АВТОКЕФАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ:
СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ РПЦ
Метою статті є з’ясування наслідків незалежності українського православ’я від РПЦ (Російської
Православної Церкви) в контексті україно-російських відносин. Розглядаються основні засади політики
України, РФ, РПЦ та УПЦ МП відносно українського православ’я. Здійснюється визначення причин
актуальності питання автокефалії українського православ’я на сучасному етапі. З’ясовуються наслідки
проголошення автокефалії українського православ’я в контексті україно-російських відносин..
Проголошення автокефалії українського православ’я призведе до тотального зменшення ідеологічного
впливу РФ через РПЦ та УПЦ на українське суспільство. Фактично відбудеться завершення ери
домінування РПЦ та Росії у сучасному православному світі.
Ключові слова: автокефалія, Україна, Росія, константинопольський патріархат, РПЦ, УПЦ МП.

Постановка проблеми. Симптоматичним для України
є розміщення релігійних центрів місцевих релігійних
об’єднань за межами української держави. Особливістю
організаційної структури православ’я є те, що підпорядкування національних церков одна одній з як правило
спричиняє політичне підпорядкування нації або зумовлюється таким (2).
Тенденцією в контексті світової історії є те, що
незалежна держава прагне утвердити свою юрисдикцію
на власній території та маніфестувати свою виключність
та потужність у сфері міжнародних відносин, шляхом
створення та патронату відносно домінуючої релігійної
конфесії, проголошуючи формулу – «незалежна держава –
самостійна (від впливу іноземних релігійних об’єднань)
церква Така позиція держави є доцільною як з погляду
турботи про державну безпеку особливо в епоху інформаційної експансії та гібридних воєн так і в контексті
ідеологічного та соціально-культурного аспектів.
У 2018 році українське православ’я впритул підійшло
до отримання томосу та створення автокефальної соборної церкви. У цьому контексті цікавими для дослідження
є питання наслідків зазначених процесів. Одне з питань
розглядається у даній статті.
Метою статті є з’ясування наслідків незалежності
українського православ’я від РПЦ (Російської Православної Церкви) в контексті україно-російських відносин.
Для досягнення мети дослідження необхідно виконати
наступні завдання: 1) визначення причин актуальності
питання автокефалії українського православ’я на
сучасному етапі; 2) оцінка позиції України, РФ, РПЦ та
УПЦ МП щодо створення української автокефальної
церкви; 3) з’ясування наслідків проголошення автокефалії
українського православ’я для україно-російських відносин.
Виклад основного матеріалу. В черговий раз процес
автокефалізації українського православ’я було ініційовано президентом України у 2016 році. Українська
держава в особі президента та депутатів ВРУ вже у 2018
році заявила про чітку позицію щодо створення єдиної
помісної православної церкви. Ймовірною датою була

річниця Хрещення Русі 28 липня 2018 р. (що на даний
момент не актуально).
Аргументація Президента зводилась до наступних
тез: 1) одна держава – одна церква, тобто юрисдикція
іноземного релігійного центру на території України не
припустима; 2) держава не втручається у релігійні справи,
але відповідно до Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації» сприяє міжнародній діяльності
релігійних центрів та організації; 3) за соціологічними
опитуваннями більшість громадян України підтримують
ідею створення Єдиної помісної православної церкви.
Загалом взаємини Константинопольского патріархату
і Москви залишаються антагоністичними, зокрема протягом ХХ ст. виникало чимало проблем. Константинопольські патріархи зосередились на наповненні
титулу «Вселенський» сутністю та формою, докладаючи
для цього потужних зусиль (1). Позиція Константинопольської патріархії періодично була антагоністичною
відносно інтересів інших церков, а особливо – Московського патріархату, який, за підтримки з боку світської
влади, від дня свого заснування претендує на першість у
Вселенському Православ’ї. Чергове погіршення відносин (90-х роках двадцятого століття) сталося у зв’язку з
прийняттям патріархом Варфоломієм I під свою юрисдикцію у 1995 році двох закордонних українських
церков – УПЦ у США й УАПЦ у діаспорі та рішення
Константинопольської
церкви
про
відновлення
Естонської автономної православної церкви як екзархату
Константинопольського патріархату. Хоч необхідно
зауважити, що офіційна позиція Константинополя залишалася обережною: під час своїх візитів до Російської
Федерації 1993 році та України 1997 оці. патріарх
Варфоломій І однозначно робив публічні заяви про
канонічність УПЦ МП та наголошував на тому, що
Україна є канонічною територією РПЦ.
Справою життя патріарха Варфоломія був Всеправославний собор. Тобто собор, який має статус Вселенського
і вирішує основні актуальні питання православ’я. Останній
Вселенський собор, що визнається православними прой-
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шов у 787 році. Патріарх Варфоломій дуже хотів провести
цей собор. Але це було неможливо без участі Російської
православної церкви (РПЦ). Митрополит Кирило пообіцяв
йому таку участь, але не дотримався обіцянки. У підсумку, Всеправославний собор таки пройшов в 2016
році, але він не став Всеправославним за складом.
11 жовтня та 3 листопада 2018 року Вселенська
патріархія оприлюднила низку рішень синоду та підписала з Президентом України договір про співпрацю.
Зокрема були озвучені наступні положення. У 1686
році Константинополь своєю «Грамотою про надання»
передав Московському патріархові лише право рукопокладати Київських митрополитів. Відповідне рішення
було спричинене напруженою політичною ситуацією
(військові дії, зміна геополітичних орієнтирів, експансія
Порти в Європі) в регіоні й вважалося тимчасовим.
Передача права хіротонії (рукопокладання) у розумінні
Константинополя не означала виключне та довічне
перепідпорядкування Української православної церкви
Московському Патріархові та РПЦ в усіх церковних
аспектах. Константинопіль наголошує, що Київська
митрополія від свого заснування й до сучасності була і
залишається під канонічною юрисдикцією Вселенського
патріарха. Останнє положення визнає претензії Московського патріархату на Україну не канонічними. Константинопіль (при передачі права на хіротонію) визначив дві
обов’язкові умови: 1) Київського митрополита повинні
обирати в Україні без впливу та співучасті Московського
патріархату; Київський митрополит під час Богослужіння
зобов’язаний першим згадувати Вселенського Патріарха
як свідчення підпорядкованості Київської митрополії
безпосередньо Фанару. Проте за твердженням Константинополя Московський Патріархат не дотримувався
цих умов і здійснив неканонічне поглинання та приєднання українського православ’я. У свою чергу Константинопіль у зв’язку з несприятливими політичними та
історичними умовами, виявив терпимість і зберігав
мовчання, однак ніколи не відмовлявся від своїх прав на
Україну як на канонічну територію, а українське православ’я de jure ніколи не припиняло бути канонічною
територією Вселенського Патріархату.
Фактично це останні приготування до томосу про
автокефалію. Про серйозність ситуації свідчить оприлюднена погроза від РПЦ – розірвати спілкування з
Константинополем.
Вже у жовтні 2018 року у РФ було засідання ради
національної безпеки. Одним з питань порядку денного
була ситуації з УПЦ МП в контексті надання українському
православ’ю автокефалії та втраті канонічного контролю
РПЦ над Україною. Дії української влади та Константинополя були засуджені. РПЦ розірвали богослужбове
спілкування з константинопольською патріархією.
Сталося те у що УПЦ та РПЦ не вірили і чого не
очікували. 25-го червня 2018 в Свято-Успенській КиєвоПечерській лаврі відбулась архієрейська нарада, на якій
обговорювалися перспективи надання Україні автокефалії
від Константинополя, архієреї одностайно виступили
проти автокефалії (72 підписи). На цьому вважали питання
томосу буде закрите. Однак це була помилкова думка.
Останні десятиліття УПЦ (МП) постійно наголошувало
на тому, що вони єдина канонічна православна церква в

Україні. І в останні роки цей процес зазнав ще більшої
інтенсифікації. Для цього використовувалися різноманітні
заходи, які загалом зводились до двох типів: 1) демонізації опонентів; 2) проведення масових заходів.
Демонізація опонентів означає накладення на них
анафеми, іменування розкольниками та аморальними
бездуховними людьми. Найбільше це стосується образу
лідера УПЦ-КП Філарета, якого адепти УПЦ (МП)
називають зневажливо лише за світським прізвищем,
підкреслюючи його відлучення від церкви.
Формою масових заходів є хресні ходи, найвідоміші
та масові 2016 та 2018 років. Фактично хресна хода
проголошує – більше ніхто крім нас не зможе зібрати
стільки людей за покликом віри. Бо насправді і УПЦ-КП
і УАПЦ відтворити подібний захід буде дуже важко, бо
вони не мають тієї кількості активу, який лише і здатний
забезпечити подібний масовий захід.
Треба визнати, що дана позиція є загалом обґрунтованою. Саме активні адепти, які цікавляться та приймають
участь в житті церкви, регулярно причащаються, мінімум
раз на тиждень ходять на службу є найбільш згуртованими та здатними відстоювати свої інтереси. Для цієї
категорії адептів важлива канонічність церкви, бо інакше
вони не отримають спасіння. Серед православних церков
таку канонічність має лише УПЦ. Іншою стороною цієї
ситуації є наявність діючих монастирів. Монахи фактично
позбавляють себе сім’ї, сексуальних відносин, загалом
світських розваг та задоволень заради віри і спасіння.
Парадокс ситуації в тому, що КП має достатньо монастирів на папері, але має обмаль монахів в реальності, і по
суті складається з білого святенництва, що користується
світськими благами. І активних адептів це відвертає від
церкви.
Фактично УПЦ МП увірували у свою виключність,
могутність єдино канонічність. У церкві не допускали
навіть думки що її церквою матір'ю може бути хтось
інший крім РПЦ, а відповідно і єдиного шляху отримання
автокефалії через Москву. Якщо говорити церковною
мовою то причиною прорахунків УПЦ МП є гординя.
І тепер ієрархам, мирянам доведеться розбиратися з
ситуацією, коли канонічність більше не є такою однозначною як раніше і розуміння церкви матері більше не є
однозначним також.
Чи могло б змінитися рішення константинопольського патріархату залежно від стратегії та розуміння
сучасних процесів в УПЦ МП? Ні. Оскільки причини
видання томосу українському православ'ю збоку Вселенського Патріарха криються не у його відносинах з
українським православ'ям, а у відносинах з РПЦ, яка
претендує на домінування у православному світі. І тепер
кліру та мирянам УПЦ МП доведеться підтверджувати
або змінювати свій вибір щодо церкви матері якою була
попередньо проголошена РПЦ.
Висновки. Були розглянуті основні позиції української
держави, РПЦ та Росії, Константинопольської патріархії
щодо надання томосу українському православ’ю. На цій
підставі доцільно відповісти на основне питання, щодо
наслідків надання автокефалії в контексті українськоросійських відносин.
Першим політичним наслідком є тотальне зменшення
ідеологічного впливу РФ через РПЦ та УПЦ на українське
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суспільство. В умовах військової та інформаційної агресії
РФ проти України – це адекватна відповідь української
держави, що має на меті дати ідеологічну відсіч
російській експансії.
По-друге автокефалізація українського православ’я
спричинить усунення можливого чинника (міжрелігійний конфлікт, іноземна агентура на базі УПЦ і т.д.) для
розв’язання громадянського конфлікту в Україні.
Останнє сприяє стабільності та безпеці в Україні, однак
спричинить звинувачення з боку РФ у переслідувань
українською владою українців за релігійною ознакою.
По-третя надання українському православ’ю томосу
призведе до послаблення РПЦ на світовій арені.
Фактично відбудеться завершення ери домінування РПЦ
та Росії у сучасному православному світі.
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The purpose of the article is to find out the consequences of the independence of Ukrainian Orthodoxy from the Russian
Orthodox Church in the context of Ukrainian-Russian relations. The main principles of the policy of Ukraine, the Russian
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PHOTOGRAPHY IN SOCIAL AND CULTURAL LIFE
OF POLTAVA IN THE EARLY 20TH CENTURY
The purpose of the research is to characterize photography as a social, artistic and cultural phenomenon in the
life of Poltava in the early twentieth century. The cultural and art approach of the study helps to analyze
accomplishments of Poltava photo artists, establish their preferences in work genre-wise, and track them mastering
new photographic practices in accordance with the artistic demands of the time. The scientific novelty of this
research is encapsulated in the comprehensive analysis of the legacy of Poltava photo artists, characteristic of their
work and creativity based on the materials from archival sources.
Key words: Poltava in the early 20th century, genres of photo art, Poltava photo artists.
Relevancy of the topic. The recent “anthropological
shift» in foreign and domestic science recognized reliance on
visual sources during research studies as a valid tool of modern
humanitarianism. A whole range of social sciences increasingly
focus on visual materials because they, and photography in
particular, can help to reproduce a whole story about the life
of the person and the society» [4, 67]. While broadcasting
perceptions on what a person’s life, relationship between
people, tastes, priorities and cultural values looked like at the
time they were taken, the photos accumulate tremendous life
experience of all individuals related to it.
The modern scientific thought has enough prerequisites
to distinguish visuality as a separate area of research. The
most important achievements in this regard belong to foreign
scholars, representatives of semiotic (M. Alvarado, V. Bergin,
A. Berger), discourse (R. Breckner, R. Krauss, L. Malvi), postmodernist (G. Pollock, S. Hall, U. Eco), and post-structuralist
(P. Bourdieu, R. Bart, T. Van Dyck, M. Foucault) approaches.
Studies of M. Jay, L. Cartwright, and M. Struckner, representatives of the British school, appeared to be closest to cultural
studies, as they focused on interpretation of the visual
phenomena of a society in the context of its everyday life.
In the domestic humanitaristics, the method of visual
research is most actively used in philosophy and history
(O. Petrovska, V. Savchuk, A. Usmanova, O. Kolyastruk,
N. Kozlova and M. Kotsyubinska).
The purpose of the article is to characterize photography
as a social, artistic and cultural phenomenon in Poltava in
the early twentieth century.
Main discussion. The photographic experience of Poltava
early in the 20th century is an understudied phenomenon, the
empirical facts of which are accumulated in little-known
archival sources, such as memoirs, letters, and photos of
those years. An eye-witness of numerous events of the cultural
and artistic life of Poltava at the early 20th century was
Leonid Lissowsky (1866–1934), a Ukrainian composer. The
musician lived in Poltava between 1899 and 1909, and as a
graduate of the St. Petersburg Conservatory led a very active
life of a performer, musical critic, teacher, educator and
citizen. L. Lyssowsky described his impressions from
communicating with local photographers in his memoirs
titled «Ten years in Poltava ...», where we read: «They were
wonderful spring days, and the city photographers were

walking around the city and taking photos for postcards.
I must say that in every Poltava house there were a few fans
of photography. In Poltava, there was a ridiculous competition
between small professional photographers who lacked practice
because of Khmelevsky’s art photography. As soon as I
invited a modest photographer (who, rather solicited to be
invited) to take a photo of our school group on April 29,
another one of the same caliber, but more daring than the
first one, somehow sniffed out about this and showed up,
unabashed, with his camera, stood up by the side of the first
one, and after a scandal that broke out between the two, took
pictures of us, and then both photographers, still rambling,
went with the policeman to the police department, leaving us
unawares which of them would eventually deliver the group
photo to us (and what are the chances that we will get it?)» [6].
As you can see, photography in Poltava was a quite
popular and at the same time competitive business. The real
high-caliber professional in this trade was Yosyp Khmelevsky
(1849–1924). As a brilliant portraitist, he worked in various
innovative genres of his time and was one of the first in the
domestic practice to master the job of a photo-reporter [10,
c.12]. From the 1890 s, Y. Khmelevsky took an active part
in the public life of Poltava city and of the entire province:
he worked as an assistant to the head of the Poltava
Photographic Society, a member of the Second Public
Assembly and the Poltava Church Historical and Archaeological Committee. The photographer’s name is on the list of
the Poltava Academic Archival Commission, and among the
participants of the First Ukrainian Art Exhibition, along with
the prominent contemporaries, such as Grygory and Ivan
Miasoyedov, O. Slastion, P. Martynovich, S. Vasilkivsky,
V. Krichevsky, G. Tsiss, L. Posen and V. Korolenko [1, p.213].
On the eve of the celebration of the 200th Anniversary of the
Battle of Poltava, Y. Khmelevsky and a famous local historian
V. Buchnevich received permission from the Poltava Church
Historical and Archaeological Committee to photograph
Poltava temples [9]. Subsequently, these works were included
into a unique album with 390 pictures. Currently, the album
is kept in the Royal Archives in Stockholm [1, p.212-213].
The Mikhail Fridental (1849–1935) photo-studio was
very popular with the Poltava citizens in the early 20th
century. The studio specialized in salon portraits, however
the artist shared his passion to portraits with documentary
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photography. A lot of M. Fridental’s photos are dedicated to
the milestone events in the life of the Poltava province of
those years, such as the celebration of the 200th anniversary
of the Battle of Poltava and the opening of the monument to
Colonel O.S. Kelin (1909), the guest performance of
D.I. Basmanov drama troupe in the Poltava Theater (1913),
and the erection of the bust of Ivan Kotlyarevsky in Poltava
in 1903 [10, p.12]. Regarding the last picture, we should
note that M. Fridental was the only one who immortalized
this event of the exceptional national significance, namely,
the reunion around the founder of the Ukrainian literature,
the national cultural elite and the whole nation.
Dmitro Ivanenko (1859–1943), another well-known
Ukrainian activist, the editor of the local newspapers
Poltavskiye Gubernskiye Vedomosti and Poltavsky Vestnik
also made a significant contribution to the development of
the social and cultural life of Poltava in the early 20 th
century. Due to his professional duties, D. Ivanenko had to
use the services of Poltava photojournalists a few times, as
evidenced by photographs on the pages of his periodicals.
Upon his initiative, in 1902–1907, local newspapers printed
a whole gallery of portraits of Poltava region officials,
including the governors Y. Yankovsky, P. Kosagovsky,
A. Tatishchev, O. Еl'gard, V. Tregubov, the heads of the
Poltava Chamber of State Y. Anuchin and A. Shidlovsky,
practically all members of the Poltava province State Duma,
bishops Hilarion and George and many others.
According to archival sources, early in the 20th century,
Poltava residents were socially active and were keen to
participate in events of social significance. The event, which
had huge reverberations of both local and nationwide scale
in 1898–1901, was a court case against the brothers Skitsky,
two Poltava residents, accused of murdering O. Komarov,
the secretary of the Poltava ecclesiastical consistory. During
the police investigation Poltava residents were deeply
anxious about the fate of the accused brothers, and demonstrated an escalating sense of justice. L. Lissowsky’s memoirs
say in this regard the following: «On May 28, the whole city
was colossally tensed, hourly expecting news about the
judgment of the District Court ... <. And when, finally, closer to
the wonderful evening, an acquittal was pronounced to both
brothers who had already spent in prison almost three years,
the whole city, we might say, rushed to the street (the former
Novopoltavskaya) to the apartment of the Skitskys’ defender, a
private attorney Moses Danilovich Zelensky, and greeted
him with loud and enthusiastic applause» [5, issue 2].
Obviously, photojournalists could not ignore neither the
course of the trial, nor the public reaction to it, and it’s no
wonder that local newspapers of the time contain many
photos of the event. A few photographs from the place of the
investigative experiment (taken by Y. Khmelevsky) were
included into D. Ivanenko’s memoirs with comments by the
author: «... And so the court session opened, perhaps the only
one of its kind, under the open sky, in the shade of the trees,
at the scene of the crime»; «The spot near the bridge where
A. Komarov was killed»; «Messrs. Kuzminsky, Karabchevsky,
Yezhov and others at Ms. Bogodayeva’s house»; «Answering
Kuzminsky's questions, father Petersen points with his hand
and explains his son’s movements»; «The Skitsky brothers,
standing between the convoy, calmly look at Peterson’s
demonstration» [3, p.113-140].
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In general, appearance of reportage photos on the pages
of local periodicals demonstrate that journalistic photography
actively made its way in Poltava. Development of this genre
was strongly driven by technical advancement of the equipment used by photographers, which underwent serious upgrades in the early 20th century. Comfortable and light
portable cameras came into existence enabling photo reporters
taking pictures directly on the spot of important events.
Gradually, public and private life of urban residents became
one of the main subjects of photography.
It is known that in the early 20th century, in the context of
national and cultural uplift, all ethnic Ukrainian things
enjoyed increasingly greater attention. In additional to literary,
historical, and ethnographic studies of various folk culture
phenomena, there arose a new possibility of artistic reproduction and fixation of national flavor, life and livelihoods
of Ukrainians by means of the photo art. The realism of the
depicted surroundings was an undoubted strength of the
socalled «painting with light». There are evidences that
photo artists also admitted and appreciated this. Namely,
Y. Khmelevsky in the preface to the photo album «Gogol’s
Motherland» (Kyiv, 1902) wrote: «The reader will find here
the neighborhoods and the scenery precious to Gogol's
biography, fixed with the help of light, in almost the same
form as they were seen by our great writer» [2, p.8]. It should
be noted that Y. Khmelevsky was the first to reproduce a
unique story of the folk culture of Poltava region in the photographs. Works by the master: «A joke», «Asked for marriage»,
«Dancing near the railway station», «Spinstress», «On the
river», «Waiting for her dear» and many others marked the
beginning of genre photography in Poltava region.
Photo portrait was the most popular genre in the urban
environment of those years. Its appearance in the history of
domestic photography dates to the 1840’s. In Poltava, photo
portrait gained popularity much later, in the period of the
most powerful socio-cultural and institutional evolution of
the region (the turn of the 19th and 20th centuries). That time
was marked with the emergence of many state and private
educational establishments throughout the province; the
growing activity of scientific, social and artistic institutions
under the leadership of well-educated intelligentsia, such as
famous Ukrainian public leaders, writers, scholars, and
musicians (I. Pavlovsky, V. Korolenko, V. Shchepotyev,
D. Ashkharumov, G. Markevich, I. Rizenko, Victor and
Volodymyr Ogolevets, F. Popadych, L. Lissowsky, Gregory
and Ivan Myasoyedov, O. Slastion and many others) [7,
pp.48-58]. Almost all of them actively used photographic
services. Instead, for ordinary Poltava residents, and for
most public figures, having one’s photo taken was far from
ordinary business. Plain people typically visited photo salons
on the occasion of holidays or family celebrations to have
pictures of the whole family. They carefully prepared to the
visit, paying attention to their looks and attire. In Poltava,
photographers were often invited home, sometimes they
were filming inside a school, an institute, or behind the
scenes of a theater. Customers of photographic services paid
a lot of attention to the layout of their photos. Individual,
group, and family pictures of the so-called «cabinet-portrait»,
or «visit» formats were in the greatest demand. The pictures
were placed on special printed passe partout, with the most
exquisite designs brought by order from abroad. It should be
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noted that for Poltava intellectuals, i.e. actors, teachers , doctors,
and military men, the photo portrait was not only an object
of aesthetic pleasure, but also a modern and rather
prestigious means of social self-presentation. The archive of
works by Poltava photographers existing today contains a
whole gallery of portraits of the intellectuals of Poltava
region, e.g.: «Singer Sadovska», «Artist M. Bashkirtseva»,
«Poltava Aristocracy with Doctor S. Voronova», «Colonel
Tessen’s Widow with Children», «Portrait of actor
A.M. Klimov» (1894), «Portrait of the Vivchenko Sisters
and a Lieutenant of the 34th Artillery Brigade» (1900), «The
Family Portrait of D. Ivanenko with Wife Lidia
Mykolayivna» (1903), «Portrait of Olia Feoktistova», and
many other works by Y. Khmelevsky, V. Volkov and others.
It should be noted that Poltava photo artists made a lot of
pictures in the genre «Architectural Landscape». The lion's
share of these works is dedicated to the sights of the city,
including the house of the Poltava provincial council, the
Monument of Glory in Korpusny Park (then the Alexander
Garden), and administrative buildings of the central square.
To this day these buildings are Poltava’s landmarks, a
testimony to its legendary history. The ensemble of Circular
Square, performed in the classical style, was erected in the
early 19th century, when Poltava became an administrative
center of the Malorossiyska province. O.B. Kurakin, the
Governor-General then, invited architect Mikhail Amvrosimov
from St. Petersburg, and his design was used to build the city
during 1803–1805 by the example of the northern Russian
capital; so much so, that Poltava was sometimes referred to
as «little St. Petersburg» [8, p.692693].
Meanwhile, numerous picturesque corners throughout
the Poltava province were no less attractive for photographers. The photo artists’ attention was almost equally
drawn by luxurious mansions of wealthy Poltava families,
and by much more modest, but extremely charming rural
landscapes. For example, there are a lot of Y. Khmelevsky’s
photos depicting the estate of Prince V.S. Kochubey in
Dikanka village. One of the photos portrays the facade of the
Kochubey’s house from the side of the Triumphal Gate,
erected in honor of Emperor Alexander I’s stay at this place
in 1820. Some photos clearly demonstrate the scale of the
Kochubeys’ wealth, as the family owned a horse ranch, a
riding hall, an enclosed area for deer, an orchard-house,
greenhouses, and an oak grove. Y. Khmelevsky’s best works
in the landscape genre also include the suburbs of Poltava
(Kobyshchany from Stretenskaya street), and photos of the
villages of Petrivtsi and Nyzhni Mlyny, etc.
Early in the 20th century, under the influence of commercialization and rapid development of the entertainment
industry, photo art gradually became an element of mass
culture. Pages of central, provincial, and in particular, Poltava
city periodicals published thousands of ads offering photographic services. To promote themselves and their business
each photographer tried to create his own business card, which
had to both inform the consumer about the services and impress
him/her with the aesthetic appearance. Many photographers’
business cards not only served as a traditional advertising tool,
but sometimes looked like artistic masterpieces.
In Poltava, almost all photographers, including V. Volkov,
D. Meyerovich, R. Salitan, M. Fridental, and Y. Khmelevsky,
had business cards. We will try to describe what they looked

like. V. Volkov’s business card was unpretentious and simple:
on a gray background, it pictured an easel, a brush and a
short semicircular inscription: «The artist Volkov, Poltava».
Compared to it, D. Meyerovich's card had a more glamorous
look: against the background of a picturesque landscape
there was an image of the monument to I. Kotlyarevsky (by
L. Posen). By using the local attribution D. Meyerovich
obviously wanted to emphasize his regional affiliation. The
business card of Raphael Salitan is more informative in
comparison with the previous ones. Besides the owner's name
and the address of the photo salon, there is detailed information
about the services: «Special branch for magnifying portraits
from the smallest to the natural size» and the inscription «we
keep photo negatives». Note that this business card tried to
meet the highest artistic standards, as it has a magnificent
frame with flowers, angels, adornments, and a coat of arms
above the center. M. Fridental’s business card was simple
and elegant at the same time: on a flowery, pastel shade
background there was a large autograph of the master, in the
form of a monogram, and below was the address of the
photographer. Y. Khmelevsky had a few business cards, each
of them representing a certain period in the master’s career.
The first two are concise and feature only the owner's surname
and initials. The third one, attributed to the mature stage of
the artist's career, is more presentable, even somewhat
pompous: the high level of the photographer’s mastery is
testified by a significant number of awards, such as medals
and decorations engraved on the card with gold embossing.
The expansion of the domestic photographic industry in
the early 20th century also led to the diversification of
photographic practices, and one such practice, the postcard,
became very common at that time. Receiving recognition in
large cities as a convenient and fairly fast means of communication, postcard also became popular in the province.
Postcards with gift inscriptions and original greetings were
sent to relatives and friends on the occasion of holidays, or
as trip messages. Postcards were useful to track important
life events, and to establish memorable dates. For many users,
the postal card was a family relic and a collection item.
The first postcards of Poltava photo artists very clearly
visualize what Poltava looked like in the early 20 th century.
The lion's share of them are mostly urban scenes with views
of Poltava streets, houses, shops, squares, parks, temples,
and monuments. The most replicated are the images of the
Cathedral Square, the Monument of Glory, the Holy Cross
Monastery, Oleksandrivska street, the Assumption Cathedral,
the Samsonivska Church, the buildings of the Poltava Theater,
the Poltava Cadet Corps, the School for Noble Maidens, and
monuments at the Battlefield of Poltava. In the past, they
were successfully printed by famous printing houses from
Stockholm (Granberg and Swanstrom), Moscow (Scherer
and Nabgolz), and Kyiv («Rassvet»). In Poltava, the leader
in the production of postcards was I. Dohman’s printing
house, which used Y. Khmelevsky’s photos to print the series
of the most popular albums in the Russian Empire, such as
«Human Types of Malorossiya», «Sights of Malorossiya»,
and «Landscapes of Poltava region».
Photos, postcards, and reproductions by Poltava photo
artists have long been documentary rarities, but to this day
they have not lost their relevance. Some of them can be seen
as illustrations on the pages of historical, ethnographic and
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culture books. Nowadays, this is not just a «pastoral
nostalgia, but quite a legitimate document of natural climatic,
mundane, landscape, and even ecological history» [4, p.67], the
records of the mental image of the Poltava region.
Conclusions. Therefore, at the turn of the 19th and 20th
centuries, the domestic photo art was experiencing rapid
development and spreading as a separate, rather powerful mass
culture industry. The processes of urbanization, rising living
standards of the citizens, in particular, the middle class and the
intellectuals, were the drivers of vibrant photography. The
desire of cities inhabitants to keep up with the times coin-cided
with the opportunity to record and archive events of their
personal, family, and social life by means of the photo art.
In Poltava, the photography was gaining foothold amidst
competitive struggle of local enthusiasts who, in addition to
commercial gains yielded as a result of employing new
photographic practices and art techniques, recognized in
photography a possibility to enhance professional mastery.
The legacy of the Poltava photo artists of this period
features art products of various genres: from individual, group,
and family portraits, views of architecture landmarks and
landscapes, photojournalism and genre sketches with folk
motives, to business cards produced in response to commercial
and business needs, and postcards published in hundreds.
Having actively entered the daily life of Poltava residents in
the early 20th century, the photograph found its way among the
urban intelligentsia, both satisfying the aesthetic ambitions of
the owner, and fulfilling an important function of preserving the
people’s social, and, in particular, national identity in the
cultural context of that time.
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ФОТОГРАФІЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ПОЛТАВИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті схарактеризовано фотографію як суспільне, культурне й мистецьке явище в житті Полтави початку
ХХ століття. На основі історико-культурологічного й мистецтвознавчого підходів проаналізовано діяльність
полтавських фотомитців, встановлено жанрові пріоритети їхньої творчості й освоєння ними нових фотографічних
практик. Наукова новизна дослідження полягає у комплексному аналізі спадщини Полтавських фотохудожників за
матеріалами архівних джерел.
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КОНТУРИ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА:
НОВІ КОНТЕКСТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Метою статті є соціально-філософських аналіз нових контекстів та інтерпретацій контурів
транзитивного суспільства.
За допомогою логіко-семантичного методу уточнено зміст поняття «транзитивне суспільство».
Методи структурно-функціонального та факторного аналізу дозволили розробити функціональну модель
трансформаційних процесів в суспільстві, яка місить 4 стадії: оцінка існуючого стану суспільства як
системно-кризового; соціальна діагностика, визначення майбутнього, можливостей і шляхів виходу із
кризової ситуації; демонтаж недієздатної системи; нове самовизначення суспільства, висування і
обґрунтування шляхів його подальшого руху.
Ключові слова: транзит, транзитивне суспільство, інформаційний процес в суспільстві, соціалізація
інформаційного процесу в умовах транзитивного суспільства, Україна.

Постановка проблеми. Сьогодні Українська держава
здійснює соціальні реформи у різних сферах суспільного
життя, які об’єднанні єдиним задумом – перехід до
соціального порядку відкритого доступу.
Ця обставина і визначає зв’язок загальної проблеми з
найбільш важливими науковими та практичними
завданнями дослідження соціально-філософських проблем державного регулювання соціальних процесів в умовах
переходу транзитивного суспільства.
На підставі аналізу актуальних досліджень і
наукових публікацій [39-52; 156] [53-57] [58-61] можна
зробити висновок про те, що безпосереднім об’єктом
дослідження суспільної транзитології є: перехідне суспільство як особливий тип соціальної системи, що
характеризується станом якісних інституційних та
структурних змін в умовах невизначеності та нестабільності; суспільні трансформації, як власне перехідні
процеси, поступові та цілеспрямовані перетворення
існуючого соціального порядку.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, формулювання цілей статті. Незважаючи
на значний науковий доробок вітчизняних дослідників
проблем державного регулювання соціальних процесів в
умовах трансформації суспільства, маємо констатувати,
що сьогодні ще обмаль праць в яких би розглядалися
питання методологічного обґрунтування соціальних
механізмів регулювання перехідних процесів суспільного
буття в Україні.
Саме тому метою статті є соціально-філософських
аналіз нових контекстів та інтерпретацій контурів транзитивного суспільства в Україні у контексті осмислення
досвіду перехідних процесів в різних суспільствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. Теорія транзитивних
перетворень соціальних систем, будучи невід’ємною
складовою загальної соціальної теорії має цілісність
якісних особливостей, що пов’язані із висвітленням
складного процесу трансформації суспільного життя, а
саме: еволюції, що супроводжується порушенням рівноваги та перервами поступовості; невизначеності та

незавершеності; наявністю особливих перехідних форм
та специфічних елементів перехідних структур, а також
суперечностей та альтернатив розвитку.
Вітчизняний філософ С. Дацюк зазначає, що спосіб
мислення східної філософії узагальнено називають транзитологією і протиставляється онтології як західному
стилю мислення [1, с.154]. Водночас, сам стан транзиції
характеризується як нелінійний і суперечливий процес,
який постійно змінює свої форми й механізми реалізації.
За таких обставин, що склалися дослідження трансформацій соціальних систем на основі парадигми
однолінійної причинності та пошук єдино правильного
пояснення перехідних процесів виглядають непродуктивними. Це обумовлено неспроможністю в рамках
окресленого підходу розкрити закономірності системного
переходу, які мають стати основою для розробки
ефективної стратегії суспільного розвитку.
Загальновизнано, що успіхи в реалізації системних
перетворень залежить від рівня розуміння їхньої
соціальної природи. Неналежне науково-теоретичне
обґрунтування суспільних трансформацій призводить до
засилля нормативного, заідеологізованого погляду на
розвиток окремих суспільств, у межах якого еволюція
окремих соціальних систем інтерпретується як «відхилення» від штучно сконструйованої «ідеальної моделі»
прогресивного поступу. При цьому стратегічне значення
має історична форма переходу суспільства до нового
стану, оскільки від тривалості та соціальної «ціни»
трансформації багато в чому залежить перспективи
нового суспільства, яке покликане розгортати в майбутньому ті нормативно-ціннісні норми, основи яких було
закладено в перехідний період.
Під поняттям «перехідне суспільство» М. Михальченко
пропонує розуміти всі суспільства, що розвиваються,
переходять із одного стану в інший. При цьому ступінь
«перехідності» визначається рівнем суперечливості
суспільних процесів, характером визрівання і розв’язання конфліктів. М. Михальченко акцентує увагу на
тому, що в «перехідних» суспільствах суспільні суперечності і конфлікти розв’язуються більш жорстко, досить
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часто стихійно та руйнівно, без пошуку консенсусу і
компромісу. Водночас, в «стабільних» суспільствах суспільні суперечності менш антагоністичні й рідше
виливаються у відкриті конфлікти та мають цивілізовані
механізми розв’язання. В таких суспільствах «перехідні»
характеристика не так помітні, як стабілізаційні [2, с.22].
На думку вітчизняного філософа З. Самчука, для
перехідних суспільств головним є не економічний
фактор, а фактор політичних перетворень, політичної
довіри, політичної підтримки тієї чи іншої тенденції
суспільного розвитку [3, с.104]. При цьому політичні
реформи повинні бути доповнені одночасним, синхронним і рівновеликим поступом у економічній та духовній
сферах.
Вітчизняні дослідники М. Дмитренко [4, с.257-258],
М. Михальченко та Г. Дашутін [5, с.6-9] зазначають, що
модернізаційні процеси в Україні не мають певної
спрямованості, й водночас, акцентують увагу на невирішеності питання про мету та ідеали соціальних змін. За
таких умов, на перший план висувається проблема
власне політичної модернізації українського суспільства,
оскільки в саме в політичній сфері формулюються
мотиви і цілі соціального розвитку.
Вітчизняний політолог В. Горбатенко під поняттям
«політична модернізація» пропонує розуміти: 1) комплекс науково-методологічних засобів, спрямованих на
пояснення джерел, характеру і напрямів політичних змін
на історичній, сучасній і постсучасній стадіях загальноцивілізаційного розвитку з адекватним розкриттям на
рівні окремо взятих соціумів усієї сукупності
взаємовідносин: держава – міжнародна система; держава –
громадянське суспільство, держава – особистість,
суспільство – особистість, індивід – індивід; 2) практичне втілення елементів раціоналізації влади і політичної
бюрократії шляхом органічного поєднання політичних,
економічних і духовних чинників соціального розвитку;
зростання здатності політичної системи постійно й
успішно адаптуватися до нових зразків соціальних
цілей; диференціація політичної структури, орієнтовану
на створення ефективної інстутуціонально-рольової
системи; ослаблення і заміну традиційних еліт модернізаторськими; подолання відчуження населення від
політичного життя й забезпечення його групової та
індивідуальної участі в ньому; постійне вдосконалення
нормативної і ціннісної системи суспільства [6, с.25].
Отже, сутність політичної модернізації полягає в
еволюційному запровадженні нових прогресивних форм
організації політичного життя та раціоналізації влади
шляхом комплексного поєднання соціально-економічних і
духовно-культурних чинників соціальної системи.
Вітчизняний філософ М. Требін констатує, що в
умовах структурних змін суспільства соціальне поле є
достатньо рухомим. Демонтаж соціальної структури, що
існувала, знаходить прояв у маргіналізації суспільства.
Під останнім дослідник пропонує розуміти: 1) втрату
об’єктивної приналежності до даної соціальної спільноти без подальшого входження до іншої спільноти;
2) втрату суб’єктивної ідентифікації себе з певною
соціальною спільнотою, розмиття норм і цінностей
вхідної субкультури. Джерелом маргіналізації громадян
є соціальні протиріччя формування і функціонування
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соціальної системи, що мають політичний, економічний,
правовий, психологічний та інші відтінки. Він також
підкреслює, що в умовах трансформаційних процесів
суспільство змушене, з одного боку, здійснювати пошук
прийнятних для нього економічної, політичної і духовної парадигм та відповідно до цього перебудовувати свої
економічну, політичну і духовну моделі, з іншого боку –
проблема самозбереження суспільства змушує його
вишукувати засоби на підтримання стабільності та
стійкості соціальної системи [7].
Вітчизняні дослідники В.Г. Кремень та В.М. Ткаченко
акцентують увагу на тому, що будь-яке суспільство в
ситуації викликів та загроз має дати на них адекватну
відповідь. Тобто, суспільство повинно мобілізувати свій
творчий культурний потенціал відповідно до рівня
складності завдань соціальної реформації. При цьому
дослідники підкреслюють, що суть реформи полягає у
приведенні соціальних відносин у відповідність з
набутою культурою, і навпаки – привести культуру у
відповідність із соціальними відносинами. Й водночас
зазначають: «Будь-який крок соціальної новизни повинен
враховувати консерватизм масової культури: найбільш
консервативною частиною культури є поставлені цілі,
моральний ідеал всенародної правди, і меншою мірою –
засоби для досягнення цілей» [8, с.37].
Отже, перехід на новий щабель суспільного розвитку
означає віднайдення якоїсь спільної міри, в якій повинні
узгодитись видозмінені культура і соціальні відносини.
Саме в такий спосіб суспільство може діалектично
усувати соціокультурну суперечність, дотримуючись
соціокультурного закону – творчий потенціал суспільства має відповідати рівню складності завдань історичного поступу.
Вітчизняний філософ В. Матвієнко зазначає, що у
будь-якому намірі здійснити соціальні зміни зазвичай
виокремлюють три елементи [9, с.442-472]: 1) люди,
метою яких є проведення соціальних змін (агенти змін);
2) сама зміна, яка з практичного погляду може розглядатися як: зміна в поведінці або взаємостосунках; зміна в
ставленні або нормах і цінностях; 3) населення, яке
треба переконати прийняти зміну або система як ціль.
При цьому у світовій практиці здійснення соціальних
змін застосовують наступні стратегії: стратегії сприяння
та співробітництва; стратегія перепідготовки; стратегія
переконання; силові стратегії; змішані і комплексні
стратегії; стратегії прямого ненасильницького впливу.
Вітчизняний філософ М. Ожеван та політолог Д. Дубов
вказують на те, що перебіг технологічних революцій, як
і соціально-інноваційні процеси, відбуваються у три
стадії: початкове впровадження; дедалі глибше проникнення; каскадний процес переможного підпорядкування
усіх сфер життєдіяльності новітнім технологіям [10, с.21].
Аналізуючи соціальні наслідки четвертої індустріальної революції, що зараз розгортаються на базі
поглиблення інформаційної революції, яка породила
інформаційне суспільство та адекватний йому образ
Homo informaticus, дослідники М. Ожеван та Д. Дубов
констатують: початок ХХІ століття позначений зміною
Модерну Постмодерном. На рівні технологій це означає
перехід від інформаційно-комунікативних технологій
третьої хвилі індустріалізму до нано-, біо-, інфо-,
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когнітивно-кібернетичних технологій четвертої хвилі;
нині формується парадоксальний образ Homo posthumanus
(Homo transhumanus) – постлюдської людини; нині
народжується Індустріальна Економіка 4.0, яка заснована на принципово інших, порівняно із звичними,
новітніх конвергентних технологіях, що поєднують:
нанонауки й нанотехнології; біологічні науки та біотехнології; інформаційно-комунікативні технології; когнітивні
науки та технології штучного інтелекту, робототехніку;
нині народжується принципово інший соціум –
конвергентний.
Вітчизняний філософ С. Дацюк пропонує такі базові
когнітологеми транзитології [1, с.157-158]: 1) транзит
абсолютний і не єдиний. Все або підлягає транзиту, або
про нього неможна мислити – розуміти – говорити. Це
означає абсолютній транзитології; 2) чистий транзит є
«інше» в «пустоті», де «пустота» може бути зрозумілою
як спустошення від всіх визначень суще, що означає
позитивність транзитології; 3) транзит допомагає і долає
межі; 4) транзит об’ємний: чистий транзит, межовий
транзит, метафізичний транзит, онтологічний транзит,
етичний транзит, екзистенційний транзит, транзит перспективи, ситуаційний транзит, транзит існування. Транзит
визначений сингулярно і не визначений в протяжності
(контингентність транзитології); 5) транзит є несубстаціональний і довільний (довільність транзитології);
6) реальності (просторова і позапросторова, часова і
позачасова, матеріальна і ідеальна, світова і позасвітова,
сутності та існування, естетична і штучна, можлива і
дійсна, особиста і соціальна, актуальна і віртуальна)
транзитивно досяжні одне для одного і рівноправні
(рівноважна досягнутість реальностей у транзитології);
7) транзит подано в різних східних традиціях як дхарма
або дао, які осяжні з певних позицій в перехідних
процесах свідомість – мислення; 8) Суть буття, що
долається (буття-ззовні) його в транзистенції. Буття
долається поза світом, поза простором, поза часом.
Насамкінець С. Дацюк вказує на можливість створення
синтетичної когнітологеми транзитологічної онтології.
При цьому загальним принципом є незалежність
онтології та транзитології, які доповнюють один одного,
позиційно долають недоліки один одного, якщо висловлюватися в конструктивній позиції.
Й далі пропонує виокремити наступні синтетичні
когнітологеми транзитологічної онтології [1, с.158-159]:
1) буття, інше буття, ніщо допустимі. Між ними –
транзит; 2) чистий транзит не спустошує чисте буття,
чисте буття не наповню транзит; 3) протяжність,
вічність і безкінечність буття задані в просторі-часі, а
тому кінечні з точки зору транзитології. Вихід за межі
простору-часу допустимі в транзитології. Протяжний
транзит допустимий в онтології; 4) буття транзитивне в
транзитології, транзит визначений в онтології; 5) буття
несубстанціональне в транзитології, транзит неакцидентальний в онтології; 6) реальності краще всього розрізняються в онтології, реальності краще всього поєднуються
в транзитології; 7) конструктивність поєднання онтології
і транзитології: картини і конструкції Світу, конструювання Всесвітньості; 8) транзистенція початково осяжна
буттєво, тобто в екзистенції. Буття є справді відкритим
як буття-ззовні в транзистенції.

Отже, у сучасному розумінні, що спирається на
досягнення світової і вітчизняної філософської та
суспільно-політичної думки в осмислені досвіду перехідних процесів в різних суспільствах, транзитивне
суспільство в соціально-філософському вимірі означає:
1) перетворення соціальних інститутів та соціальних
структур, що часом супроводжується їх докорінною
зміною; 2) докорінні перетворення, що розпочалися в
низці країн світу, в яких традиційні засади суспільного
життя змінюються, внаслідок чого суспільства
переходять на засади демократичних процедур, ринкової
економіки, визначають склад політичних інститутів,
визначають верховенство права та поважання прав
людини, свободи слова тощо; 3) перехід до якісного
нового стану організації суспільства, який здійснюється
як результат нарощування питомої ваги нерівновісних і
нелінійних відносин зі своїм оточенням. При цьому
поєднання внутрішніх змін соціуму, сума яких в певний
момент перевищує допустиму для даної системи межу
напруженості, спонукає її загалом перейти поріг стійкості
і стає неможливо передбачити в якому напрямку буде
відбуватися її подальший розвиток: стане стан системи
хаотичним чи вона перейде на новий, більш
диференційований і більш високий рівень впорядкованості; 4) одночасна зміна соціальної системи, типу
людини та культури суспільства; 5) практичне втілення:
змін політичної та державної систем; оновлення
економічних засад соціальної системи; пристосування до
вимог світового ринку, глобальних систем політики та
соціальних комунікацій; змін духовно-культурних орієнтирів суспільного розвитку.
Перехідне суспільство можна охарактеризувати як
трансформаційні процеси в суспільстві, вході яких
здійснюється заперечення суттєвих елементів минулого і
подолання їх, висування нових цілей та ідеалів, визначення способів і засобів просування до них.
Причинами соціальних змін дослідники виокремлюють: технологічний розвиток; соціальні конфлікти;
неінтегрованість частин соціальної структури або культури
суспільства; потреба в адаптації в рамках соціальних
систем; вплив ідей і систем вірування на соціальну
діяльність.
Перехід до визначеного майбутнього здійснюється в три
послідовних етапи: 1) зміна системи цінностей; 2) мобілізація сил для активної діяльності; 3) власне трансформація.
Трансформаційні процеси в суспільстві проходять
такі стадії: 1) оцінка існуючого стану суспільства як
системно-кризового; 2) соціальна діагностика, тобто
неупереджена, об’єктивна характеристика можливостей
і шляхів виходу із кризової ситуації; 3) демонтаж недієздатної системи, ліквідація її елементів, що не відповідають світовому рівню суспільного розвитку і його
тенденціям; 4) нове самовизначення суспільства, висування і обґрунтування шляхів його подальшого руху.
Враховуючи вищезазначене, під поняттям «транзитивне суспільство» пропонуємо розуміти стан суспільства,
коли старі цінності та правила соціальної поведінки вже
не дійсні для всього суспільства, а нові ще не
сформувалися. Основною характеристикою транзитивного
суспільства є кристалізація – вироблення нових правил
соціальної поведінки.
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Для потреб нашого дослідження під поняттям
«інформаційний процес в суспільстві (соціумі)» будемо
розуміти сукупність єдності різноманіття різних потоків
відтворення, сприйняття, оцінки, вироблення інформації
і ставлення до неї і формування на цій основі мотивів
соціальної поведінки. Інформаційний процес – це
складне переплетіння усвідомленого і неусвідомленого
впливу джерела інформації на всі рівні людської психіки
від біопсихологічних до рівня суспільної свідомості.
Інформаційний процес може розглядатися: в якості
об’єкту аналітичної діяльності; як спосіб впливу на
населення, де визначальну роль відіграють ЗМІ; як засіб
державного управління [11, с.326-327].
Під поняттям «соціалізація» будемо розуміти процес
операційного оволодіння набором програм діяльності
поведінки, які є характерними для тої чи іншої культурної традиції, а також процес інтеріоризації індивідом
знань, цінностей і норм, що їх виражають [12, с.646].
Сформулюємо авторське визначення поняття «соціалізація інформаційного процесу в умовах транзитивного
суспільства». Під останнім пропонуємо розуміти процес
операційного оволодіння набором програм діяльності
поведінки, які є характерними для нової культурної
традиції, яка сформувалася у перехідний період суспільного буття, а також процес інтеріоризації індивідом
знань, цінностей і норм, що виражають їх в ході
переплетіння усвідомленого і неусвідомленого впливу
джерела інформації на всі рівні людської психіки від
біопсихологічних до рівня суспільної свідомості.
Науковці ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України
зазначають: «Одним із найважливіших принципів і,
водночас, інструментів суспільних реформ є прийнятна
для переважної більшості громадян консолідуюча
ціннісна парадигма. Саме тому метою кожного політичного режиму є прагнення сформувати систему цінностей,
на яку орієнтуватиметься широкий загал. Суспільство,
у якому досягнуто консенсусу щодо того, що є цінністю,
може розглядатися як стабільна система, оскільки у ній
зникає головне джерело суперечностей між окремою
особою і суспільством загалом. І навпаки – ціннісна
розбалансованість дестабілізує систему, породжує
невпевненість, катаклізми, страх, потрясіння, зрештою –
руйнує її. У країнах, які тільки-но стали на шлях
демократичних перетворень, досить часто виникають, а
нерідко – посилюються і поглиблюються тенденції
ціннісних розколів. Суспільний розвиток супроводжується
виникненням і розвитком відносно самостійної, стійкої
системи цінностей. У цьому сенсі, суспільні цінності, з
одного боку, визначають і впливають на зміст норм, з
іншого – формують своєрідну мотиваційно-смислову
систему координат для особистості, унормовують її
діяльність, пропонують суспільно прийнятні форми
поведінки» [13, с.62].
На підставі вищевикладено пропонуємо авторську
функціональну модель трансформаційних процесів в
суспільстві, яка місить 4 стадії:
І стадія: оцінка існуючого стану суспільства як
системно-кризового;
ІІ стадія: соціальна діагностика, тобто неупереджена,
об’єктивна характеристика причин, визначення майбутнього, можливостей і шляхів виходу із кризової ситуації;
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ІІІ стадія: демонтаж недієздатної системи, ліквідація
її елементів, що не відповідають світовому рівню
суспільного розвитку і його тенденціям. Перехід до
визначеного майбутнього здійснюється в три послідовних
етапи: 1) зміна системи цінностей; 2) мобілізація сил для
активної діяльності; 3) власне трансформація, що передбачає одночасну зміну соціальної системи, типу людини
та культури суспільства практичне втілення якої означає:
зміну політичної та державної систем; оновлення
економічних засад соціальної системи; пристосування до
вимог світового ринку, глобальних систем політики та
соціальних комунікацій; зміну духовно-культурних
орієнтирів суспільного розвитку.
ІV стадія: нове самовизначення суспільства, висування
і обґрунтування шляхів його подальшого руху.
Як видно з цієї моделі, на І та ІІ стадіях трансформаційних процесів в суспільстві інформаційний процес
може розглядатися в якості об’єкту аналітичної діяльності.
На ІІІ та ІV стадіях інформаційний процес може розглядатися як спосіб впливу на населення, де визначальну
роль відіграють ЗМІ та як засіб державного управління.
Отже, в контексті соціально-філософського дискурсу
транзитивне суспільство потрібно розглядати як етап
соціального поступу, в якому діалектичні смисли реформування, реорганізації суспільства поєднуються з
метафізичним розумінням унікальності та історичної
конкретизації соціального процесу.
Висновки та перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
1. Аналітичний зріз сучасних транзитологічних концепцій зарубіжної та вітчизняної науки дає підстави
стверджувати, що на сучасному етапі розвитку глобального
суспільства розробка наукової концепції трансформації
соціальних систем в умовах глобалізації є надзвичайно
актуальним завданням. Така актуальність зумовлена теоретичними та практичними потребами: наукового осмислення процесу трансформації відкритих соціальних систем,
їхньої організації та самоорганізації в умовах глобалізації,
природи та соціальних механізмів системних перетворень;
виявлення загальних закономірностей та особливостей
системних соціальних змін, співвідношення глобального
та національного, універсального та специфічного у трансформаційному процесі з метою розробки та ефективної
реалізації стратегії суспільного розвитку; світогляднометодологічного забезпечення ефективним управлінням
процесами в транзитивному суспільстві, науково обґрунтованого вирішення широкого спектра практичних
завдань суспільних трансформацій, виходячи з необхідності зниження ризиків економічній, соціальній,
інформаційній та гуманітарній безпеці людини.
2. Запропоновано функціональну модель трансформаційних процесів в суспільстві, яка місить 4 стадії:
оцінка існуючого стану суспільства як системно-кризового; соціальна діагностика, визначення майбутнього,
можливостей і шляхів виходу із кризової ситуації;
демонтаж недієздатної системи; нове самовизначення
суспільства, висування і обґрунтування шляхів його
подальшого руху.
Перспективним напрямом подальших досліджень
вбачається визначення методологічних принципів
дослідження соціалізації інформаційного процесу.
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CONTOURS OF TRANSITIVE SOCIETY: NEW CONTEXTS AND INTERPRETATIONS
The purpose of the article is the social-philosophical analysis of new contexts and interpretations of the contours of a
transitive society.
With the help of the logical semantic method, the content of the concept of "transitive society" is specified. Methods of
structural-functional and factor analysis allowed to develop a functional model of transformational processes in society, which
has four stages: an assessment of the existing state of society as a system-crisis; social diagnostics, definition of the future,
opportunities and ways out of a crisis situation; dismantling of the incapable system; a new self-determination of society, the
nomination and substantiation of the ways of its further movement.
Key words: transit, transitive society, information process in society, socialization of information process in a transitional
society, Ukraine.
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ЛИТЕРАТУРА Н.В. ГОГОЛЯ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ
КОНТЕКСТЕ РЕЦЕПЦИЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Статья разбирает определенный вопрос по антропологии литературы Н.В. Гоголя, исследование
сосредоточено на выявлении средневековых мотивов в литературе писателя. Цель состоит в том, чтобы
показать, как средневековое мировоззрение проявлялось в литературе Гоголя. Для этого задействованы
концепции М. Бахтина, христианская теология С. Кьеркегора, концепция архетипов К. Юнга и подход к изучению
литературы В. Бибихина. Работа показывает сильное влияние средневекового мироощущения на писателя и как
именно оно проявлялось. Гоголь через свое творчество транслировал средневековые метафизические
представления, которые непосредственно бы не дошли до нас.
Ключевые слова: антропология литературы, Гоголь, Средневековье, рецепции присутствия.

Постановка проблемы. В большом количестве литературы, посвященной Гоголю недостаточно изучена его
связь со средневековой эстетикой и средневековым
мироощущением. В связи с этим предлагается обзор,
сфокусированный на средневековых антропологических
мотивах в творчестве Н.В. Гоголя. Цель этого предприятия состоит в обозначении и описании ментальных
элементов, которые можно причислить к европейскому
средневековому мирочувствию. Для этого потребуется
решение следующих вопросов: показать общее мироощущение в творчестве писателя; показать чувство
нарратива, близкое к средневековому в его произведениях
и выявить связь гоголевской литературной проблематики со средневековой моделью мира.
Изложение основного материала. Для начала
нужно выделить аспекты, характерные для «ментального
Средневековья», а затем показать их на примере литературы Гоголя. В это историческое время мыслили иначе,
чем сейчас. Средневековое мироощущение проявляется
у многих романтиков, но не у всех из них видна
осознанная связь с историческим Средневековьем. Гоголь,
который сам хотел стать историком [12], сознательно
черпал вдохновение из прошедших эпох.
Для теоретической ориентации нам понадобятся работы М. Бахтина [1], христианская теология С. Кьеркегора
[9], концепция архетипов К. Юнга [10]. Также я возьму
во внимание книгу о Гоголе В. Зеньковского [12], эссе
В. Бибихина [5], работы Л. Карасева [6], В. Подороги
[11] и др. Следует сказать, что Гоголя как мыслителя
специализированно не изучали до прот. В. Зеньковского.
Нарратив истории. Гоголь более «средневековый»
писатель, чем другие классики литературы –
Ф.М. Достоевский или Л.Н. Толстой. Мировосприятие
Гоголя, укореняющееся в истории Украины (со времён
Киевской Руси), часто видно на поверхности произведения [7]. «Вечера на хуторе близ Диканьки» посвящены
Украине, героический эпос – «Тарас Бульба» об украинской истории. Н. Гоголь, как и Г.К. Честертон любил всё
маленькое, уютное и четко очерченное, а не условно
бесконечные и бесформенные просторы России, которые
показаны в «Мертвых душах». В Украине не было
Ренессанса, также не было Реформации, было только
Барокко, и его влияние чувствуется в произведениях

Гоголя. Поэтому нельзя с оглядкой на Средневековье
прямо сравнивать украинских и российских писателей и
писателей западной Европы, где все это было и повлияло
на их художественное мироощущение. Литературный
миф, который создал Гоголь о России и об Украине стал
точкой отчета для писателей, произошёл запуск национальной художественной литературы, не стесняющейся
своего особого народного колорита.
История не знает сослагательного наклонения,
история – это нарратив. Метанарратив, в котором
написаны произведения Гоголя тяготеет к средневековому
пониманию мира, в котором история стремиться не в
прошлое, как она это делает у современных историков. А
в будущее, к эсхатологии мира, в ней апокалипсис
ощущается так же логично, как и факт сотворения. Гоголь
считал, что без Бога история не имеет смысла, а это
именно средневековый подход. Рим избегнул холодного
просвещения – вспоминает Гоголь впечатления после
поездки в Италию. Холодный секулярный гуманизм не
привлекает писателя. Прот. В. Зеньковский утверждал, что
темы, которые ставил Гоголь касательно понимания
истории, не решены до сих пор [12].
Сейчас мы живем на осколках мировоззренческих
систем и философских штампов. Описание средневекового
у Гоголя помогает нам осознать всю серьёзность истории
для современности, ведь наше прошлое (в данном контексте средневековое) формирует наше настоящее и процесс
этого формирования продолжается, он не завершен.
Рецепции Средневековья. Средневековье как антропологическая позиция более целостно, более тотально,
чем современность. Разберем для начала его комический
аспект. Гротеск в нем развит сильнее и более самобытен.
Это происходит потому, что Средневековье всегда имеет
некий образец. В наше время образцы для подражания
разные и поэтому юмор и сатира не могут быть смешны
и понятны для всех.
М. Бахтин писал в том числе о Н. Гоголе, когда хотел
охарактеризовать понятие игры в Средневековье [1].
Бахтина интересовало насколько сильно Гоголь находится
под воздействием народной смеховой культуры.
Мистическая проза Гоголя открывает целый мир,
который полон неожиданностей и ужасов. Но важным
элементом является смех: «Гоголь глубоко чувствовал
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миросозерцательный и универсальный характер своего
смеха и в то же время не мог найти ни подобающего
места, ни теоретического обоснования и освещения для
такого смеха в условиях "серьезной" культуры XIX века.
Когда он в своих рассуждениях объяснял, почему он
смеется, он, очевидно, не осмеливался раскрыть до
конца природу смеха, его универсальный, всеобъемлющий
народный характер;» [1, c.490]. Таким образом смех
открывает народную культуру, через него становится
понятна ее внутренняя сущность, при этом подчеркивается
то, как не вписывается такой взгляд на мир в XIX век.
Гоголевский мир можно описать выражениями,
которые характеризуют открытия, совершенные в
культуре Бахтиным. А именно: игра понятий, эксцентрика,
эстетика шутки, выражения на грани ругательства и/или
похвалы. Граница между имманентным и трансцендентным
почти не ставится. Такие противоречия как конфликт
потустороннего и посюстороннего снимаются. Для
современного человека такое решение проблемы
сверхъестественного не подошло бы, но для Гоголя и
средневековой традиции, перешедшей в традицию
Ренессанса это абсолютно нормально. Чудеса нормальны, а
когда они происходят в ожидаемые моменты так и вовсе
перестают быть чудесными.
Классическая эпоха веры – Средневековье, отражена
у Гоголя архетипически точно. Каждый персонаж имеет
черты мифа. Средневековые категории архетипичны.
Несмотря на эту архетипичность они все-таки привязаны
к исторической эпохе. Каждый персонаж из «Мертвых
душ» является представителем своих душевных качеств,
и эти качества рассматривает христианство, отмечая в
них положительный и отрицательные стороны. Христианство приносит с собой средневековые отпечатки.
Гоголь увлекался историей, и говорил об упадке
целостности в современной ему эпохе, жалуясь, что всё
мы делаем ничтожным – так он характеризовал современность [12]. При этом его интересовали страсти ума, а
не страсти политики.
К. Юнг писал об архетипах с точки зрения психолога
и врача [10]. Гоголь же изображает своих персонажей,
которые также архитипичны, но как писатель. Взгляд
художника выявляет эти типы и ярко описывает их. Это
хорошо видно в изображении помещиков, с которыми
встречается Чичиков в «Мертвых душах». Сам Чичиков,
например, является верующим в материю, романтиком
капитала и материалистом-фанатиком, он тоже представляет тип.
В данном случае не нужно говорить о реализме
изображения или романтизме как литературном стиле.
Сами стили вторичны, в начале нужно выбрать онтологические константы, а затем уже развертывать художественное повествование. Которое, кстати, может быть
совершенно искусственным и фантастичным (как в
произведении «Нос»), но архетипически точным.
Для гоголевской реальности нет профанного и
профессионального, а вернее все может повернуться
наоборот. В праздничные вечера, которые описаны в
«Вечерах на хуторе близ Диканьки» может исполниться
все. Все полно событиями. При этом у Гоголя присутствует лиризм, который не даёт его литературе впасть в
чистый сарказм.

Мифологичность как смысловая категория, на
первый взгляд присуща романтизму, а также литературе
Гоголя, в конце концов становится поверженной.
Мистическое и демоническое вызывают не только ужас,
но и смех, а значит теряет свое мифическое очарование.
Дистанция между чертом и кочергой, между бытовым и
сакральным снимается подобно действиям на карнавале,
пишет в книге «Смеховая культура средневековья на
примере Рабле» М. Бахтин. Для нас с вами важно проследить, как эти исторические архетипы проникают в
реальность другого времени, в котором жил Гоголь.
Гумбрехт говорит о том, что художником творится
эффект присутствия, и это мы наблюдаем у Гоголя [4].
Гоголь погружает в свой мир, который раскрывается перед
нами. Производство эффекта присутствия у Гоголя
достигается с одной стороны колоритным описанием
бытового, с другой стороны напряжением, которым
характеризуются только писатели «высшего эшелона».
Уметь держать в напряжении, работать с категорией
интереса, дано не всем, но для интеллектуалов не этим
характеризуется степень новаторства писателя, им важнее
оригинальность, для других читателей больше нужна
динамика сюжета, но не излишняя «заумность». Гоголь же
выделяет комическое, делает его гипертрофированным, а это
также характерная черта Средневековья. При этом
комичность может быть до злости. Однако, на мой взгляд,
Гоголь делает это не просто для зубоскальства. Комичность
может быть до слез, смешное становится серьезным, а все
поистине серьезное – смешно. Каждый человек одинаково
смешон и каждый человек одинаково велик. Эта фраза
Г. Честертона из очерка о Чарльзе Диккенсе идеально
подходит для литературы Гоголя. У писателя нет четкой
разницы между серьезным и смешным. С одной стороны
серьезность смешна, а с другой – к шутке надо относиться
с почтением, иначе может быть беда. Здесь нет
нравоучений, нет детерминированных заключений, но есть
много возможностей, потому что работает иерархия бытия.
Вопреки расхожим заблуждениям Бог не ограничивает
веселье, это делают люди, впадая в принцип жадности:
пословица гласит, что хорошего понемногу, но так
считать – почти богохульство. Люди боятся, что
хорошего слишком мало, чтобы израсходовать его всё
сразу, но на самом деле его намного больше, чем мы
можем вместить. Люди всё делают на половину, а не в
полную силу, потому что только божественное даёт
силы. Не стоит думать, что средневековый принцип
карнавала противоречит ортодоксальности религиозных
верований. Свободу бытия и творчества дает сам
Творец. Если бы он её не дал, ничего бы не вышло,
веселье бы не заладилось, потому что в нём должна
присутствовать искра божия, мистика веселья, о ней
писал Честертон, приводя в пример Дж. Макдональда,
который являлся мистиком, но не мистиком печали, а
мистиком веселья [13]. К Гоголю слова, сказанные про
Макдональда, относятся даже в большей степени.
У Гоголя мы видим средневековую онтологию
(представление о сущем мироздании) и из нее черпаем
средневековую эстетику (в том числе чувство
присутствия, сопричастности бытию, о котором писал
Гумбрехт) [4]. Пространство здесь похоже на синтезированную неделимую «массу», подобная география
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присуща сказке. Оно не распадается на фрагментарное
пространство, присущее социальной реальности (где
мир должностей давно заменил мир ролей, о чём писал
Маклюэн) [3], реальность является целостным источником,
из которого в том числе черпает вдохновение Н. Гоголь.
Каждый в этом мирке занимает свою особую, только для
него подходящую роль. Конечно же, все эти роли имеют
свой высший смысл, если есть некий Абсолют, гарантирующий смысл в мире. В данном контексте непримиримость христианства к напряжению между двумя
противоположностями приводит к идейной победе
одного над другим, а не к перемирию. Это знаменует
победу монизма над дуализмом и политеизмом.
Бахтин говорит об отсутствии иерархического принципа
в подлинном Средневековье, но здесь проглядывается не
монотеистический, а политеистический, а значит менее
средневековый принцип (возможно более возрожденческий). В случае с Гоголем иерархия играет важную
роль. Иерархия не как навязанное извне и окончательное, но как онтологическое присутствие бытия
Божия в мире в дантовском смысле этого понятия.
Также можно разглядеть языческое понимание истории –
повторяющегося времени. Но после Христа уже
невозможно быть тем самым наивным природным
язычником, потому что становишься либо хуже, либо
лучше, что отмечает С. Кьеркегор [9]. Философ
В. Бибихин сравнивает Гоголя с Кьеркегором по своей
жизненной миссии и по тому творческому порыву,
который вел их, заставляя выполнять свое призвание [5].
Идеал Гоголя всегда негласно присутствует в его
произведениях и этим они сходны с литературой Средних
веков (отличие в том, что идеал присутствовал в литературе
средних веков гласно – святые прямо назывались святыми).
Идеал
как
функциональный
потенциал
незримо
присутствует у Гоголя. При этом автор может как сознавать
это, так и не сознавать. Если же он сознает это, то такую
литературу мы бы сейчас назвали учительской. В связи с
этим нужно отметить, что Гоголь одно время сознавал свою
миссию в открытии глаз на многие вещи в жизни через
свою литературу. Именно после Гоголя учительская
литература стала проявлять себя и применяться другими
писателями, отмечает Н. Бердяев [2].
Влияние гоголевского мира. Имя способности свободы
– это творчество, при всем этом иерархия земли и небес
смешивается, но так или иначе в конце всё становится на
свои места. Тут видна игровая природа человека.
Художественный мир Гоголя, если говорить о нём
целостно, не вдаваясь в нюансы отдельных произведений,
дышит творчеством и поэтому литература Гоголя
настолько сильно повлияла на последующую литературную
традицию. Мир, который создал Гоголь (скорее воссоздав
средневековое, чем придумывая) стал основой для
построений множества новых литературных миров.
Феноменология произведений Гоголя открыта и может
включать в себя новые элементы, но произведения сами по
себе закончены и не требует обязательной достройки,
которой
часто
требует
современная
литература.
Положительный (жизнеутверждающий) настрой на мир
всегда присутствует в литературе Гоголя, несмотря на его
несколько готическую атмосферу («Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Портрет», «Нос»). Именно этого положительного настроя на жизнь не хватает современной
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литературе, по этой причине современная литература не
может быть по-настоящему ироничной, хотя очень часто
стремиться к этому. У Гоголя присутствует идеал,
именно поэтому он может высмеивать. Если для писателяпостмодерниста нет никаких идеалов, его ирония беззубая,
«бесхребетная» и она не может быть действенной. Так
же это в отношении модернизма отмечал Г. Честертон.
Можно рассматривать философию Гоголя в социальном плане, и такие попытки делались. Однако, социальная
проблематика в литературе Гоголя не является первичной,
она уже следствие, разоблачить социальные процессы –
не конечная цель написания книги. Человек сейчас готов
обнять все человечество как брата, но своего брата не
обнимет, писал Гоголь, а стремление к формальному
единству народа или группы людей часто суживает
горизонт [12].
Произведение «Нос» обескураживает и предвосхищает
писания Ф. Кафки и модернистов. Самостоятельность и
антропоморфность одной части тела показывает, что
символический ряд писателя не замыкается на простых
аллегориях. «Портрет», написанный в стилистике
Э. Гофмана, является классическим примером романтической литературы, образ мистического портрета даже
напоминает еще не написанный «Портрет Дориана
Грея» О. Уайльда своей атмосферой повествования.
В целом антропологические построения В. Подороги
(выполненные в психоаналитическом ключе) касательно
Гоголя не могут помочь для моих задач [11]. Если подход
Подороги называется аналитической антропологией, то для
меня важнее синтезировать, чем анализировать, поэтому
этот подход не может быть полезен для моего
исследования. Я не считаю Гоголя потерянным в своем
творчестве, как это представляет Подорога, писатель
контролирует этот процесс, понимает, о чем пишет и отдает
себе отчет в том, что делает и как это происходит.
Пошлость человека показана у Гоголя очень ярко, иногда
кажется, что он близок к осуждению человека как такового,
но сам писатель всегда отвергал подобные обвинения,
потому что в конечном итоге верил в светлый идеал.
Зеньковский усматривал следы фихтеанского индивидуализма в литературе Гоголя, находящегося под влиянием
немецкого романтизма, национальный характер которого
также имеет значение. Наличие поэтического огня еще не
поднимает человека самого по себе, требуется то, куда этот
огонь устремляется. Эстетическая антропология несколько
уступает место моральной проблематике, но преодолеть
нужно эстетическое отвращение перед человеком, с
которым боролся Гоголь. Важно не то, какой человек
сейчас, а то, чем человек должен быть. Гоголь не жил
интересами своего времени. Но Гоголю был не чужд
интерес к философии. Гоголь читал отцов церкви, и это
имеет огромное значение для его позднего творчества [12].
Противодействие типа и живого образа сражается в
литературе Гоголя.
Антропологические выводы. Гоголь хочет рассматривать именно личность и путь её становлении в духовном
развитии (или деградации). Жажда знать душу человека
преследовала Гоголя всю его жизнь, и не только в
психологическом понимании. Вся история жизни человека
работает над тем, чтоб сделать поэта из не поэта. Это
значит, что нужно отличать сознание в психологическом
понимании и душу в духовном понимании.
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Скрытый моральный пафос литературы Гоголя, как раз
не в том, чтобы раскритиковать человека, а чтобы излечить
его, улучшить, потому что перед ним поставлено некое
зеркало. И только теперь он видит то, что не мог увидеть
ранее. Через преувеличения Гоголя, которые работают как
увеличительное стекло, человек может увидеть свои недостатки. А всё то, что не было названо и предъявлено, не существует. Плохое в человеке не есть последнее слово о нем.
Гоголь прошел несколько этапов своего развития.
В начале он считал, что красота сама по себе сформирует
читателя, потому не нужно морализировать в литературе.
Внеморализм эстетических идей раннего Гоголя (голое
изображение духовной натуры) не есть аморализм, а скорее
выход в трансцендентное. У Гоголя главная проблематика
творчества не эмпирическая и социальная, но метафизическая. Он подчиняет эстетическое высшему духовнорелигиозному началу как, например, С. Кьеркегор. Затем
Гоголь отошел от такого понимания эстетики. В поздний
период Гоголь вообще разочаровался в литературе, требуя
для своих духовных задач совсем другой жанр. В связи с
этим становится понятно почему его писательская карьера
закончилась интересом исключительно к духовной
литературе и завершилась писательским молчанием. Теперь
его задача – будит наши меркантильные души. В конце
концов у Гоголя происходит переход от эстетического и
этического к религиозному. По такому же пути шел
Кьеркегор [9], и в этом действительно можно усмотреть у
них сходство, которое заметил Бибихин [5].
Я хочу совершить противоположность Л. Фейербаху
(который толковал теологическое как антропологическое),
и перейти от антропологии к теологии. Выделить не
движение в сторону секуляризации, а движение от
материального к духовному на примере Гоголя. Роль
Гоголя также заключается в том, чтобы показать, как мир (в
противопоставлении мирское-духовное) мешает человеку
тем, что заставляет встраиваться в его безсострадательную
бюрократическую машину. Это нужно особо отметить, так
как занимает важное место в литературе Гоголя. Разделение
духовного и морального, которое проводит писатель
заключает в себе целую антропологию. Многие герои,
обладающие моральными качествами полностью лишены
духовного. Размежевание духовного убожества и
морального как такового проведено Гоголем отчётливо и
ясно. Духовное писатель в основном понимает как
религиозное, но не в обрядовом смысле, а в смысле
внутренней жизни души. Тезис о различии морального и
духовного можно назвать переломным, так как он
заключает в себе новизну для художественной литературы,
которая после Гоголя уже не может быть прежней.
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GOGOL’S LITERATURE IN THE ANTHROPOLOGICAL CONTEXT OF MIDDLE AGES RECEPTIONS
The text deals with anthropology of Gogol’s literature. In this regard, a review focused on medieval anthropological motifs
is offered. For a theoretical orientation, we will need the works of M. Bakhtin, S. Kierkegaard's Christian theology, the
concept of C.Jung's archetypes. Medieval influence on Gogol’s literature shows philosophical motivation of writer and present
to us some certain world view. This kind of view helps to understand why Gogol has his own place in literature and how
relevant his works for culture.
Key words: philosophy of literature, Gogol, Middle Ages, anthropology.
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ФІЛОСОФСЬКО-АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
«ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ» БУТТЯ
Мета дослідження – виявлення філософсько-аксіологічних засад «лялькового театру» життя, як
специфічної форми соціокультурної реальності. Методологія дослідження ґрунтується на концепції
театральності соціокомунікативних проявів культури та метафорі, що порівнює людей із ляльками.
Результати дослідження доводять, що ця метафора має потужний онтологічний та аксіологічний ресурси,
бо через порівняння себе із ляльками (маріонетками, іграшками) люди намагаються сформулювати основні
ціннісні критерії свого існування, краще зрозуміти ті риси людини, що визначають її саме як Людину.
Ключові слова: театралізація життя, ляльки, цінності, метафора, ідентичність, «одеський міф»,
соціальні комунікації.

Постановка проблеми. В історії людства ляльки
завжди виступали в якості предметів з різноманітними
функціями: ритуальною, ігровою, комунікативною, навчальною, розважальною, видовищною, терапевтичною
тощо.
Ляльки як носії культурних кодів, як засоби демонстрації ідентичності (національної, політичної, професійної і т.д.) можуть розглядатись в різних контекстах:
від музейного простору [13] до євроінтеграційних процесів
[11]. Наскільки важливою може бути роль ляльок у
міжкультурних комунікаціях та у збереженні та/або
трансформації ідентифікаційних кодів в умовах полікультурності показує приклад ляльок-мартенічок [17].
Ляльки, як носії символіки і міфопоетичних образів,
які є складовою частиною кодів слов’янської культури,
розглядаються в циклі статей «Календар слов’янської
ритуальної ляльки» [15;16]. В рамках цього проекту
досліджується зміна смислового змісту образів традиційних ляльок, таких, наприклад, як лялька Коза, домашня
Масляна, лялька Веснянка, при трансляції в сучасну
культуру.
Проте ляльки можуть бути не лише носіями інформації
ужиткового та міфологічного значення. Їх існування
впливає (певною мірою) на формування й осмислення
естетичного та етичного боків життя, що є невід’ємною
частиною системи цінностей. Адже лялька не лише є
зменшеною копією людини, в ній моделюється весь
комплекс людських відносин і культурних цінностей, які
формують сутність соціальної реальності і потребують
філософського осмислення.
Якщо це осмислення вести в рамках концепції театральності соціокомунікативних проявів культури [18], то
на окреслені явища і процеси можна дивитись, як на
«ляльковий театр» буття.
Тому метою даної роботи є виявлення філософськоаксіологічних засад «лялькового театру» життя, як
специфічної форми соціокультурної реальності.
Досягти цієї мети можна через вирішення таких
завдань:
 дослідити
генезис філософських теоретичних
конструкцій/метафор, основаних на порівнянні людей із
ляльками, або ляльок із людьми;

 виявити соціофілософське і аксіологічне підґрунтя
цих теоретичних конструкцій/метафор;
 простежити трансформацію етичних акцентів в
таких метафорах при зміні культурних контекстів;
 проаналізувати роль ляльок у формуванні та презентації культурної ідентичності людей у «театрі»
життя;
 виявити аксіологічне підґрунтя в нових тенденціях,
що складаються в такій культурній практиці, як колекціонування ляльок.
Виклад основного матеріалу. Визначаючи все, що
має сенс або значення для людини, цінності пронизують
всю сферу людського буття. Кожен індивід, соціальна
група, суспільство здійснюють життєдіяльність в системі
актуальних смислів і потреб. Як зазначав Д. Леонтьєв,
«саме цінності виступають інтегративною основою як
для окремо взятого індивіда, так і для будь-якої малої
або великої соціальної групи, культури, нації, людства в
цілому» [10, с.15].
Генерація смислів та усвідомлення потреб, їх оцінка,
відбуваються на тлі нескінченних спроб з’ясувати роль і
місце людини у світі, пізнати закони існування цього світу.
Іноді в таких пошуках сенсу і законів життя допомагає
погляд на соціальні процеси і явища, як на театр. У філософських роздумах цей погляд існує давно. Відтоді,
власне, як з’явився театр. Тобто вже з часів античності
філософи проводили паралелі між життям та театром.
В тому числі – і ляльковим театром.
Порівняння людей із ляльками (і ляльок із людьми)
стало своєрідним дослідницьким підходом для філософів.
Багато хто з них у своїх роздумах звертався до теми
ляльок, лялькового театру, розмірковуючи про природу
людини, розглядаючи її в соціальному, етичному, онтологічному аспектах.
Платон, наприклад, зазначав, що кожна людина є
«одухотвореним образом», яким керують пристрасті.
«Уявімо, що ми, живі істоти, – це чудесні ляльки богів,
яких вони зробили чи то для забави, чи то з якоюсь
серйозною метою, адже це нам невідомо; але ми знаємо,
що внутрішні наші стани, про які ми говорили, подібно
шнуркам або ниткам, тягнуть нас кожен у свій бік, і
тому, що вони протилежні, тягнуть нас до протилежних
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дій» [14, с.93]. Важко не вбачити в цьому порівнянні
натяк на ляльку-маріонетку. Для більшої наочності
філософ часто виступав з маріонеткою в руках [4, с.31].
Бо так йому легше було пояснити свою думку про те, що
людина повинна підкорюватися одній єдиній нитці,
умовно називаючи її «золотою ниткою розуму і закону».
Ця нитка має бути найміцнішою, «твердою, мов залізо»,
мати незмінну постійну форму та керувати усіма іншими,
другорядними нитками, які відповідають за різні людські
чесноти та пороки. Через цю алегорію філософ намагався
затвердити поняття головного життєвого принципу,
ціннісної інтенції.
Вважається, що саме у Платона теоретики та практики
лялькового театру запозичили поняття «золота нитка»,
що у сучасному театрі ляльок означає головну нитку, яка
керує та відповідає за рухи голови ляльки [7;24].
Філософські роздуми Платона отримали розвиток у
працях його учня та послідовника Аристотеля. У трактаті
«Про світ» він розмірковує про Бога, порівнюючи його з
господарем лялькового театру або «механіком», який
керує своїми маріонетками, тобто людьми. Так він
змушує їх діяти, думати.
До цієї метафори, як до вдалого риторично-філософського прийому, охоче звертався Марк Аврелій, про що
свідчить його праця «De se ipso» («До самого себе»).
В цій праці, яка вважається пам’яткою моралістичної
літератури, він продовжує порушену Платоном тему,
застерігаючи сучасників від небезпеки піддаватися владі
пороків, які мов дроти направляють людину, неначе
ляльку. І робить песимістичний висновок про те, що
земне життя людини підвладне цим дротам. «Смерть, –
писав він, – зупиняє нещасне положення маріонетки, в
якому ти знаходився все своє життя» [1].
Поет Горацій у своїх «Сатирах» розповідає про раба,
якого звуть Дав. Отримавши свободу на двадцять чотири
години, за древнім законом, Дав виговорює своєму
господарю все, що думає про нього: «Ти вважаєш себе
моїм господарем? Командуєш мною з хлистом в руці, а
по відношенню до інших ти ведеш себе як низький раб,
підкорюючись, мов маріонетка, що рухається дротом у
руках іншого» [8].
Середньовічна література продовжує порівняння
божественної волі з мистецтвом маріонеточника. В цих
уявленнях вона посилює влив божественної волі на
людину. Так, епіскоп Синезій (V ст.), говорить про ляльку,
яка «продовжує рухатись й тоді, коли рука, що нею
керувала, перестає смикати за нитки» [21].
Порівняння життя з театром, а ляльки – з людиною,
використовує література і більш пізніх часів. У вірші
«Гра маріонеток» Свіфт пише, що мінлива сцена життя –
лише театр, в якому з’являються різноманітні фігури.
Парубки і старці, принци і селяни ділять між собою ролі…
Вони підкорюються ниткам, які ними керують. Навіть
слова, що вони проговорюють, не належать їм» [22].
Згодом в літературі та інших культурних текстах
з’являється не лише образ маріонетки, а й ляльки-іграшки.
З такою лялькою починають порівнювати людину красиву
зовні, але «пусту» внутрішньо: без душі, без серця, з
обмеженим колом думок та прагнень. Така «лялька» є
іграшкою не лише в руках Бога, а й для інших людей
стає забавкою, яка, втім, швидко набридає. Саме таких

«ляльок» виводили на сторінках своїх творів Іван Гончаров
(в романі «Обрив»: «Жінка вона чи лялька, живе чи
подоробляється під життя?» [5]), Валентин Распутін (в
оповіданні «Останній термін»: «Ці жінки, особливо котрі
молодші, вони всі як заведені ляльки, одна на одну до
того схожі, не відрізниш, де яка» [20]), Семен Данилюк (в
романі «Бізнес-клас»: «Між тим, напроти нього сиділа
пещена жінка, яка звикла до розкоші. Одягнена, мов лялька
Барбі. Правда, і призначена вона, подібно Барбі, сидіти
вдома на почесному місці» [6]).
Іноді таких людей-ляльок зображали як типових
представників певних кіл суспільства. В романі «Лялька»
Болеслав Прус, майстер тонкого психологізму, показав,
як за блискучою зовнішністю Ізабелли Ленської, цієї
красивої «ляльки», ховається крайній егоїзм та внутрішня
пустота. Втім, «Ані Старський, ані пані Ізабелла, ані пані
Евеліна, – пише Б. Прус, – не звалились з місяця, вони
виросли в певному середовищі, епосі, в атмосфері певних
понять. Вони – як висип, який сам по собі не є хворобою,
але служить симптомом зараження суспільного організму» [19].
Раніше схожу характеристику суспільному прошарку
надав Петро Вяземський: «Істоти, що складають це
суспільство, не люди, а якісь розмальовані ляльки» [2].
А на початку XX століття вже і богів починають
порівнювати з іграшками-статуетками, ставлячи їх, як
Й. Мандельштам, не вище за людей, а поряд з ними [12,
с.34-35]:
…Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!
Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.
В сучасній культурі затвердження основних
цінностей через порівняння людини із лялькою набуває
інших, іноді вельми епатажних, форм. Саме так подала
свій соціальний протест на конкурсі «Євробачення2018» представниця Ізраїлю. В своїй пісні «Toy»
(«Іграшка») на фоні переліку деяких популярних ляльокіграшок:
Ей, я думаю, ти забув, як гратися.
Мій плюшевий ведмедик біжіть.
Барбі має що сказати… Ей! Ей!
Мій «Саймон» говорить: залиш мене.
Я забираю свого Пікачу додому…
Ти такий ж дурний, як твій смартфон…
співачка повторює:
Я не маріонетка!
Навіть не думай грати зі мною…
Я не твоя іграшка!
В такій невигадливій формі декларується свобода
особистості як головна цінність сучасного людства.
Порівняння людини із маріонеткою або лялькоюіграшкою дає філософам, письменникам, поетам можливість більш чітко позначити дуалістичність людського
буття у співвідношеннях: людини та богу, людини та
влади, божественної волі та власної волі людини, духов-
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ного та плотського, розуму та емоцій. Тут і протиборство,
і співіснування, співпраця людини із лялькою.
Популярність цієї філософської метафори обумовлена
не лише наочністю, а й міфологічною свідомістю людей,
яка формувалася під впливом антропогонічних міфів, в
яких йшлося про те, як Бог з ляльки зробив людину.
І саме це стало причиною не лише появи лялькового
театру, а й розповсюдженню ляльок в інших сферах
людської діяльності: від ритуалів (релігійних, магічних)
до побуту.
Зараз наряду з традиційними ляльками побутують
ляльки авторські, які не лише створюють певне смислове
і ціннісне поле, а й підтримують сучасну міфотворчість,
яка іноді стає складовою культурної ідентичності. Наприклад, ляльки з «одеським характером».
Зазвичай, «характер», як понятійна категорія, виникає
при спробі пояснити сутність етнічної, національної
ідентичності. П.І. Гнатенко відносить національний
характер до констант, відповідальних за збереження
ідентичності певного суспільства самому собі. Саме
завдяки цій константі риси національної психології
передаються із покоління в покоління. Причому мова
йде про передачу цих рис не генетично, а шляхом
соціального наслідування [3, с.166].
Саме за такою схемою утворюється і культурна
ідентичність, тому і в ній важливою константою можна
вважати характер. «Одеський характер» проявляється в
різних життєвих ситуаціях, а ляльки іноді стають засобами його візуалізації і трансляції.
Якщо ритуальна лялька – це магічний медіатор між
людиною та Вищими силами, то ляльку авторську слід
розглядати, як посередника в комунікації між художником та глядачем. Майже завжди така комунікація
набуває театральних рис: лише своєю присутністю лялька
створює відчуття театру. А в контексті так званого
«одеського міфу» ця театральність набуває ще й певної
жанрової забарвленості: частіш за все, це – комедія. Бо в
ляльках відображається, в основному, «позитивна»
частина «одеського міфу», тобто така, що описується
словами «сонце», «море», «гумор».
Наприклад, одеська майстриня Галина Кононенко
завжди надає своїм лялькам не лише «одеських рис» у
зовнішності (сукні або купальники, стилізовані під
тільняшки, аксесуарі з морською тематикою, яскраві,
«сонячні» кольори в одязі), а й одеського характеру. Вони
завжди посміхаються. І посмішки ці виражають весь
діапазон відповідних почуттів – від простої радості життя
до іронії, а іноді – і самоіронії (який лялькар не намагається надати своєму творові хоч трохи власних рис?).
Втім, самоіронія – не єдина риса жінки в «одеському
міфі». Ще присутня така якість, як невиправний оптимізм. Саме він спонукав Теффі порівняти одеситок з
едельвейсами: «Эдельвейс, живой цветок на ледяной
скале глетчера. Ничем тебя не сломить!.. Такой же
эдельвейс бежал под пулеметным огнем в Киеве купить
кружева на блузку. И такой же сидел в одесской
парикмахерской, когда толпа в панике осаждала пароходы» [23].
Аналіз таких текстів в комплексі з текстами предметними, в даному випадку – авторських ляльок, створює
метатекстуальний культурний вимір, в якому виявляється
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театральність «одеського міфу». В купі з іншими властивостями [9], ця театральність створює умови для комунікації в двох планах:
– творчому – між митцем та глядачем;
– антропологічному – між одеситами та навколишнім
світом (формування культурної ідентичності).
Отже, бачимо, що авторські ляльки часто стають
носіями не лише творчої індивідуальності митця, елементів сучасної міфотворчості, а й певних цінностей, які
є основою для культурної ідентичності.
В останні роки набуває поширення й практика створення, скажімо так, напівавторської ляльки. Йдеться про
особливий вид колекціонування ляльок, коли, придбавши
звичайну ляльку масового виробництва, колекціонер
«змиває» їй обличчя і малює нове.
«Лялька із стандартним обличчям – це просто річ, –
каже колекціонера Альбіна Манасян. – Малюючи їй
нове обличчя, особливе, індивідуальне, я мов перетворюю її на особистість, наділяю її душею».
Таким чином в цій практиці фіксується ще одна з
цінностей західної культури – цінність особистості,
індивідуальності.
Проте, є в цій практиці ще один прояв ціннісного
аспекту. Не обмежуючись простим збиранням, колекціонери перетворюються на митців, затверджуючи таким
чином ще й цінність творчості. Творчості, яка в контексті
«театру» буття перетворює їх на режисерів, драматургів,
що створюють власних «персонажів» для своїх «лялькових театрів».
Висновки. «Ляльковий театр» є особливою частиною
«театру» буття, бо саме його осмислення показує, що
причиною театралізації життя є не лише начало ігрове,
перформативне, а й філософське. Через порівняння себе
із ляльками люди намагаються сформулювати основні
ціннісні критерії свого існування. Погляд на світ, як на
театр, порівняння людини з актором, лялькою-маріонеткою, лялькою-іграшкою дозволяє краще зрозуміти деякі
риси людини, що визначають її саме як Людину.
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THE PHILOSOPHICAL AND AXIOLOGICAL ASPECT OF “PUPPET THEATER” OF BEING
The purpose of the study is to identify the philosophical and axiological foundations of the “puppet theater” of life, as a
specific form of sociocultural reality. The research methodology is based on the concept of theatricality of socio-communicative
manifestations of culture and on a metaphor that compares people to puppets. The results of the study show that this metaphor
contains a large ontological and axiological resource. By comparing themselves with dolls (puppets, toys), people try to formulate
the basic value criteria of their existence, to better understand the lineaments of a person who define him precisely as a Man.
Key words: theatricalization of life, doll (puppet), values, identity, metaphor, “Odessa myth”, social communications.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ХАОС КАК ПРОБЛЕМА
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
В исследовании раскрывается роль социального хаоса и процессов хаотизации в формировании и
конституировании социальной реальности. Показано, что процессы хаотизации, особенно
проявляющиеся в периоды социальной нестабильности, развиваются вследствие психомерности самой
социальной реальности. Ее психомерность основана на психомерной среде/ системе, которой является
психика человека, рассматриваемая в психосинергетике. Следовательно, методологическим основанием
для осмысления социальной реальности (СР) выступает психосинергетика и синергетический подход,
который развивался такими украинскими исследователями как И.В. Ершова-Бабенко, И.С. Добронравова,
И.М. Предборская, Л.Д. Бевзенко.
Ключевые слова: социальный хаос, социальная реальность, психосинергетика, психомерная среда,
психомерность социальной реальности.

Постановка проблемы и актуальность темы
исследования. Понятие «социальный хаос» в кругу
базовых понятий современной социальной философии
стало характеризовать продуктивный аспект изменения
человекомерных систем/сред, и выступать механизмом
формирования нового порядка социальной реальност и,
механизмом регуляции действий человека в обществе и
действий самого общества как макросубъекта. Концепция «социального хаоса» относится к одной из активно
разрабатываемых и все более популярных социальных
концепций, в которую попадают представления о динамическом созидающем хаосе [16], «теория управляемого
хаоса», принципы работы головного мозга [17]. Так,
подчеркивают специалисты (М. Нестерова), выйдя из
области геополитики, эта теория «понизила» уровень
социальной организации и пришла в когнитивный
менеджмент и экономику [11].
Под теорией хаоса принято понимать математический
аппарат, описывающий поведение некоторых нелинейных
динамических систем, подверженных при определенных
условиях явлению, известному как хаос (динамический,
или детерминированный хаос). Поведение такой системы
кажется случайным, даже если модель, описывающая
систему, является детерминированной. Для акцентирования особого характера изучаемого в рамках этой
теории явления обычно принято использовать название
«теория динамического хаоса». Примерами подобных
систем с точки зрения современной постнеклассической
науки являются атмосфера, турбулентные потоки,
некоторые виды аритмий сердца, биологическая популяция, общество как система коммуникаций и его
подсистемы: экономические, политические, психологические (культурно-исторические и интер-культуральные)
и другие социальные системы. Таким образом, к числу
таких сложных сред/систем в социо-гуманитарном знании
относят социальную реальность, общество, культуру,
время, психику человека и все ее сферы.
Обзор литературы. За последние 28 лет украинская
философия обогатилась целым рядом работ, значительно
расширивших применение синергетического подхода в

социогуманитарной сфере [2;3;5-8;14] и способствующих его широкому распространению в социальном
знании (И.М. Предборская [15], Л.Д. Бевзенко [1] и др).
Кроме того, появились работы, посвященные изучению
хаотических явлений в сфере социальной философии
(О.Н. Дзьобань [4], Н.О. Омельченко [12]).
Наиболее ярко содержание процесса социального
хаоса как базового феномена социальной реальности
выражает себя как хаос личности человека, хаос социального и психического, проявляющийся в его поведении,
хаос социальных и информационных условий, хаос
функционирования социальных структур и институтов и
т.д. В связи с этим остаются еще малоисследованными
вопросы психомерности социальной реальности и ее
выражения в психике человека как открытой самоорганизующейся нелинейной среде/системе.
Цель и задачи исследования. Целью исследования
является анализ процессов хаотизации социальной
реальности и их осмысление в социальной философии.
В данной статье реализуется одна из задач – анализ
понятия «социальный хаос» в работах украинских философов и социологов конца ХХ – начала ХХI вв. в аспекте
смыслового поля предмета социальной философии,
изучения сущности и форм социальной реальности, а
также методологических подходов к ее философскому
осмыслению.
Изложение основного материала. Проблема соотношения хаоса – как беспорядка, и упорядоченного
состояния, т. е. космоса – как порядка, впервые была
поставлена еще в античной философии. Однако, в
начале ХХI в. она снова становится проблемой социальной философии и символизирует идею продуктивности
хаоса как источника нового качества, нового порядка.
И.Р. Пригожин – Лауреат Нобелевской премии (1977),
автор теории хаоса, так выразил эту идею: «...вблизи
критической точки корреляции становятся крупномасштабными. Хаос порождает порядок» [16, с.150]. Действительно, социальная реальность может быть представлена
как нелинейная самоорганизующаяся среда (или по
выражению И.Р. Пригожина «диссипативная система»),
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в которой происходит постоянный переход между
состояниями социального порядка и социального хаоса,
в том числе и потому что система психической
реальности, как показано в [5-6;8] диссипативна.
«Самая важная особенность диссипативной системы
состоит в том, что она соединяет порядок с хаосом.
Возникновение порядка в такой системе с точки зрения
количественного подхода выражается в уменьшении ее
энтропии, но последнее происходит за счет увеличения
хаоса в окружающей среде. Система не только возникает,
но и существует за счет поглощения порядка из окружающей среды, и, поэтому усиления там хаоса. Таким
образом, синтез порядка и хаоса, осуществляемый
диссипативной системой, состоит в том, что теперь
упорядоченная структура не может существовать без
нерегулируемой, а порядок – без хаоса. Порядок и хаос,
вместо того, чтобы исключать друг друга, как это
наблюдается в случае “равновесных систем”, дополняют
друг друга так, что ни порядок не может существовать
без поддерживающего его хаоса, ни хаос – без порядка,
который его порождает» [4, с.4]. Но если термин
«социальный порядок» является прочно укоренившимся
в социальной мысли, то исследования, касающиеся
«социального хаоса», становятся особенно актуальными
в настоящий момент.
Так, исследованием социального хаоса в украинской социально-философской мысли занималась Н.О. Омельченко,
которая определила, что социальный хаос, «присущий
только сложным системам, способным к самоорганизации, и деятельность по удовлетворению социальных
потребностей выступает его двигательной силой...
Возникают процессы дезорганизации на разных уровнях
иерархии в социальной системе и локализируются они
самой системой, которая имеет функцию самосохранения.
Поэтому, смена структуры постоянно происходит как
переход к новому порядку через хаос...» [12, с.9]. Кроме
того, социальный хаос выступает как процесс
дезорганизации и имеет несколько стадий: социальный
кризис, социальный взрыв и стадию деструкции. Он
может происходить на разных иерархических уровнях в
социальной системе. Поэтому, чем сложнее устроена
социальная система, тем больше уровней она включает,
и, следовательно, процесс перехода в состояние социального хаоса носит в ней закономерный характер. Так,
например, согласно утверждениям Н.О. Омельченко,
происходит в социальных системах, которые организованы в границах национальных государств [12, с.14-15].
Рассматривая
онтологию
социального
хаоса,
Павлов А.П. и Павлов П.А. обосновывают ее в свете
социальной феноменологии, идей Франкфуртской школы
(Т. Адорно, Г. Маркузе и др.) и философии неофрейдизма. Они отмечают, что «чаще всего хаос воспринимается как признак деструктивности, кризиса, упадка,
разрушения. Однако, не менее важный модус хаоса –
ощущение бессмысленности существования, пустоты,
апатия, душевная усталость и т.д. Онтологический хаос
присущ как “эпохе перемен” (войны, революции, социальные кризисы), так и времени стабильного застоя» [13,
с.136].
Другим неотъемлемым свойством социального хаоса
является то, что он «встроен» как необходимый компо-

нент в поведение социальной системы. Он даже может
быть использован для прогнозирования развития сложной
самоорганизующейся системы, если будет задействован
специальный математический аппарат – математическая
теория хаоса. В связи с этим хаос имеет особую
онтологическую проекцию, которую авторы определяют
как «смысловой вакуум», или «вненаходимость» [13,
с.137]. Негативные проявления социального хаоса
связаны с разрывами традиций и межпоколенных связей,
разрушении социальных мифологий и ниверлировании
значимых ценностей для данного общества, разрушение
привычного уклада жизни и разрыв социальных связей.
В состоянии социального хаоса люди неспособны к
исполнению прежних социальных ролей, теряют чувство
ответственности перед обществом и другими, нарушается
диалог между людьми и социальная солидарность.
Однако существуют и некоторые позитивные моменты
социального хаоса, поскольку хаос может рассматриваться
как среда возникновения нового социального порядка.
Период социального хаоса также можно определить как
некий «социальный катарсис», когда уходят различные
устоявшиеся мифологические и идеологические традиции
и обычаи. «Общество начинает давать сбой, когда оно
неспособно контролировать свои смысловые границы.
Грань между обществом как системой и средой размывается. Происходит смысловая диффузия, энтропия...
Разрушается социальная реальность и, вместе с ним,
социальный порядок как универсальный механизм
идентифицирующей связи индивидов и общества» [13,
с.138]. Поэтому, как считают авторы, социальный хаос
проявляется не только во время войн, вооруженных
конфликтов и социальных кризисов разного рода, он
может быть незаметным: «акторы социального порядка
выпадают из процесса социального воспроизводства,
поскольку утрачивают способность распознавать социальную реальность, которая “дробится”, размывается,
трансформируется в схематизмы, симулякры» [13,
Там же].
Таким образом, новыми характеристиками описания
социальной реальности становятся идеи изменчивости,
нестабильности и нелинейности. Многообразие структур
и функций общества ведет к тому, что социальный
субъект сам выбирает и осуществляет свою деятельность.
«Субъект, установки его сознания и его ценностные
предпочтения, причем даже единичное человеческое
действие, могут сыграть ключевую роль в выборе
возможных путей развития в состоянии неустойчивости
сложной системы» [9, с.21]. Обращая внимание на
определяющую роль неустойчивых, неравновесных
состояний, современные социальные теории, интерпретируя феномены «нестабильности», «изменчивости»,
акцентирует внимание на творческой, созидательной
роли хаоса в процессе развития. Безусловно, это
положение современной социальной философской мысли
находится в противоречии со сложившимся классическим
представлением о социальном хаосе как беспорядке,
дезорганизованности и произволе.
Действительно, в настоящее время существуют
различные теории «управляемого хаоса», которые
предлагают разные сценарии путей и методов преодоления
социального хаоса. Но самое важное, как считает автор
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одной из ведущих концепций «управляемого хаоса»
С. Манн, это изменение рамок нашего мышления,
основанного на прежней механицистской парадигме
классической физики, которая «поощряет нас искать
причины главных изменений во внешних факторах. Она
постулирует базовую инерцию, заложенную в системе
до тех пор, пока не начнет действовать какая-то сила
извне» [10]. На новый тип мышления, вырабатываемый
с помощью «нелинейной динамики», или новой «стратегической» парадигмы [10]. В ней «критичность, наоборот,
является самоорганизующей. Система работает в сторону
главного изменения как результат небольших, в
основном игнорируемых событий. Первая Мировая
война представляет известный пример самоорганизующей
критичности. Убийство эрцгерцога в неприметном балканском городишке инициировала мировую катастрофу,
приведшую к гибели 15 миллионов человек и эффект от
которой чувствуется и по сей день» [10].
В исследовании проблем социального хаоса важное
место занимает синергетическая методология, которая
позволяет представить новую картину социального
хаоса, основанную на анализе психомерных сред –
психики человека, социальной реальности, общества,
культуры, т.д. В формировании и существовании, развитии
и разрушении, в поведении этих сред существенным и
сущностным (системообразующим) фактором становятся
мысли человека, или ментальность некоторой группы
(определенного социума), обусловленные возрастом,
скоростью, состоянием и поведением составляющих и
возникающих в них субъединиц, структур разного
уровня, их отношениями и граничными условиями.
С этих позиций изучается и описывается сложность
психического, ментального: живого, неживого и
виртуального [5; 6]. С этих позиций мы учимся исследовать человеческую личность, социальную группу,
общество на разных уровнях: биологическом, энергетическом, информационно-смысловом, ментальном,
духовном, эмоциональном и др.
Психосинергетикой, как междисциплинарным направлением разрабатываемым украинским философом
И.В. Ершовой-Бабенко, был сделан первый и важный
шаг в попытке перехода к синтезированному, разнообразному и проблемно ориентированному подходу к
исследованию психики человека, а также к исследованию
формирующейся в течение жизни психосинергетической
стратегии человеческой деятельности и познавательной
системы человека. С работой психики, так или иначе,
связан любой аспект проблемы социальной адаптации
человека в быстро изменяющемся глобальном мире,
сохранения духовного равновесия в нынешних конфликтных условиях существования.
Психосинергетика рассматривает систему психики
как специфическую природную реальность (явление),
выраженную совокупностью динамических состояний
различных видов материи, энергии и информации,
которая функционирует как открытая нелинейная
самоорганизующаяся система (ОНС), что сопровождается
появлением диссипативных структур разного уровня [5].
Фаза живого состояния, т. е. совпадающая по времени с
живым состоянием организма человека, названа прижизненной фазой психической реальности (понятие реаль-
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ность мы соотносим с живым организмом конкретного
человека или с жизнью субъекта от перинатального
периода до смерти). Она имеет форму проявления не
только в виде индивидуальной психической реальности,
т. е. одного человека, субъекта, но и группы, коллектива,
социума.
Более того, кроме непосредственных теоретикометодологических разработок в области психологии,
развитие психосинергетики в философско-теоретическом
плане позволило представить человека как самоорганизующуюся открытую, сложную систему, и дает
возможность сформулировать новые представления о
механизмах развития личности, ее становления и
деформации. Она дает «такое видение человека...в котором хаос, случайность, дезорганизация не являются
разрушительными факторами, а скорее конструктивными,
заставляет переосмыслить традиционные схемы управления и вывести новые эффективные правила организации
порядка из хаоса» [14, с.26].
Особенностью представления человека как самоорганизующейся системы в таком случае является то,
что психомерная среда позволяет переходить к одному
из своих возможных состояний в условиях потери
устойчивости, которые никак не связаны с наличным
бытием человека в мире, с его актуальной ситуацией в
момент «здесь и сейчас». Наоборот, переход часто
происходит к тому состоянию, которое хранится в
памяти человека, и было пережито им в отдаленном
моменте времени и в другом пространстве, что дает
основание характеризовать такие системы как крайне
неравновесные. Отсюда вывод о том, что состояние
человека как нелинейной психомерной системы,
определяют очень малые флуктуации, на которые в
устойчивом состоянии эта система не реагирует [7,
с.460-490].
Таким образом, важным достижением психосинергетики следует считать выдвижение на первый план
проблемы человека как проблемы человеко- и психомерности, соразмерности результатов человеческой
деятельности и его психического состояния: «вновь
остро ощущается необходимость в общем методе познания
“нового типа”, который позволял бы... анализировать и
познавать и человека, и космос, и внутренний мир
человека, и его социальные, в т.ч. космосоциальные
проблемы – внешний мир, перспективы развития и
нравственные проблемы сегодня» [8, с.100].
Действительно, такие понятия как «психомерные
среды/системы», «психомерные изменения», «психомерность», предложенные И.В. Ершовой-Бабенко уже в
монографии «Методология исследования психики как
синергетического объекта» (1992), дают новое видение
социальных процессов как зависимых от психических
состояний личности, социальной группы, и общества в
целом. В другой ее монографии «Психосинергетические
стратегии человеческой деятельности. (Концептуальная
модель)» (2005) встречается понятие «психомерные
науки». Автор подчеркивает, что круг изменений, который
стал очевидным к началу ХХI века, позволяет классифицировать различные науки следующим образом:
1) психомерные, 2) человекомерные, или социомерные.
Психомерные – «связанные с поведением и особенностями
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психики человека в том числе его внутрипсихического
мира; человекомерные, связанные с поведением и
особенностями того, что порождено человеком и его
психикой, а не природой …» [6, с.5]; «…постижения
целостности человеческой психической деятельности
(человекомерность, психомерность) …» [6, с.20]. Рассматривается «скорость информационных и смысловых
процессов, порождаемых и происходящих в психомерной
среде человека…» [6, с.22]. Автор также подчеркивает,
что «каждая из сред выступает как становящаяся
нелинейная открытая самоорганизующаяся психомерная
целостность, т. е. имеет психическое происхождение.
Данная постановка вопроса требует учитывать и такие
особенности (психомерной) «становящейся структуры»
как ее вид и вид общего течения событий, природного,
социального образца. Каждая из особенностей при
соответствующих условиях может определять прорвавшуюся случайность» [6, с.24].
В работах И.В. Ершовой-Бабенко было предложено
также ввести в понятийное поле современной структуры
социальной реальности понятия внутриличностного
мира человека как психомерной среды (ПС) – источника
и «автора» социальной реальности, общества, культуры
и т.д. Психомерная среда (ПС) оперирует «информацией,
смыслами, психосинергетической энергией, характером
и стадиями среды, состоянием и скоростью на разных
уровнях в соответствии с «граничными условиями»
(предложенными И. Пригожиным в исследованиях
хаоса) [6, с.37].
Теоретическими источниками оснований концептуально-стратегической модели человеческой деятельности в
рассматриваемой работе выступают теория хаоса, «принципы и понятийное поле теории изменения, науки о
сложном, культуры нелинейной интуиции, новой теории
самоорганизации, наиболее широко разработанной к
настоящему времени в рамках синергетики, режимов с
обострением, нелинейной динамики, новой концепции
психики человека (как сверхсложной системы синергетического порядка) и поведения ПС, когда состояние
психики может становиться параметром порядка,
разрабатываемых в рамках психосинергетики, чтобы
выйти за пределы философских оснований предыдущей
физической картины мира при рассмотрении нелинейности мышления и человекоразмерных систем» [6, с.64].
Поскольку социальная реальность суть продукт
социальных представлений людей, то более адекватное
понимание их поведения непосредственно связано с
выдвижением и обоснованием идеи «фазовой структуры
гиперсистемы психики», и наличия в ней «прижизненной
фазы», сопряженной в своем существовании (формировании и развитии) с социальной реальностью. Также это
связано с обоснованием в психосинергетике «возможности
неравновесных фазовых переходов психики из одного
состояния в другое без вмешательства извне», совмещения
«бывших» психических реальностей с живущими (уровень
культуры, социо-культуро-гуманитарных процессов),
определения психомерных систем «как открытых нелинейных самоорганизующихся» [6, с.70]. Следовательно,
социальная реальность, включена в цепочку фазовых
переходов/отношений: «самоорганизация – хаос – порог
самоорганизации – новое качество, новый порядок».

Таким образом, в основу настоящего исследования
положено представление о том, что «социальная реальность» (СР), по сути, является психомерной системой/
средой. Тогда возникает вопрос о роли ее линейной
составляющей – социальных структур, организаций,
учреждений, об участии и месте в хаотизации. «Возможность спонтанного возникновения ценности (человека,
события, смысла) внутри самой системы/среды, и, соответственно, на уровне человека, его организма и/или
психики, группы людей, социума, цивилизации в определенных условиях становится управляющим параметром
порядка в поведении самоорганизующихся сред различной
природы, в т. ч. психомерных. Именно выдвижение
возникающей ценности человеческого в человеке в ранг
возникающего управляющего параметра порядка в человекомерных средах через механизм спонтанного возникновения позволяет достичь принципиально, качественно
иных гармонизирующих, условий жизни» [6, с.167].
Выводы: В результате развития психосинергетики
стало возможным принятие научно обоснованного факта,
что такие системы/среды, как социальная реальность,
общество, человек, его сознание и психика, мозг и мышление, социальный и другие уровни поведения (информационный, культурологический, политический, оценочный,
эмоциональный и т. д.) являются психомерными и
принадлежат к классу открытых нелинейных самоорганизующихся систем. Поэтому социальный хаос как
явление социальной реальности в большей степени
обусловлено трансформациями, колебаниями, фазовыми
переходами в пределах внутриличностной среды
субъекта социального действия, чем какими-либо
внешними факторами.
Литература
1. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая
парадигма: возможности социальных интерпретаций. К.:
ИС НАНУ, 2002.– 437 с.
2. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного
мышления. – К., 1990. – 230 с.
3. Добронравова И.С. Практическая философия наука: сборник
научных трудов // Ирина Добронравова. – Сумы: Университетская
книга, 2017. – 352 с.
4. Дзьобань О.П. Сучасна социальна синергетика: до питань
про визначення концептуальних основ. Вісник національного
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія
«Філософія», 2011.– №7. – С.1-15.
5. Ершова-Бабенко И.В. Методология исследования психики как
синергетического объекта: монография/ И.В. Ершова-Бабенко. –
Одесса: 1992, – 124с.
6. Ершова-Бабенко И.В. Психосинергетические стратегии
человеческой деятельности (концептуальная модель): монография /
И.В. Ершова-Бабенко. В.: NOVA KNIGA, 2005. – 368с.
7. Ершова-Бабенко И.В.
Место
психосинергетики
в
постнеклассике. Постнеклассика: философия, наука, культура.
Отв.ред. Л.П. Киященко, В.С. Степин. СПб.: 2009, С.460-490.
8. Ершова-Бабенко И.В. Психосинергетика: монография /
И.В. Ершова-Бабенко. – Херсон: изд-во Гринь Д.С., 2015. – 488с.
9. Князева Е.Н. Социальная сложность: самоорганизация,
тренды, инновации / Е.Н. Князева // Общество, философия,
история, культура. – 2013. – № 1. – С. 20-28.
10. Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление.
Электронный ресурс: URL: http://spkurdyumov.ru/what/mann/
11. Нестерова М.А. Когнитивистика: истоки, вызовы, перспективы: монография. – Сумы: Университетская книга, 2015. – 334 с.

Scientific Journal Virtus, November # 28, 2018
12. Омельченко Н.О. Феномен соціального хаоса: філософський
аналіз: автореферат на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук,
09.00.03. Запоріжжя, 2006. – 20с.
13. Павлов А.П., Павлов П.А. Онтология социального хаоса.
Грамота. Исторические, политические, философские и юридические
науки. №8 (58). Ч.I.2015. – с. 136-139.
14. Парадигмальні зміни основ загальної псхології у
синергетичному контексті: колективна монографія / Чепа М.-А.,
Маценко В.Ф., Маценко Ж.М. та ін. Кіровоград: Імекс-ЛТД,
2013. – 220с.
15. Предборська І.М. Мінливість, соціум, людина. Монографія /
Ірина Михайлівна Предборська. Суми: Вид-во Слобожанщина, 1995. –
136 с.
16. Пригожин И.Р. От существующего к возникающему. Время
и сложность в физических науках. – М.: Наука,1985. – 327 с.
17. Хакен Г.
Принципы
работы
головного
мозга:
синергетический подход к активности мозга, поведению и
когнитивной деятельности. М.: Per se.
References
1. Bevzenko L.D. (2002). Social self-organization. Synergetic
paradigm: the possibilities of social interpretations. K .: IS NASU.– 437 p.
2. Dobronravova I.S. (1990). Synergetic: the formation of non-linear
thinking. – Kiev. – 230 p.
3. Dobronravova I.S.(2017). The Practical Philosophy of Science:
Collection of Scientific Works // Irina Dobronravova. – Sumy:
University Book. – 352 p.
4. Dzoban O.P. (2011). Modern Social Synergetic: to a question
about the conceptual basis. Bulletin of the National Law Academy of
Ukraine in the names of Yaroslav the Wise. Seriya «Philosophy», 2011.–
№7. – p.1-15.

47

5. Yershova-Babenko I.V. (1992). Methodology of the study of the
psyche as a synergistic object: monograph / I.V. Yershova-Babenko. –
Odessa. p. 124.
6. Yershova-Babenko I.V. (2005). Psychosynergy strategies of human
activity (conceptual model): monograph/ I.V. Yershova-Babenko. – V .:
NOVA KNIGA. – 368p.
7. Yershova-Babenko I.V. (2009). The place of psychosynergy in
post-classics. Post-non-classics: philosophy, science, culture. Responsible
editor L.P., Kiyaschenko, V.S. Stepin. SPb., P. 460-490.
8. Yershova-Babenko I.V. (2015).Psychosynergy: monograph /
I.V. Yershova-Babenko. – Kherson: publishing house Grin D.S. – 488с.
9. Knyazeva E.N. (2013). Social complexity: self-organization,
trends, innovations / E.N. Knyazeva // Society, philosophy, history,
culture. № 1. – p. 20-28.
10. Mann S. Chaos Theory and Strategic Thinking. Electronic
resource: URL: http://spkurdyumov.ru/what/mann/
11. Nesterova M.A. (2015). Cognitive studies: sources, challenges,
prospects: monograph. – Sumy: University Book. – 334 p.
12. Omelchenko N.O. (2006). The Phenomenon of Social Chaos:
Philosophical Analysis: Abstract on the Work of Sciences. stage Cand.
phylos Sciences, 09.00.03. Zaporizhzhya, 20p.
13. Pavlov, A.P., Pavlov, P.A. (2015). The ontology of social chaos.
Literacy. Historical, political, philosophical and legal sciences. No. 8 (58).
P. 136-139.
14. Paradigmatic aspects of the fundamentals of a psychology in a
synergistic context: collective monograph. (2013). Chepa M.-A.,
Matsenko V.F., Matsenko Zh.M. etc. Kirovograd: Іmeks-LTD, 220p.
15. Predborska I.M. (1995). Innovation, socium, people.
Monographs / Sumi: View of Slobozhanshchina, 136 p.
16. Prigogine, I.R. (1985). From the Existing to the Emerging. Time
and complexity in physical sciences. – M .: Science. – 327 p.

Seliverstova A.S.,
postgraduate student, Department of philosophy, sociology and management of socio-cultural activities
of South Ukraine National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, chokaiv@gmail.com
Ukraine, Odessa
SOCIAL CHAOS AS THE PROBLEM OF SOCIAL PHILOSOPHY
The study reveals the problem of chaos and chaos processes in the formation and constitution of social reality. It is shown
that the processes of chaos, especially manifested in periods of social instability, develop as a result of the psycho-dimension
of social reality itself. Its psycho-dimensionity is based on the psycho-dimensioned environment / system, which is the human
psyche, considered in psycho-synergy. Consequently, the methodological basis for the comprehension of social reality (SR) is
in this case the psycho-synergetic and the synergistic approach developed by such Ukrainian researchers as I.V. YershovaBabenko, I.S. Dobronravova, I.M. Predborskaya, L.D. Bevzenko.
Key words: chaos, social reality, psycho-synergetic, psycho-dimensioned environment, psycho-dimensionality of social
reality.
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ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР КОНСОЛІДАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Метою статті є аналіз феномену та можливостей консолідації української нації задля
згуртування навколо вирішення проблем, що назріли, та ефективної відповіді на виклики історії.
Очевидно, що консолідація – центральний чинник ефективності будь-якої соціальної дії, котра
потребує колективного розуму чи колективної наснаги, не кажучи вже про ту або іншу стратегічну
мету, досягнення якої просто неможливе без задіяння цього чинника. Консолідація суспільства може
бути сильною і слабкою, організованою та стихійною, довгостроковою і тимчасовою,
загальнонаціональною та регіональною, конструктивною та деструктивною (радикальною). Під
конструктивною консолідацією можна розуміти передусім єдність соціуму на основі спільних
цінностей і спільної мети. У сучасних умовах головною метою консолідації українського суспільства
є об’єднання зусиль усіх його громадян для надання відсічі російській агресії, захисту суверенітету
та незалежності держави, її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур, досягнення
гідного людини добробуту всіх громадян України.
Сучасний український соціум має значний консолідаційний потенціал, незважаючи на
амбівалентність прагнень політичних еліт, диференціацію суспільства не тільки за економічним
статусом, а й за світоглядними, геополітичними та ціннісними установками, пріоритет для
багатьох громадян регіональної ідентичності над ідентичністю загальнонаціональною, низьку довіру
громадян до владних, економічних і правових інститутів, мовні та культурні суперечності тощо.
Потенціал консолідації українського суспільства має три основні контексти: ідентифікаційний,
державотворчий, людиноцентричний.
Упродовж періоду, що минув з часу Революції гідності та початку неоголошеної війни РФ проти
України, консолідаційні процеси в українському суспільстві зумовили радикальне зміцнення української
національної ідентичності. За останні роки в країні значно зріс рівень патріотизму, підтримка
європейського курсу держави. Прозахідний та проукраїнський вектори є сьогодні однозначно
домінуючими в суспільстві. Проте потенціал формування української ідентичності ще не вичерпано.
Ключові слова: консолідація, види та контексти консолідації: ідентифікаційний,
державотворчий, людиноцентричний, конфліктогенність та толерантність суспільства, соціальний
оптимізм, зміст та цілі консолідації.

Постановка проблеми. Визначальною
передумовою цивілізаційного поступу
будь-якої нації є її консолідація. Свого часу
саме консолідація нації дозволила США у ХІХ ст.
завершити громадянську війну, а в ХХ ст. – подолати
Велику депресію, Франції – відстояти свою ідентичність
і досягти економічного й соціального процвітання,
Німеччині та Японії – відродитися після поразки в
Другій світовій війні і стати на шлях світового лідерства
у низці інноваційних галузей науки й техніки. У політиці
Європейського Союзу соціальна консолідація розглядається як пріоритетна мета, мірило політики, засіб
економічного розвитку, спосіб подолання маргіналізації
населення [1, с.37-42].
Осмислення феномену консолідації, його впливу на
демократичний та інноваційний розвиток України
потребує відповідної методології. На думку С. Пирожкова,
такою методологією може бути потенціалізм, основним
принципом якої є оцінка можливостей, закладених у тій
чи іншій системі, що за відповідних умов можуть бути
реалізовані [2, с.9].
Консолідація нації є одночасно і чинником і ознакою
суспільного прогресу. Очевидно, що кожна нація як певна
соціокультурна цілісність має той або інший рівень

консолідованості. Розділеність нації ще не означає її
катастрофи. Сьогодні важко знайти країну, в якій
суспільство не було б поділене за соціальними,
етнічними, політичними, релігійними та іншими
ознаками. Але в багатьох із цих країн завдяки політичним,
державним і культурним компромісам зберігається
національна єдність. Прикладами таких суспільств є
Канада, Мексика, Бельгія, Велика Британія включно з
Північною Ірландією, Індія з її мусульманською
частиною, Іспанія з країною Басків, Італія з її Півднем і
Північчю та інші країни.
Консолідація суспільства може бути сильною і
слабкою, організованою і стихійною (футбольні фанати),
довгостроковою і тимчасовою, загальнонаціональною та
регіональною. Крім того, консолідація може бути
конструктивною та деструктивною (радикальною).
Консолідація суспільства може також розглядатися і
використовуватися як суто політична технологія, тобто
інструмент для маніпулювання ситуацією, настроями
населення, особливо під час виборчих кампаній.
Найвищий рівень зконсолідованості нації – це революція.
В Україні так було й під час Помаранчевої революції, те
саме ми спостерігали й при перебігу подій Революції
гідності.
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Виклад основного матеріалу. Як свідчить практика,
сучасний український соціум має значний консолідаційний потенціал попри амбівалентність прагнень
політичних еліт, диференціацію суспільства не тільки за
економічним статусом, а й за світоглядними, геополітичними та ціннісними установками, пріоритет для
багатьох громадян регіональної ідентичності над ідентичністю загальнонаціональною, низьку довіру громадян
до владних, економічних і правових інститутів, мовні та
культурні суперечності тощо.
Однак до російської агресії 2014 р., як засвідчують
деякі експерти, консолідація українського суспільства,
за оцінками громадян України, була на доволі низькому
рівні (1,5 бала). Це при тому, що, переважна більшість
експертів (81%) вважають, що без консолідації суспільства інноваційний розвиток суспільства (ІРС) взагалі
неможливий [3, с.257-259].
Гібридна війна – фактична агресія проти України з
боку Росії – кардинально змінила ситуацію. Сьогодні в
країні загалом 83% громадян вважають себе патріотами
Вітчизни і тільки 10% – ні. Причому патріотичні почуття
переважають у респондентів з усіх регіонів: про це
засвідчили 88% опитаних у Західній Україні, 84% –
у центральних областях, 83% – у Східній і 77% –
у Південній Україні [4].
Проте війна не лише посприяла політичній консолідації української нації, а й загострила та унаочнила
глибокі цивілізаційні, ідентичнісні й ціннісні поділи, які
в Україні завжди існували та які, власне, й уможливили
для Росії порівняно легку анексію Криму, окупацію
частини Донбасу й інфікування значної частини громадян
України антиукраїнською пропагандою. Навіть в умовах
неоголошеної Росією війни, котру 70% опитаних українців
усвідомлюють саме як війну, російська держава залишається «близькою» для 54% наших співвітчизників
(у т. ч. для 20% з них – «дуже близькою»); російська
культура – «близькою» або «дуже близькою» для 66%
опитаних [5].
Це – свідчення того, що в українському суспільстві
практично немає потужної системи культурного
розпізнавання «свій – чужий», чимало українців не
бачать демаркаційної лінії між українським і
російським, на що й робив ставку Кремль у період
намагань створити так звану «Новоросію». Ця
особливість уможливлювала продукування пропагандистсько-політичних проектів на кшталт «одного народу»,
«братського союзу», «єдиного простору» тощо. Задля
недопущення усвідомлення об’єктивного існування
міжкультурної демаркаційної лінії сьогодні, як і вчора, в
Україні працює потужний московський і промосковський «культурний фронт». У його авангарді
перебувають телеканали «NewsОne» та «Інтер»,
друковані видання, FM-радіостанції та інтернет-ресурси.
Адже Кремль розуміє, що культурне панування є
запорукою панування політичного, економічного та
ідеологічного. Культурно колонізовані народи легко
сприймають усі інші різновиди колонізації, не вбачаючи
в них великої шкоди, оцінюючи це як природний і
загалом позитивний процес. Та оскільки міф «єдності
культур» в Україні поки що не зазнав остаточної поразки,
він і надалі впливає на суспільство.
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Розглянемо основні контексти консолідації українського суспільства, а саме: ідентифікаційний, державотворчий та людиноцентричний.
Ідентифікаційний контекст консолідації виявляється насамперед як позитивне ставлення до своєї
нації-держави, відторгнення ідеї федералізації країни та
практик регіонального сепаратизму, який особливо
активізувався в Україні наприкінці 2013 – на початку
2014 років.
Сепаратизм – потенційно присутнє в будь-якому
державному утворенні явище, що активізується в певних
умовах під впливом різних груп факторів, пов’язаних з
політичною та соціокультурною трансформацією суспільства, істотним ослабленням або посиленням центральної влади. Проте аналіз сепаратистських практик в
Україні за роки незалежності (навіть у Криму та на
Донбасі) дає підстави стверджувати, що вони не є
наслідком діяльності потужних регіональних рухів чи
організацій, які спираються на суттєву підтримку населення. Натомість їх можна охарактеризувати як гібридні
операції, що мають на меті продемонструвати слабкість
Української держави, або як засіб тиску на позицію
центральної влади з боку суміжних держав та частину
регіонального політичного істеблішменту.
Треба зазначити, що протягом років, які минули з
часу Революції гідності та початку неоголошеної війни
РФ проти України, консолідаційні процеси в українському
суспільстві привели до радикального зміцнення української національної ідентичності. За результатами спільного
дослідження Київського міжнародного інституту соціології
(КМІС), Соціологічної групи «Рейтинг», Центру соціальних і маркетингових досліджень (СОЦІС) та Центру
Разумкова, що проходило в березні 2017 р., частка
громадян України, які декларують свою українську
національну ідентичність, становила 90,6% [6].
За останні роки в Україні значно зріс рівень патріотизму, підтримка європейського курсу держави. Прозахідний та проукраїнський вектори є сьогодні однозначно
домінуючими в суспільстві. Так, не менше половини
опитаних відповіли, що хочуть, аби їхні діти жили в
Україні, ще третина обрала б для місця їхнього проживання Європейський Союз, 7% – США і лише 2% – Росію.
Ця тенденція (з невеликими відмінностями) притаманна
мешканцям усіх областей України. Постійно зростає також
кількість прихильників української мови як єдиної державної. Сьогодні у цьому впевнені вже 61% опитаних
(у 2014 р. таких було 47%). Ше 20% респондентів
стверджують, що російській мові можна надати статус
офіційної в окремих регіонах, 15% висловилися за надання
російській мові статусу державної. З усіх опитаних 47%
заявили, що використовують вдома для спілкування
українську мову, 29% – як українську, так і російську,
24% – російську, 1% – іншу мову [7].
Проте потенціал формування української ідентичності
ще не вичерпано. Так, згідно із соціологічними опитуваннями Центру Разумкова за 2016 р., в ієрархії ідентичностей найбільш важливим для громадян України, як і
для більшості стабільних країн, яку не ведуть війну з
агресором, і нині залишається їхня позиція в сім’ї.
Друге–четверте місця посідають такі показники ідентичності людини, як-от її нинішня чи попередня професія,
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вікова група (а значить, і стан здоров’я, працездатність),
гендерна належність (що теж впливає на характер зайнятості). І лише п’яту позицію в ієрархії цінностей посідає
ідентифікація себе як громадянина України. Шосту та
сьому позиції посідають ознаки «національність» і
«належність до України як країни, у якій я живу». Останні
три місця в ієрархії цінностей посідають: класова належність; релігійна належність чи ставлення до релігії; політичні симпатії до певної партії, групи чи руху [8].
Окрім того, ще й сьогодні близько 7% опитаних респондентів мають радянсько-пострадянську, європейську,
космополітичну (громадянин світу) ідентичність. Ще 30%
учасників опитування ідентифікували себе з місцем проживання – містом або районом (малою батьківщиною) [9].
Для багатьох мешканців Криму та Донбасу українська ідентичність виявилася взагалі неприйнятною.
А зараз кремлівськими політтехнологами ОРДЛО використовуються як майданчик для нівеляції загальнонаціональної ідентичності громадян України, пропаганди
ідей, спрямованих на поглиблення існуючих регіональних,
культурно-історичних, ідейно-світоглядних «ліній розколу» в українському суспільстві. При цьому активно
пропагується «мова ненависті», тиражуються негативні
етнічні, мовні, расові, гендерні, конфесійні стереотипи,
які перешкоджають налагодженню діалогу та порозумінню
між мешканцями різних областей України. На думку
Е. Джапарової, громадянами «ЛНР» чи «ДНР» на окупованих територіях вважають себе 18%. Більшість людей
на цих територіях (78%) кожного дня живуть в атмосфері небезпеки [10].
Можна сказати, що за час існування України у складі
СРСР та за відсутності цілеспрямованої політики українізації за часів незалежності в країні виникли далекі від
української ідентичності цілі регіональні анклави громадян із власними характерними рисами: російською
або іншою мовою та культурою, символікою, героями та
антигероями, ціннісними орієнтаціями, звичаями, традиціями тощо.
Як свідчать соціологічні опитування, третина респондентів продовжують жалкувати про розпад у 1991 р.
Радянського Союзу, проте 55% – не мають ностальгії за
СРСР. Найбільше тих, хто сумує за минулим, у південних та східних областях, найменше – у західних областях
України. Ностальгія за СРСР корелюється в регіональному розрізі з кількістю тих, хто не підтримує вступ до
НАТО [11].
Така ж різниця поглядів виявляється й у ставленні до
проголошення незалежності України. Найбільше тих,
хто підтримує проголошення незалежності України, на
Заході (93%), у Центрі серед опитаних таких 76%, на
Півдні – 66%, на Сході – 64%. Водночас в останніх двох
макрорегіонах кількість тих, хто має протилежну думку,
становить 21–22%. Причому, чим молодші респонденти
та чим вищий рівень їхньої освіти, тим вищий серед них
рівень підтримки проголошення незалежності України [12].
Те саме простежується й у ставленні учасників опитування до інших подій історії України. Так, під час
опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2017 р., на запитання про необхідність
визнання Голодомору актом геноциду українців в Західному регіоні «за» висловилися 91% респондентів, у

Центрі – 84%, на Півдні та Сході відповідно 65%
та 56% [13].
Половина респондентів у Центрі підтримують визнання ОУН та УПА стороною, що воювала під час Другої
світової війни за свободу України. Водночас майже
половина мешканців Сходу та Півдня України не підтримують ідею визнання національно-повстанського руху.
Молодші за віком чоловіки, мешканці сіл, особи з вищою
освітою та україномовні більше схильні до підтримки визнання ОУН та УПА, аніж інші категорії громадян [14].
На Заході спостерігається позитивне ставлення, особливо серед респондентів з високим рівнем освіти, до відомих українців – М. Грушевського, І. Мазепи, С. Бандери
та С. Петлюри, тоді як на Сході констатується позитивне
ставлення до історичних постатей дорадянських та
радянських часів: Петра І, В. Леніна та Й. Сталіна.
Причому, що нижчий рівень освіти респондентів, то
більш виражене їхнє позитивне ставлення до В. Леніна
та Й. Сталіна [15].
Очевидно, що у найбільш загальному виміри нація
має консолідуватися навколо цінностей українства або
національної ідеї. Так, наприклад, вважали чотири
п’ятих (81%) учасників спеціального дослідження, проведеного в 2016 р. Центром Разумкова. З тим, що така
ідея потрібна, згодні більшість опитаних у кожному регіоні
(від 67% – на Півдні до 91% – на Заході країни) [16].
Проте треба визнати, що реалізація національної ідеї
може мати різний зміст і значення. Реалізація національної ідеї як ідеологічного та політичного гасла, що
може зробити Україну незалежною та суверенною, була
здійснена в серпні 1991 р. Тому розмови про цей зміст
національної ідеї на 27-му році незалежності, тим паче
твердження про те, що ця ідея «не спрацювала», видаються принаймні чимось штучним, відділеним від реальних потреб розвитку суспільства. Сьогодні доцільніше
говорити про соціально-економічний зміст національної
ідеї. Тому визначальною засадою української мрії
сьогодні повинен стати її соціально-економічний зміст –
заможність та благополуччя всіх громадян України, а
також шляхи їх досягнення.
Разом з тим, треба пам’ятати й слова С. Бандера:
«Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він
зрештою втрачає все, в тому числі хліб. Якщо народ
обирає свободу, він матиме хліб, вирошений ним самим
і ніким не відібраний».
Важливим чинником національної консолідації є
проблема формування спільної історичної пам’яті
(символів, міфів тощо), подолання стану «травмованої
історичної пам’яті» [17, с.11], що має значний дезінтегративний потенціал.
Розвиток і зміцнення історичної пам’яті, яка є першоосновою громадянської самоідентифікації, національної
ідентичності та єдності – багатогранний безперервний
процес. У суспільстві, як уже йшлося, неоднаково трактуються основні віхи української історії – наприклад,
різняться оцінки Переяславської ради, діяльності ОУН
та УПА, Голодомору, тоталітарних репресій тощо. Не
вирішений у загальнонаціональному форматі конфлікт
інтерпретацій минулого й далі перешкоджає громадянській єдності. На часі – очищення підручників від
негативних нашарувань імперської та радянської доби.
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Подолання наслідків багатовікового зросійщення українців не відбудеться «саме по собі», цей процес потребує
цілеспрямованої політики з боку центральної та регіональної влади.
Державотворчий контекст суспільної консолідації
опосередковує існуючу модель комунікації суспільства
та держави на основі довіри. Очевидно, що проблема,
довіри до влади, єдності держави та суспільства, забезпечення його злагоди та стабільності була актуальною у
всі часи, про що свідчать її дискурси, які актуальні й
сьогодні. Про те, що належної комунікації між громадянським суспільством і владою в Україні не існувало
всі 27 років незалежності, свідчить надзвичайно низький
рівень інституційної довіри, тобто довіри до органів
влади, офіційних осіб, установ, політичних партій і
рухів, громадських об’єднань, соціальних програм,
заходів тощо, яка є і філософією життя, і визначальним
критерієм цієї консолідації.
Наприклад, за п’ятибальною шкалою середній бал
довіри до президента був 2,1, Верховної Ради – 1,9,
Уряду України – 1,9, місцевих органів влади – 2,5,
прокуратури – 2,0, судів – 2,0 [18].
Консолідація суспільства та держави неможлива без
ідеології національного державотворення, зрозумілої для
більшості громадян країни, яка не тотожна політичним
проектам чисельних партій, котрі часто незрозуміло що
відстоюють. Означене повністю узгоджується із частиною 2 статті 15 Конституції України, що якраз і заперечує
засадничу роль будь-якої партійної ідеології в державному будівництві. Внутрішньополітичний та зовнішньополітичний контекст ідеології національного державотворення визначатиме, з одного боку, роль і місце нації
та української культури у державному будівництві, з
іншого – гарантії реалізації прав та свобод громадян
безвідносно до їхньої етнічної належності, ціннісних
орієнтацій та віросповідань.
Відсутність національного самовизначення держави
має сьогодні своїм наслідком, окрім усього іншого, те,
що російські окупанти для більшості українців і досі
залишаються, якщо не братами, то ворогами «через
непорозуміння». Як писав В. Липинський у своєму 16-му
листі до братів-хліборобів, «коли відродження націй
відбувається без національного ідеялізму, без любови до
цілої нації в усіх її клясах і групах, то внаслідок того з
самого поняття нації викидається весь його живий творчий
зміст. Остається тільки форма – мертва шкарлупина без
зерна» [19].
Загалом на нинішньому етапі розвитку української
нації найважливішою проблемою є поєднання розуміння
«хто ми є?» та відповідь на запитання: «Що нас поєднує
і як ми вирішуємо загальні політичні та соціальноекономічні проблеми?» Хоча засадою цього є органічне
поєднання досконалих механізмів соціокультурного
відтворення та своєчасного, в інтересах усіх громадян
країни, вирішення життєвих проблем на основі перевірених часом ефективних стратегій. Це означає,
що проблематика соціальної політики (соціальної
держави) в умовах посилення демократизації суспільнодержавного життя повинна посідати одне із центральних
місць у діяльності держави, оскільки саме від її
ефективного здійснення чи не найбільшою мірою
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залежить соціальний спокій, а відтак і цивілізаційний
поступ суспільства.
Онтологічною передумовою всякої консолідації є
співбуття. У своєму існуванні людина виявляється
суцільно оточеною речами й знаками – продуктами
діяльності інших людей, а її буття виявляється суцільно
опосередкованим, але саме тому воно є суцільним співбуттям з іншими людьми – близькими й далекими, живими
й померлими, жаданими й чужими, сучасниками й
нащадками. Тому визначальним чинником всякої суспільної консолідації, у т. ч. національної, є людиноцентризм як теорія й практика гуманістичного суспільства
та бажана мета всіх розвинених країн.
Методологія дослідження людиноцентризму має ґрунтовну концептуальну розробку як у вітчизняному, так і в
зарубіжному теоретичному дискурсі. Сюди перш за все
слід віднести концепцію «сродної праці» Г. Сковороди
та його ж «філософію серція», яку в подальшому
розробляли П. Юркевич, П. Куліш, Д. Чижевський,
Б. Вишеславцев та ін. У зарубіжному суспільствознавстві
це насамперед концепція основоположника онтологічної
герменевтики та екзистенціалізму німецького філософа
М. Гайдеґґера про тотожність буттю-у-світі співбуттю (в
іншого німецького герменевта Г.-Ґ. Ґадамера – «співжиття»). Людина «сутнісно сама по собі є співбуттям»,
оскільки екзистує як буття «з іншими», «до інших»,
«буття-одне-з-одним», «заради-інших» тощо, що виявляється у модусах роботи, неробства, самотності, байдужості, чужості, розлуки та ін. При цьому співбуття
можливе навіть із мертвими (як «уже-не-присутніми»).
Центральним поняттям учення італійського філософа
Н. Аббаньяно є не екзистенція, а коекзистенція (дослівно –
співіснування), яка витлумачується як сукупність відносин
між людьми, що править за основу людських цінностей.
Осмислення людського буття як співбуття в контексті
поняття «зустріч» («філософія зустрічі») пов’язують з
іменами М. Бубера, Ф. Ебнера, С. Франка. «Філософія
зустрічі» зосереджується на єдиній, але винятково змістовній комунікації – відношенні «Я і Ти».
Отже, «бути» для людини означає «бути-у-світі», а
значить уміти «співбути» з іншими людьми та спільнотами, зокрема й людьми іншої національності, етнічності
чи субетнічності. У тоталітарному суспільстві така консолідація зумовлена «згори», завжди обґрунтована
ідеологією «єдино правильних» цінностей і жорсткою
конфронтацією з тими, хто їх не поділяє. Консолідаційні
процеси в демократичному суспільстві зумовлені ціннісним плюралізмом і спільністю мети, яка не передбачає
антагоністичного ставлення до опонента. Тому людиноцентрична консолідація нації передбачає толерантність
до позиції «іншого» та відстоювання своєї позиції не за
допомогою прихованих чи явних маніпуляцій, а в
публічних діалогах, де поважаються гідність опонента,
його право на світоглядну позицію та істину.
Такий потенціал консолідації нації в Україні ще
далеко не вичерпаний. Так, згідно із результатами моніторингу в 2016 р. за семибальною шкалою середній індекс
національної дистанційованості (ІНД) громадян України
стосовно різних етносів (за винятком українців, білорусів
та української діаспори) був досить суттєвим – більше
4 балів. Це означає, що громадяни не готові допустити
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представників іншої національності до сфери міжособистістного спілкування як членів родини, близьких
друзів, сусідів. Та згодні їх допустити до сфера соціального спілкування як колег: «нехай живуть в Україні,
але контакти з ними є небажаними». До таких етносів
належать чеченці (середній ІНД становить 6,2), роми
(середній ІНД – 5,9), турки (середній ІНД – 5,3), румуни
(середній ІНД – 5,1), молдавани (середній ІНД – 4,9),
угорці (середній ІНД – 4,9), євреї (середній ІНД – 4,7),
грузини (середній ІНД – 4,6), кримські татари (середній
ІНД – 4,5), росіяни (середній ІНД – 4,6), поляки (середній ІНД – 4,4) [20].
Усе вищевикладене дозволяє зробити висновок: у
масовій міжнаціональній свідомості українців продовжує
зберігатися значний рівень дистанційованості, національної ізольованості та ксенофобії, що можна пояснити
наявними у масовій свідомості асоціаціями з воєнними
конфліктами, терористичними актами.
Людиноцентричний вимір національної консолідації
похідний від зниження потенціалу конфліктогенності
суспільства. Як «напружену» ситуацію в країні в 2016 р.
оцінювали 52,5% опитаних та як «критичну, вибухонебезпечну» – 38,5% респондентів. Разом з тим, готових
особисто взяти участь у несанкціоновані мітингах і
демонстраціях виявилося тільки 4,8% опитаних,
незаконних страйках – 2,9% [21]. Отже, загальним
трендом є зменшення потенціалу конфліктності. Але це
зовсім не дає підстав для загальної характеристики
ситуації як потенційно безпечної, хоча від критичної
фази протистоянь суспільство поступово повертається
до стану «тривалого напруження».
Вагомим чинником національної консолідації є
утвердження в суспільстві соціального оптимізму. На
сьогодні специфіка української історичної пам’яті, та й
взагалі українського соціуму, полягає в тому, що в ньому
домінує соціальний песимізм. Його діапазон широкий:
від історії військових поразок далекого минулого до
негараздів в економіці, політиці сучасності [22, с.498].
Але пафос перемог чи, навпаки, поразок, їхніх передумов – це та стартова позиція, яка визначає налаштованість
нації на пошук причин невдач «своїх» або ж, навпаки, –
з’ясування запоруки перемог і звершень. У цьому
контексті тривала бездержавність негативно позначилася
на домінантних тенденціях концептуалізації історії
України. Одна з важливих рис останньої, як вважають
деякі вітчизняні дослідники, – це пафос трагізму. З цього
приводу О. Слоньовська, наприклад, стверджує: на
сучасному етапі домени української нації (Наука,
Історія, Мова, Армія, Сім’я, Любов) функціонують в
історії на тлі мазохістського підходу до її осягнення. Він
проявляється в зосередженні уваги не на перемогах, а,
навпаки, – на зазнаних у різний час поразках [23, с.441].
Оптимістичне сприйняття дійсності є не тільки причиною того, що щасливі люди довше живуть, продуктивніше працюють і більше заробляють, є добропорядними
громадянами, а слугують певною матрицею оцінювання
стану й тенденцій розвитку культури, бо, як би ми не
ставилися до суб’єктивності світовідчуття людини, саме
тут формуються смисли та мотивації її діяльності та
буття. На жаль, за «індексом щастя» Україна обіймає
138-ме місце між Суданом і Того. Порівняно з минулим

роком (132-ге місце) цей показник нижчий на 6 пунктів.
Відповідно в 2016 р. це було 123-тє місце, у 2015 р. –
111-те, у 2013 р. – 87-е [24].
Очевидно, що консолідація суспільства не може відбуватися заради самого процесу консолідації (від латин.
consolidation) – об’єднання, зміцнення, згуртування
окремих осіб, груп, організацій для досягнення певних
загальних цілей. Загалом неможливо чітко визначити
початок консолідації. Цей процес може бути порівняно
короткостроковим, а може тривати досить довго, розтягнувшись на десятиліття. Коли йдеться про консолідацію
суспільства, нації, певної країни, передусім треба усвідомлювати її сенс і цілі, які в кожного суспільства різні,
ураховуючи його історичний досвід та виклики сучасності.
У сучасних умовах основними цілями консолідації
українського суспільства є об’єднання зусиль усіх його
громадян для надання відсічі російській агресії, захисту
суверенітету та незалежності держави; її інтеграції до
європейських та евроатлантичних структур; досягнення
гідного людини добробуту для всіх громадян України.
Важливою метою консолідації українського суспільства є його цивілізаційна модернізація на основі балансу
традицій та інновацій, причому перевага традицій не є
показником нормального стану суспільства, оскільки
традиції не будуть зберігатися без відновлення. Досвід
країн Південно-Східної Азії засвідчив, що вони (особливо
Японія і Таїланд) відмовились від двох традиційних
моделей модернізації (вестернізації і «наздоганяючої»
моделі) і зробили економічний та соціальний стрибок,
використовуючи західні технології (та досягнувши їх
рівня) і спираючись на власні соціокультурні основи, які
донедавна вважалися перешкодою для модернізації.
Внаслідок цього було здійснено не просто перехід до
західної сучасності, а досягнуто конкурентоспроможності
із західним світом, що зумовило зближення антагоністичних рис традиційного та сучасного суспільств. Очевидно, цей досвід може бути використаний Україною.
Надзвичайно позитивну роль в об’єднанні суспільства
уже для країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ)
відіграв проект «спільного майбутнього», ґрунтований
на позапрагматичних цінностях та інтересах. Привабливість ідеї «повернення до Європейської цивілізації»
дозволила консолідувати політичні еліти і населення
навколо певної програми перетворень і витримати болісну
«шокову терапію». Підвищення інноваційної культури
суспільства, готовність суспільної й індивідуальної свідомості до інноваційної діяльності в усіх сферах життя
суспільства (соціальної, економічної, політичної, наукової
й техніко-технологічної), участі в них і прийняття нового
як цінності є умовою прогресу.
Висновок. В цілому перед державною владою, політичним та економічним істеблішментом України, перед
усією інтелектуальною частиною суспільства стоїть
невідкладне завдання – запобігання негативній консолідації у її протестних і руйнівних формах і досягнення
конструктивної консолідації як згуртованості навколо
спільних цінностей та спільної мети на демократичних
та гуманістичних засадах. Основу для єднання жителів
України респонденти найчастіше вбачають у спільному
розумінні майбутнього держави (62%), розв’язанні
спільних проблем сьогодення (59%), ставленні до істо-
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ричного минулого (43%). Ще 22% опитаних вважають, що
основою національного єднання можуть виступати спільна
державна мова та спільний ворог [25, с.11].
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THE HUMANITARIAN DIMENSION OF THE CONSOLIDATION THE UKRAINIAN NATION
The purpose of the article is to analyze the phenomenon and the possibilities of consolidation of the Ukrainian nation for
the sake of rallying around solving urgent problems and effectively responding to the challenges of history. It is obvious that
consolidation is the central factor of the effectiveness of any social action, requiring collective intelligence and collective
aspiration, not to mention a strategic goal, the achievement of which is impossible without activating this phenomenon.
Consolidation of society can be strong and weak, organized and spontaneous, long-term and temporary, nationwide and
regional, and constructive or destructive (radical). Constructive consolidation can be understood primarily as the unity of
society based on common values and a common goal. In modern conditions, the main aim of consolidating Ukrainian society
is to unite the efforts of all the citizens to rebuff Russian aggression, protect the sovereignty and independence of the state, to
integrate Ukraine into European and Euro-Atlantic structures, and achieve a decent human well-being for all Ukrainian
citizens.
Modern Ukrainian society has a significant consolidation potential despite the ambivalence of aspirations of political
elites, the differentiation of society not only by economic status, but also by ideological, geopolitical and value orientations,
priority for many citizens of regional identity over national identity, a low level of people’s trust in government, economic and
legal institutions, linguistic and cultural contradictions, and the like. The potential of consolidation of the Ukrainian society
has three main contexts: identification, state, person-centered.
In the years that have passed since the Revolution of Dignity and the start of the undeclared war of the Russian Federation
against Ukraine, the consolidation processes in Ukrainian society led to a radical strengthening of Ukrainian national
identity. In recent years, the level of patriotism in the country has significantly increased, and the support of the European
course of the state has increased too. Pro-Western and pro-Ukrainian vectors are now uniquely dominant in Ukrainian
society. At the same time, the potential for the formation of Ukrainian identity has not yet been exhausted.
Key words: consolidation, types and contexts of consolidation: identification, state building, person-centered; conflict
potential and tolerance of society, social optimism, content and goals of consolidation.
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ФЕНОМЕН ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬЙОНІВ
ЯК САМОДІЯЛЬНИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ СТРУКТУР
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Стаття присвячена соціально-філософському аналізу феномену спонтанного створення та дії в сфері
оборонного сектору держави добровольчих батальйонів як однієї із самоврядованих асоціацій складної
структури громадянського суспільства. Створені на початку ХХ століття у Великій Британії
«батальйони друзів» в роки Першої світової війни показали приклад «суспільної оборони» за умов
недостатності військових сил. Ренесанс добровольчого руху на Україні у зв’язку із збройною агресією РФ
на Сході, коли цивільні структури (волонтери) та парамілітарні організації (добровольчі батальйони)
об’єднались у справі відбиття екзистенційної загрози українському суспільству показав значущість та
силу громадянського суспільства на тлі браку сил державного організму.
Ключові слова: громадянське суспільство, структурно-функціональний аналіз, парамілітарні
організації, добровольчі батальйони, волонтери.
Один із небагатьох сучасних дослідників щодо
відмінностей у підходах до способів філософствування,
прийнятих серед англо-американських та континентальних
філософських спільнот, Саймон Крічлі зауважив, що у
аналітичній філософії США в центр уваги ставлять
проблему та пропонують концепт її вирішення, тоді як
європейська філософія схильна до «традицій та імен».
Побічний результат здійсненого глибокого аналізу
С. Крічлі полягає у акцентуації актуальної спрямованості
філософських підходів до викликів дійсності [5]. З точки
зору згаданих європейських «нових філософів», зокрема
Алена Бадью, за конкретною емпіричною даністю слід
бачити прояв загального, надалі розрізняти її та
теоретичну форму представлення.
Постановка проблеми. Конфліктогенний устрій
сучасного світу, узагальнена дійсність збройної боротьби
(емпірична даність) сама надає для осмислення нам нові
теми і якщо академік Сергій Кримський вважав за
необхідне «осмислити екзистенційний досвід ХХ століття»
[7, с.25], то тепер такою темою ми вважаємо оптимістичний, трагічний, водночас повчальний досвід спонтанної
появи (створення), участі у бойових діях та складна доля
трансформацій добровольчих батальйонів 2014–2015 рр.
на Сході України.
Мовиться про те, що коли самі небезпечні місяці для
української державності 2015–2016 рр. минули, держава
у офіційному воєнно-політичному документі «Воєнна
доктрина» (2015 р.) визначала подальшу долю добровольчих батальйонів на Сході України інтеграцією їх у
офіційні, легітимні структури свого оборонного сектора.
А отже, як слідувати за логікою Л. Вітгештейна та
Т. Адорно, про що не можна сказати завершено, не слід
казати нічого взагалі [7, с.7]. Тепер, коли емпіричні дані
та перші розвідки у їх природу відбулись можна перейти
до філософської рефлексії «добробатів» у контексті
громадянських структур, тим паче, що й ідеологічні
дискусії навколо добровольчих організацій волонтерів,
активістів нашого часу дещо вщухли.

А отже, мета роботи полягає у структурно-функціональному підході до громадянського суспільства в сучасній Україні, щоб виявити мережу цивільних та
військових (парамілітарних) структур, які добровільно
створились та об’єднались навколо доленосного для
подальшого існування суспільства захисту територіальної
цілісності та суверенітету.
Аналіз літератури і джерел показують, що на
емпіричному рівні дослідження проблеми роботи
українських та зарубіжних дослідників зосереджені на
ролі у збройній боротьбі, переживаннях, мотивах,
нелегкій долі організаторів та учасників добровольчих
об’єднань. Російський автор І. Бочарников наводив
приклад трагічної долі призвідника добровольчих
структур у США І.В. Турчанінова, який отримав звання
генерала і помер на чужині у бідності, згадав про
першого командира «Іноземного легіону», що поклав
життя за незалежність африканської країни, хоча автор,
як і очікувалось, не обійшовся без заідеологізованих
нападів на «добровольчі батальйони». Після агресії Росії
проти України вони у особі В. Путіна набули вкрай негативних конотацій, названі «націоналістичними батальйонами», а його поліціанти в окупованому Криму вживали
термін «незаконні батальйони».
В Україні на рівні публіцистичних хронік та перших
дисертаційних роботах відзначимо В. Стасюка, С. Марко,
Г. Перепелиці.
Історія проблеми не така давня, яку мають гострі
соціогуманітарні проблеми війни та миру, а корені
добровольчих батальйонів, як не дивно, зв’язані не з
найманими арміями, проти яких із полемічним запалом
виступав Н. Маківавеллі. Причини появи добровільних
мілітарних структур знайдені у масових арміях та
масштабних збройних змаганнях держав, різнобічних
формах прояву громадянської активності, починаючи з
XVIII століття.
Масові армії за своєю природою мають певну
інерційність у реакції на несподіваний для «миротворців»
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початок збройних акцій, нерідко агресивний напад
здійснюється саме у таких розрахунках на повільну
реакцію міліарної сфери, починаючи з міністерств
оборони, парламентів та бюрократичних структур збройних сил. Останню Макс Вебер не безпідставно відносив
до «бездоганної бюрократичної організації».
Підтвердженням наших припущень щодо глибокої
громадянської природи «добробатів» є «батальйони
друзів» Великобританії у часи Першої світової війни,
ініціатором яких був військовий міністр, фельдмаршал
Кітченер (Horatio Herbert Kitchener), хоча вони отримали
іронічне наймення «армія Китченера», а більш фамільярно названі «натовпом Кітченера» (Kitchener’s mob). Це
при тому, що за повідомленням міністерства оборони
Британії більше 1 мільйона чоловіків ухилялись від
служби у війську (чи не повторились картина через 100
років в Україні?).
Оскільки Британія була урбанізованою країною, центром формування батальйонів стали міста. Більшість з
них названа «pals battalion» – «батальон друзів», словосполучення винайшов Эдвард Стэнли (Edward John
Stanley) з Ліверпуля при організації такого військового
формування.
На наш погляд, вони відобразили природу мілітарних, вірніше, парамілітарних структур громадянського
суспільства.
Злободенність проблеми становлення громадянських
структур України у зв’язку з демократичними революціями 2004–2014 рр., змінами у конституційному ладі
країни, збройною боротьбою на Сході держави спонукають
нас більш широкого погляду на цю проблему, а саме до
структурно-функціонального аспекту громадянського
суспільства.
Відомо, що перші розвідки здійснювались ще у античні
часи Платоном і Аристотелем, які головну увагу приділяли
цілісності соціуму та уникненню розпаду на окремі
частини (на державу та інші, недержавні елементи).
Античний поліс вони вважали однією із форм існування
громадянського суспільства.
Однак основи теорії громадянського суспільства, яка
б могла виступити певною формою вирішення нашої
проблеми, були закладені лише у XIX столітті, зокрема
Г.В.-Ф. Гегелем, який поглянув на цей момент становлення
на принципово інших, ніж його попередники, засадах.
Перш за все, Гегель діалектично розрізняв та об'єднував
державу і громадянське суспільство.
Держава у німецького мислителя виступає абсолютною
раціональністю, «діє, підпорядковуючи свої зусилля
усвідомленням цілей, відомими засадами і законами»,
тоді як громадянське суспільство є царством схильності
людей до самодіяльності. Держава є моментом об'єктивації
абсолютного духу, втіленням ідей свободи і права.
Однак свобода у державі позитивна, втілена у законодавство, це «розумна свобода державно-організованого
народу», а у громадянському суспільстві свобода є взаємодією та взаємозв'язком один від одного незалежних
індивідів [2].
«Субстанційна держава», яка відповідає «ідеї держави»,
передує громадянському суспільству, стає підґрунтям
його створення. Без структури громадянського суспільства,
яку на той час складали корпорації, гільдії, асоціації,

місцеві громади, народ був би безформною масою, а
індивід просто «людським атомом», вважав Гегель.
У цьому полягає інтегруюча функція громадянського
суспільства, яка виразно проявляє себе під час екзистенцій них загроз – війн, революцій, воєнно-політичних
переворотів.
У другій половині XX століття встановлено сплеск
дослідницького інтересу до проблеми громадянського
суспільства політологів США, представників так званої
«Чиказької школи». Г. Беккер, лауреат Нобелівської
премії 1964 р. за роботу «Людський капітал», виходив з
того, що сфера владно-політичних відносин, яку майже
цілком контролює держава, безперервно звужується, а її
місце займає громадянське партнерство.
У подальшому Френсіс Фукуяма встановить, що
потужність громадянського суспільства у аспекті впливу
на суспільне життя зростає мірою того як слабкішою
стає держава. Інститути громадянського суспільства, то
яких належать добровільні товариства, перебувають в
обернено пропорційному співвідношенні із потугою
держав, міцніючи в міру їх послаблення, вони стають
вагоміші за держави, які не можуть захищати своїх
громадян, страждаючих від насильства [10, c.2].
На думку Хайєка, іншого лауреата Нобелівської
премії, не держава повинна «формувати» суспільства
будь-якого демократичного типу, зокрема, громадянське
суспільство, а лише окремі люди та групи можуть створювати об’єднання заради задоволення власних інтересів.
«Завдання державної влади – створити структуру,
всередині якої окремі люди та групи зможуть успішно
дбати про відповідні власні інтереси» [11, с.167].
Характерно, що Ф.А. Хайєк не вживає вислів «громадянське суспільство» як представник течії науковців
обережного вжитку заяложених термінів на кшталт
«демократія», він користується іншим лінгвістичним
засобом, називаючи добровольчі структури «мережою
добровільних стосунків між людьми та організованими
групами» [11, с.168].
Такий підхід дав нам ключ для соціальнофілософського аналізу накопичених емпіричних даних
появи парамілітарних структур в системі організацій
громадянського суспільства.
З початком агресії РФ проти України, форми якої
еволюціонують від прихованої підтримки озброєних
сепаратистів до вводу на територію нашої країни окремих
військових частин спеціального призначення, а далі до
більш масштабних воєнних акцій відбувалось стихійне
формування добровольчих цивільних волонтерських
структур та формально більш чітко організованих
«добровольчих батальйонів». Характерно, що назви
«добробатів» з різними назвами відображали географію
та символи Батьківщини: «Волинь», «Воля», Київ»,
«Чернігів – 1», «Суми», «Полтава», «Одеса» і т.д.
Всього за 2014–2015 р.р. добровольчі батальйони,
добровольчі козацькі роти, медичний батальйон, партизанські групи («Тесла», «Тіні») нараховували приблизно
2900–3200 осіб різних національностей, крім того в
склад Збройних Сил входило 32 добровольчих об єднань,
6 підрозділів були сформовані переважно з добровольців,
38 батальйонів у МВС, 4 у Національну гвардію [9].
Якщо дослідники цієї проблеми з воєнно-технічної
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сторони ведуть дискусії, суперечки стосовно чисельності,
ролі у захисті територіальної цілісності, боєздатності
(А. Матіос) парамілітарних утворень, то ми зосереджуємо
увагу на інших, а саме – соціокультурних чинниках.
По-перше, у 2014–2015 рр. в Україні відбувся «сплеск»
громадянської ініціативи та енергії, які привели до
небаченого у другій половині ХХ століття феномену
волонтерського руху. Відзначаючи 5 грудня 2018 року
«День волонтера» зауважимо щодо їх не зрівняного із
буденністю величі духу. Українцям здавна були притаманні традиції допомоги воюючим, для викупу бранців –
полонених з неволі козаки навіть себе продавали у
турецьке рабство, але роком народження організованого
руху слід вважати саме Революцію Гідності на початок
війни на Сході.
Волонтери добровольцями йшли на фронт, вони збирали по світу гроші і везли на передову що могли, від
шкарпеток до тепловізорів, приймали біженців, здавали
кров пораненим, знаходили ліки, плели маскувальні
сітки, готували борщові набори. Саме завдяки українським волонтерам – їхній жертовності, активній громадянській позиції та відданості справі захисту Батьківщини
Україна вистояла. На тлі критики волонтерів за «втручання у всі справи» вони продовжують проявляти активізм,
ініціативу, переживають за майбутнє держави.
«Життя делегата гуманітарного руху сповнене мужності, її висвітлює світ радості, коли гуманітарна акція
приносить плоди, вона сповнена болі, коли все слід
починати заново», – мовилось в промові в соборі святого
Петра в Женеві при вшануванні загибелі у Чечні шістьох
делегатів, волонтерів холоднокровно вбитих у шпиталі
[4, с.152]. Це вони погоджуються із ствердженням
Є. Левінаса «Виправдання болі мого ближнього є джерело
усякої аморальності». І навпаки, герой п’єси Сартра
«Диявол і Господь Бог справедливо «радить»: «Якщо
хочеш заслужити ад, достатньо не вилізати із свого
ліжка. Мир несправедливий, раз ти його приймаєш,
стаєш пособником» [6, с.301].
По-друге, волонтерський рух в Україні продемонстрував єдність цивільних та військових структур, що
підтвердило не випадковість єднання добровольчих
структур Великої Британії та Франції у відновлені зруйнованих міст, найбільш постраждалих у Першій світовій
війні. І якщо добровольці військовики повертались з
фронтів нерідко спустошеними, як справедливо писав у
романах «Смерть героя» та «Всі люди – вороги»
Р. Олдінгтон, то у цивільній сфері волонтери знаходили
сенс продовження життя.
Окремий пласт проблем складає проблема суб’єктів
добровольчих парамілітарних структур, зокрема, жінок.
Актуальним у цьому річище було прийнято на законодавчому рівні України рішення щодо рівності прав
чоловіків та жінок у Збройних Силах.
Нові дослідження мотивів участі жінок-добровольців
у бойових діях у Лівані доктора Дженіфер Єггерт із
Уорікського ун-ту ВБ, оприлюдненому у журналі «Studies
in conflict & Terrorism» показали, що на відміну від
широко поширеної думки що особистих мотивів, жінки
(69 опитаних) йшли на війну з політичних громадянських
міркувань, а не приватних, це боротьба проти несправедливого режиму. Як правило, це були незаміжні жінки
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віком 19–25 р., які вже брали участь у збройних насильницьких акціях. Символом участі жінок добровольців у
захисті правди, справедливості, свободи стали загиблі на
Донбасі медсестри, а найбільш виразно – Аміна Окуєва,
яка врятувала чоловіка, а себе не змогла від підступних
пострілів із засідки. Разом з іншими добровольцями вона
відстоювала незалежність Чечні-Ічкерії та України (було
створено З чеченські добровільні батальйони, 2 грузинські,
1 білоруський, 1 російський).
По-третє, історична доля українських добробатів
формально визначена у положенні Воєнної доктрини
України 2015 р., щодо «інтегрування добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для
захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях,
забезпеченні її проведення, до складу Збройних Сил
України, МВС України, Національної гвардії України,
інших військових формувань та правоохоронних
органів» [2], тобто в суто державно-організаційній формі,
як і належить «субстанціональній державі», за Гегелем.
Однак, історична перспектива продовження завоювання
незалежності України припускає, на наш погляд, нової
можливості палігенезису добровольчих батальйонів у
відповідь на нові агресивні напади з боку Росії.
В нашій країні громадянське суспільство через
спонтанне утворення парамілітарних добровольчих
структур продемонструвало як відповідальність за державу, так і відчуття своєї сили, брак якої був у державі.
Актуальне дослідження «РЕНД корпорейшен» США
звернулось до «волі до опору» державних та не державних
структур, в результаті чого концептуалізовано положення,
що воля до боротьби у суспільному вимірі найбільша у
розвинених демократіях (теорія громадського опору) та
у тоталітарних країнах тільки у тому випадку, коли
режими контролюють силові структури [1, с.33-34].
Якщо там активно обговорюється створення роботизованих військових формувань без участі людей, наприклад, такий сценарій програно у новій книзі Пола Шарре
2018 р. (Paul Scharre) «Army of None: Autonomous
Weapons and the Future of War», то ми зважаємо на необхідність розвивати, підтримувати життєво важливі структури громадянського суспільства для підсилення сектору
безпеки і оборони, у тому числі враховувати досвід створення, участі, трансформації добровольчих батальйонів.
Висновки: структурно-функціональний підхід до
громадянського суспільства в сучасній Україні надав
нам можливість виявити мережу цивільних та військових
(парамілітарних) структур, які добровільно створились
та об’єднались навколо доленосного для подальшого
існування суспільства захисту територіальної цілісності
та суверенітету. Добровольчі батальйони мають бути
досліджені радше не з воєнно-технічної сторони у збройному конфлікті на Сході, а як прояв активізму громадянських структур в оборонній сфері у суперечливому зв’язкувзаємодії із державними силовими організаціями.
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PHENOMENON OF VOLUNTARY BATHALION AS OF SELF-DIAL PARAMILITARED STRUCTURES
OF CIVIL SOCIETY: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Article is associated with the socio-philosophical analysis of the phenomenon of spontaneous functioning in the sphere of
the defense sector of the volunteer battalion as one self social folding structure of the mighty suspension. In the beginning of
the 20th century at the Great Britain “battalion of friends” in the fairs of the First World War, the butt of “Sustainable
Defense” was shown for the minds of lack of strength of forces. Renaissance of volunteer on Ukraine at the linkage of the
agrarian Russian Federation on the similarity, if civilized structures (volunteers) and paramilitary organizations (volunteer
battalions). Observed at the help of the existential of the threats of the Ukrainian Peninsula, showing the significance of the
power of the huge organization to support the marriage of the powers of the sovereign organism.
Key words: community organization, structural-functional analysis, paramilitary organizations, volunteer battalions,
volunteers.
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розглянуто проблему формування української загальнонаціональної ідентичності на сучасному етапі
розбудови Української держави та формування української політичної нації в умовах глобалізаційних викликів
сьогодення. У філософсько-культурологічному розрізі здійснено уточнення поняття «національна ідентичність»,
проаналізовано основні загрози та ризики для української національної ідентичності з боку культурної глобалізації в
умовах незавершеного державотворення та несформованої модерної української нації, дано характеристику
сучасного стану загальнонаціональної ідентичності українців та перспектив подальшого її формування.
Ключові слова: національна ідентичність, етнічна ідентичність, політична нація, культурна глобалізація,
масова культура, національна культура.

Постановка проблеми. Кінець ХХ – початок ХХІ
століття ознаменував початок процесу глобалізації, який
у сьогоденні став основним вектором розвитку цивілізації і охопив усі сфери життя людства.
Глобалізація – це процес націлений на створення
єдиної планетарної цивілізації через всесвітню
стандартизацію, уніфікацію, інтеграцію у економічній,
фінансовій, політичній, військовій, культурній сферах
життєдіяльності людства. Позитивними наслідками
глобалізації можуть виступати великі можливості
розповсюдження та отримання інформації, засвоєння та
долучення до нових технологій та інновацій, створення
нових можливостей для праці, підвищення якості життя,
конгрегація та інтеграція культур народів світу, вільне
пересування ідей, товарів, людей, їхній взаємообмін тощо.
Однак існують і негативні результати сучасних глобалізаційних процесів, пов’язаних з дією транснаціональних
корпорацій, які переслідують досягнення великих
прибутків за рахунок абсолютизації економічної та
політичної влади у всьому світі. Глобальні транснаціональні монопольні корпорації визначають стан
світових ринків, зміну курсів націона-льних валют,
впливають на соціально-політичну ситуацію у світі, значно
впливають на життя національних держав. Глобалізація
впливає на збільшення диспропорцій у економіці світу,
підвищує ймовірність глобальних фінансових та економічних криз, сприяє появі міжнародного тероризму у тому
числі і кібертероризму у масштабах всього світу тощо.
Глобалізація – це незворотній процес у житті сучасного
людства, що носить суперечливий й системний характер
та спонукає всі національні культури бути його активними суб’єктами чи підпорядкованими об’єктами.
Всесвітня глобалізація у галузі культури неоднозначна
за своїм змістом. Завдяки їй здійснюється взаємодія різних
культур, їхнє взаємозбагачення, стандартизація, яка
полегшує культурний обмін інтенсифікацію світових
потоків інформації; у той же час культурна глобалізація
сприяє появі негативних наслідків свого існування –
культурній уніфікації, ментальному колоніалізму, примітивізації смаків, споживацтву й конформізму, «вестернизації», або «макдоналізації» культури.

Суперечливі глобалізаційні процеси, тягнучи за собою
значні, дуже швидкі зміни у світі, актуалізують й загострюють проблему національної ідентичності, оскільки
розчиняють її традиційні засади та сприяють повному
знищенню. «Глобалізаційні процеси руйнують соціокультурний простір націй, тобто систему світоглядних
установок, норм, цінностей, символів і їх об’єктивацію у
тій чи іншій культурі» [14, с.129].
Період кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. ознаменував себе
пошуком національної ідентичності багатьма країнами
світу. Ця проблема набула історичної та соціокультурної
тенденції у сучасному світі глобалізації. Як слушно
підкреслював, С. Гантінгтон, вже у 90-х роках ХХ ст,
відбувся глобальний спалах кризи ідентичності. Питанням про власну ідентифікацію переймалися не тільки
країни «третього світу»: ПАР, Сирія, Туніс, Алжір та ін.,
а й країни «першого світу» – США, Канада, Великобританія, Німеччина, Росія та інші. «Майже скрізь, куди
не глянь, люди переймалися питаннями: «Хто ми такі?»,
«Звідки ми?» і «Хто не з нами?». Ці запитання є центральними не тільки для народів, що намагаються
побудувати нові національні держави, але і для багатьох
інших» [1, c.148-149].
Проблеми національної ідентичності набули особливої
актуальності для так званих «розколотих країн». На
теперішній час у цих державах унаслідок історичних,
суспільно-політичних обставин не сформовано загальнонаціональної ідентичності, і значна частина представників
етносу «розколотих країн» вважає себе носіями різних
культур, з якими себе і ідентифікує. До ряду подібних
країн відноситься сучасна Україна, яка мала складну
історію свого націє- та державотворення, обумовленою
тривалим періодом бездержавного існування, перебування
земель України у різні історико-культурні періоди в межах
інших країн та могутніх імперій, що проводили колонізаторську політику по відношенню до українців, жорстку
політику асиміляції з метою знищення «національного
обличчя» українського етносу. У зв’язку із цим проблема
національної ідентичності, її формування, збереження є
вкрай важливою та актуальною для сучасної України.
Проблема національної ідентичності у світі глобалізації
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набула гостроти та актуальності; вона турбує і закордонних, і вітчизняних науковців-теоретиків соціогуманітарних галузей знання.
Серед західних дослідників теоретичне осмислення
національної ідентичності у соціокультурному вимірі запропонували Б. Андерсон, Е. Вілсон, Е. Гелнер, Е. Гідденс,
С. Гантінгтон, Ю. Габермас, А. Етціоні, Е. Сміт, Ч. Тейлор,
К. Хюбнер та інш.
У вітчизняній науковій парадигмі проблематика
національної ідентичності в умовах глобалізації стала
предметом дослідження В. Андрущенка, В. Беха, А. Бичко,
Т. Воропай, П. Гнатенка, Л. Губернського, В. Євтуха,
О. Забужко, І. Загрійчука І. Кресіна, С. Кримського,
М. Козловця, Г. Лозко, В. Личковах, А. Маслова,
С. Макарчука, М. Михальченка, Л. Нагорної, В. Наулко,
Ю. Павленка, Б. Парахонського, О. Поліщук, М. Поповича,
Ю. Римаренка, О. Рудакевича, Т. Рудницької, М. Рябчука,
П. Сауха, М. Степико, В. Скуратівського, О. Шульги,
Т. Ящук, М. Юрія та та інших.
Незважаючи на певні теоретичні здобутки у даній
проблематиці, в українській філософській рефлексії проблема національної ідентичності у контексті глобалізації
не одержала всебічного осмислення, через багатогранність
та багатовимірність зазначеної проблематики.
Мета роботи – у філософсько-культурологічному
розрізі здійснити уточнення дефініції «національна ідентичність», проаналізувати основні загрози та ризики для
української національної ідентичності з боку культурної
глобалізації в умовах незавершеного державотворення та
несформованої модерної української нації, дати характеристику сучасного стану загальнонаціональної ідентичності українців та перспектив подальшого її формування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Національна ідентичність є предметом вивчення різних галузей
гуманітаристики та суспільних наук, тому має різні тлумачення. Труднощі з визначенням національної ідентичності виникають й через багатогранність та багатоаспектність цієї дефініції
У загальноприйнятому розумінні «національна ідентичність» – це відчуття належності до конкретної соціальної спільноти, її культури. На думку дослідниці
Л. Грiнфелд, в сучасному розумінні національна ідентичність є ідентичністю, яка полягає в належності до
народу, який визнають, як націю. Науковиця виділяє
п’ять основних ознак національної ідентичності, до яких
відносе: «людські переконання», що полягають у розумінні
існування нації в межах бажання «співвітчизників…
продовжувати спільне спiвiснування», спільну icторичну
минувщину, спільну відповідальність та обов’язки про
спільне минуле, спільні дії, спрямовані на формування
власної ідентичності, спільні якості, що відображають
національний характер і які формують загальнонародну
культуру [2, с.34-36]. Так, національна ідентичність, на
переконання дослідниці, є багатовимірною, такою, що
характеризується наявним поєднанням суб’єктивних та
об’єктивних якостей, які відрізняють, роблять унікальними
національні спільноти між собою. Особливого значення
при цьому набуває наявність відчуття спільної історичної
долі, спільних емоційних переживань, єдиної колективної
пам’яті, тобто всього, що створює підґрунтя для формування колективного «ми».

М.Г. Скворцов, поділяючи думку Л. Грiнфелд, підкреслює, що етнічна ідентичність включає у свій склад
ряд символів, сукупність яких породжує відчуття приналежності до окремої спільноти, члени якої відрізняються
різними якостями та рисами, проте відчувають загальну
єдність через належність до однієї національності [13,
c.11]. Науковець зауважує на тому, що саме колективне
свідоме самовизначення, колективне творення власного
національного образу і змісту самосвідомості і є національною ідентичністю.
У свою чергу, це означає, що дефініція «національна
ідентичність» розкриває прагнення до колективного творення образу національної спільноти, характер якого
обумовлений залежністю від ряду об’єктивних передумов
і практики функціонування спільноти, зокрема, соціальнополітичної стабільності (нестабільності), зовнішніх впливів, сприятливих економічні обставини тощо. В той же
час, на колективне творення національної спільноти
впливають і внутрішні суб’єктивні чинники, а саме: ціннісні смисли, переконання та уявлення, стереотипи, міфи,
що існують у її середовиші, зокрема, ті, що визначають
контрастність між «нами» i «ними», «своїми» i «чужими» [5, с.57].
Як справедливо підкреслює дослідник М.Т. Степико,
ознака «національна» у характеристиці ідентичності «має
громадянський і політичний зміст», тобто охоплює усіх
громадян країни. Країна, при цьому визначається, як
суверенний у політичному розумінні простір, мешканці
якого спільно прагнуть до свого окремішнього територіального існування, до володіння визначальними
суспільними цінностями – громадянськими правами
(індивідуальними та колективними) та до культурної
самосвідомості (ідентичності) [19, с.177].
На думку ряду науковців, національна ідентичність
представляє собою синкретичний феномен, який об’єднує
у собі елементи культурної ідентичності, сформовані під
впливом дій етнокультурних чинників: мови, традицій,
релігії, історичної пам'яті, ментальних особливостей, – а
також громадянської ідентичності, що виявляється в
існуванні норм соціально-політичного співіснування [7,
9,16]. Змістовна сутність національної ідентичності виявляється у функціонуванні ідей, смислів та цінностей
культури, що підтримуються, сприймаються та сповідуються більшою кількістю громадян країни.
Дослідники наголошують на диференціації та нетотожності дефініцій «етнічна ідентичність» та «національна
ідентичність».
Ще на початку 90-х років ХХ ст. Е. Смітом було
зазначено, що складниками будь-якої національної ідентичності є і громадянський, і етнічний компоненти, але
які існують у різній мірі та у різних формах. Громадянська
ідентичність – це усвідомлення представником національної спільноти власної належності до неї. Етнічна
ідентичність відображає усвідомлення особистості себе
як представника певного етносу [15, с.22-23]. На недоцільність ототожнення національної ідентичності з політичною або культурною, чи з близькою до неї за змістом
етнічною ідентичністю вказує дослідниця Л. Нагорна.
Вона справедливо зазначає: «Природно, що у національної
ідентичності є і власна політична, і власна культурна
компонента. Але недооцінювати самостійне значення
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політичної чи культурної ідентичності – значить примітивізувати процес пізнання логіки суспільного розвитку» [8, с.19].
Національна ідентичність не є результатом розвитку
етнічних спільнот, оскільки перестає бути, в тому числі,
назавжди фіксованою реальністю, має власні засади
щодо конструювання індивідом своєї тотожності з певною
надетнічною спільнотою, способом життя, цінностями.
Вибір національної ідентичності обумовлений різноманітними факторами: політичними, історичними, соціальними, економічними, – а це зумовлює її ситуативний і
рухомий характер. Жодна із сучасних націй на момент
свого виникнення не володіла усталеністю культурних
ознак – мовою, спільними традиціями, звичаями тощо.
Спільною ознакою виступає політична ідентифікація
громадян суверенної держави.
На відміну від національної ідентичності, як справедливо зазначає М.Т. Степико, етнічна ідентичність характеризується ознаками постійності, сталості, тому що
базується на походженні і культурі, а вони є незмінними [17, c.177].
Колективні ідентичності (національна, наднаціональна)
не є вродженими (іманентно притаманними індивіду)
феноменами, вони проходять становлення, існують та
зникають унаслідок політичних, економічних і соціокультурних чинників. Особливо це стосується епохи
глобалізації, коли входження держав до складу наднаціональних утворень супроводжується поступовою зміною
структури та ієрархії колективних ідентичностей, корекцією ціннісних і світоглядних настанов людей, розвитком знакових і смислових систем, зрушеннями на осі
координат «свій – чужий – співвітчизник – брат» [16].
Підсумовуючи, можна констатувати, що національна
ідентичність включає у свій склад багато компонентів та
означає об’єктивну належність особистості до національної спільноти, а також свідоме ототожнення з її
колективною історичною пам’яттю, етнічною територією, культурними цінностями, смислами, державними та
правовими інститутами, соціально-політичними нормами.
Дефініція «національна ідентичність» щільно пов’язана
з теоретичним осмисленням понять «нація», «політична
нація». Сучасна соціальна філософія надає першорядного
значення розгляду цих понять, у зв’язку з ціннісними,
екзистенційними, культурно-смисловими аспектами, які
вони містять у своєму сенсі. Дефініцію «нація» відносять
навіть до світоглядних категорій, оскільки вона представляє «регулятив» у ставленні особистості до оточуючого світу, процесів творення власної держави. «Політична
нація» – політична спільність усіх громадяни різних
етносів України, яких об’єднує єдине громадянство,
спільна територія, єдина історична доля, традиції власної культури, політичні інтереси, громадянські обов’язки,
усвідомлення загальнонаціональної ідентичності, турбота
про майбутнє демократичної, соціальної, правової Української держави.
На етапі сучасного українського державного будівництва актуальним постає питання творення політичної
нації. Національна ідентичність – одна з ознак саме політичної нації. Становлення у громадян України почуття
загальнонаціональної ідентичності є найважливішим чинником націєтворення, загальнонаціональної консолідації
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та засобом захисту від негативного впливу глобалізаційних процесів.
Національна ідентичність є суміжною з дефініцією
«політична нація». У зв’язку із цим вона представляє собою політичну ідентичність, тому усіх громадян України
можна вважати українцями або «політичними українц ями».
На думку багатьох дослідників, українська загальнонаціональна ідентичність не сформована, а лише знаходиться на етапі свого становлення. У більшості сучасних
європейських держав націями цей етап було пройдено у
період модерну і завершено остаточним створенням сталої
національної ідентичності. Як свідчить історичний досвід,
показником сформованості національної ідентичності
виступає політична нація. Нажаль, на сучасному етапі
українського державного будівництва процес формування
політичної нації триває і не може бути оцінений як той,
що завершився. Про це свідчать, соціологічні дослідження
останніх років.
Базуючись на результатах досліджень «Українського
центру економічних і політичних досліджень імені
Олександра Разумкова», можна сказати, що більшість
опитуваних (56%) схиляються до громадянського визначення української нації, оскільки вважають націю
українців – спільнотою усіх громадян України, незважаючи на їхнє етнічне походження, культуру, традиції,
мову; 19% опитуваних переконані, що визначення
української нації обумовлено етнічними ознаками та
характеристиками; 17% респондентів висловили думку
про «культурницьку» етимологію пояснення нації, у якій
домінуючими виступають критерії: наслідування національних традицій, у тому числі і у галузі етнопедагогіки,
спілкування рідною мовою тощо [10, c.11].
Слід відмітити прогресивні тенденції у процесі становлення «політичної нації» українців. Як засвідчує
соціологічне дослідження, з 2006 року і до теперішнього
часу в українському суспільстві значно змінилися
усвідомлення розуміння української нації, як громадянської. Зменшилася кількість думок українців щодо
сутності поняття нації, яка ґрунтувалася на етнічному та
«культурницькому» підходах у її поясненні. (у 2006 р. до
громадянського визначення української нації схилялося
43% респондентів, до етнічно обумовленого – 34%,
«культурницького» – 15%) [10, c.12]. Таким чином, не
дивлячись на позитивні зрушення у процесах становлення
модерної української нації залишається актуальним
питання завершення ії формування та створення консолідованої спільноти громадян, яку б об’єднували спільна
історична міфологія та доля, спільні ціннісні орієнтири
та символи, єдині загальнополітичні прагнення та сформована загальнонаціональна ідентичність.
Представлені соціологічні дослідження красномовно
ілюструють у сучасній Україні ситуацію, в якій частина
населення артикулює поняття «українець», «український»
у етнічному, а не у політичному і громадському сенсах.
Враховуючи цей факт, необхідно відокремлювати регіональну чи локальну й національну ідентичності. Регіональна здебільшого пов’язана з певною територіальною
належністю та є дотичною до етнічної ідентичності.
У цьому сенсі в Україні можна виділити локальні території, які мають свої регіональні особливості та відрізняються одна від одної за певними національними
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ознаками у більшому чи меншому ступені. Унаслідок
такої ситуації у державі виникають регіональні конфлікти
ідентичностей, які пояснюються розбіжностями та особливостями регіональних субідентичностей, що мають
різні ціннісні акценти.
Важливим на сучасному етапі є здійснення державою
заходів, які б сприяли формуванню цілісної загальнонаціональної ідентичності. У цьому процесі держава не
має надавати привілеї окремим регіонам, їхнім представникам, займаючи окрему позицію стосовно них.
Регіональні ідентичності мають бути спрямовані на
гармонійне, вільне входження у загальнонаціональну
ідентичність. Побудова української загальнонаціональної
ідентичності державною політикою має спрямовуватися
на збереження регіональних чи локальних ідентичностей
та вміщення їх у свій склад. У свою чергу регіональні
(локальні) ідентичності мають прагнути до національної
консолідації.
Завершення процесу формування цілісної загальнонаціональної ідентичності громадян України буде
сприяти консолідації країни, забезпеченню державної
безпеки, сприйняттю держави громадянами країни як
гаранта прогресивного розвитку суспільства, підвищення
рівня добробуту, правового захисту українців.
Культурна глобалізація значно посилює та загострює
проблему подолання кризи ідентичностей в Україні.
Глобалізація розмиває національну культуру, позбавляючи її смислів. Експансія масової культури, виразника
транснаціональної культури, по відношенню до традиційних національних культур світу спрямована на їхню
маргіналізацію, яка виявляється у знищенні субкультур
та їхніх кордонів всередині національної культури та у
формування й домінуванні транснаціональної культури.
Національна культура у такому разі втрачає змістову
наповненість та унікальність, формуються зразки транснаціональної культури, які знецінюють етнокультурну
самобутність, нівелюють етнічні цінності та традиції.
Глобалізація – неоднозначний та складний процес,
що протікає нерівномірно. Світ у сьогоденні поділяється
на країн-лідерів, суб’єктів глобалізації, та на глобалізовані
країни – суб’єкти. Нажаль, Україна виконує роль суб’єкта
глобалізаційних процесів, що ставить її у підпорядковане положення до західних країн – розробників нових
ІТ-технологій, які є монополістами у галузі створення,
розповсюдження та контролювання потоків інформації у
сучасному світі глобалізації. Незаперечним є той факт,
що потоки інформації, які надаються через масові
комунікативні мережі всього світу, виступають об’єктивними зовнішніми, наднаціональними чинниками,
спрямованими у своїх впливах на комунікативне поле
нації й на саму націю.
На думку О. Гриценко, сучасні засоби масової інформації набули характеру єдиної загальної системи глобального масштабу, що здійснює суттєвий вплив на
життя та діяльність сучасної цивілізації, породжуючи нові
ціннісні системи, новий стиль життя та нові ідентифікаційні види для громадян сучасних держав [3, с.265].
Так, з розширенням медіа-простору – від національного
до наднаціонального – зростає потенціал впливу ЗМІ,
відбувається звернення до універсальних цінностей та
їхнього культивування. У цих умовах формується пра-

гматизація та індивідуалізація процесу комунікації, які
сприяють відмежуванню особистості від групової ідентичності етнічної спільноти та позбавленню можливості
бути учасником обговорення загальнонаціональних проблем. У такий спосіб відбувається процес локалізації
ідентичностей, «виникає небезпека перетворення “людини
з корінням” на “людину з антенами”». Денаціоналізація
інформаційного простору не лише ускладнює процес
національної ідентифікації, а й є передумовою поглинання
та асиміляції глобальним комунікаційним процесом такого ступеня реальності як нація» [4, с.14].
Таким чином, глобалізаційні процеси несуть загрозу
для існування не тільки автентичної національної культури, з її традиційними цінностями, а й подальшому
формуванню модерної нації в Україні, а це ускладнює
проблему становлення загальнонаціональної ідентичності.
Одним із пріоритетних завдань державної політики
України на сучасному етапі її існування є формування
загальнонаціональної ідентичності. На наш погляд,
основні вектори державної політики формування загальнонаціональної ідентичності в Україні мають бути
спрямовані на: зростання добробуту і життєвого рівня
українського народу; подолання корупції; підвищення
рівня патріотичного виховання, любові до України як до
вищої, визначальної цінності; розвиток громадянського
суспільства. Також ми погоджуємося з думкою дослідника
М.Т. Степико, який вважає, що дуже важливими напрямками політики української держави у цьому питанні
також мають бути: «зміцнення політичного підґрунтя
української національної ідентичності, формування
громадянської лояльності та активності, утвердження
принципів справедливості та солідарності; досягнення
соціокультурної єдності української нації, утвердження
спільної національної культури, розвиток національних
комунікаційних мереж; формування цілісного загальнонаціонального мовно-культурного простору, актуалізація
історії як чинника національної ідентичності, формування
загальнонаціонального історичного наративу; забезпечення сталого гуманітарного розвитку, інтеграція етнокультур у єдиний культурний простір Української держави;
гомогенізація інформаційного простору Української
держави, забезпечення інформаційно – психологічної
безпеки українських громадян; формування сприятливого
іміджу України на міжнародному рівні, поширення конструктивних міфів щодо її національного буття» [11, с.73].
Висновки. Показником становлення нації виступає
сформована загальнонаціональна ідентичність, відсутність
якої створює великі загрози існуванню нації і втрати
державності. Гостру актуальність цієї проблеми відчувають на собі держави з несформованими націями
модерного зразка, у яких значна частина етнічної спільноти має локальні (регіональні) ознаки ідентичності,
різні ціннісні системи, у яких немає місця єдиній
загальнонаціональній ідентичності. Подібна ситуація має
гострі вияви в Україні.
Глобалізаційні процеси у сучасному світі здійснюють
суперечливий вплив на національну ідентичність.
Одночасно глобалізація надає широкі можливості для
розвитку, інтеграції культур й водночас намагається
знищити, нівелювати національну ідентичність. Через
своє геополітичне положення Українська держава є
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об’єктом, на який спрямовують власні інтереси сучасні
держави світу з метою просування своїх національних
інтересів у економічній, політичній, культурній , військовій
та інших галузях. У зв’язку із цим важливим завданням
державної політики України є формування загальнонаціональної ідентичності. Відсутність в українському суспільстві сформованої загальнонаціональної ідентичності,
високої національної самосвідомості може призвести до
слабкої консолідації українського суспільства, слабкої
стійкості та нездатності відповідати на виклики сучасного
глобалізованого світу, до неможливості продовжувати
процеси націє- та державобудівництва та здійснювати
економічну, соціальну, політичну модернізацію.
Подальші наукові розвідки будуть спрямовані на
теоретичне осмислення проблеми українського етнокультурного ренессансу в умовах сучасних глобалізаційних викликів.
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті здійснено соціально-філософський аналіз феномену кадрової безпеки. На основі структурнофункціонального, системного, інституціонального, діяльнісного підходів класифіковано види кадрової безпеки,
розроблено модель системи кадрової безпеки та обґрунтовано її структуру: концепція кадрової безпеки; важливі
інтереси, ризики та загроз у сфері кадрової безпеки; індикатори кадрової безпеки та їх граничні значення;
правове забезпечення та організаційні структури гарантування кадрової безпеки; система та механізми
забезпечення кадрової безпеки.
Ключові слова: кадрова безпека, види кадрової безпеки, модель системи кадрової безпеки, система кадрової
безпеки, система забезпечення кадрової безпеки, механізми забезпечення кадрової безпеки, Україна.
.

Постановка проблеми. В Україні становлення
кадрової безпеки системи публічного управління ще не
завершене, а культура кадрової безпеки як нова система
відносин зацікавлених суб’єктів тільки формується. Для
розвитку системи кадрової безпеки необхідно вирішити
низку питань, що стосуються інституціонального статусу
кадрової безпеки системи публічного управління, його
нормативно-правового забезпечення з урахуванням
вимог європейських стандартів публічного управління.
Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми
з найбільш важливими науковими та практичними
завданнями соціально-філософського дослідження проблем
забезпечення кадрової безпеки системи публічного
управління на сучасному етапі державного будівництва.
На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових публікацій можна зробити висновок про те, що в
рамках соціальної філософії та державного управління
присвячено праці таких українських дослідників, як:
В. Абрамова [1], В. Ананьїна, В. Горлинського [2],
О. Пархоменко-Куцевіл [3]. В працях цих авторів розглядаються питання сутності та змісту кадрової безпеки,
характерні риси кадрової безпеки в системі державного
управління України.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, формулювання цілей статті. Незважаючи
на значний науковий доробок українських дослідників з
актуальних проблем забезпечення кадрової безпеки систем
управління, маємо констатувати, що ще недостатньо
повно розроблена теорія кадрової безпеки, понятійнокатегоріальний апарат, способи і форми, а також методи
забезпечення кадрової безпеки системи публічного
управління в сучасних умовах переходу українського
суспільства до соціального порядку відкритого доступу.
Саме тому метою статті є соціально-філософський
аналіз кадрової безпеки в системі публічного управління, й
на цій основі класифікувати види кадрової безпеки, а
також розробити моделі системи кадрової безпеки та
обґрунтування її структури.1
1

Тема даної статті пов’язана із соціально-філософськими
дослідженнями в межах цільових програм науково-дослідних
робіт, які здійснюються в Національній академії державного
управління при Президентові України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз
Щорічного Послання Президента України до Верховної
Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище
України в 2018 році» [4] дозволяє констатувати, що наразі
національна система забезпечення кадрової безпеки
функціонує в умовах: вкрай обмежених ресурсних
можливостей (кадрових, фінансових, організаційних);
неготовності всієї системи забезпечення кадрової безпеки
до адекватного реагування на принципово нові виклики,
які постали перед Україною в умовах переходу до
суспільства відкритого доступу та гібридної війни; низької
ефективності діяльності багатьох чинників публічного
управління та сектору безпеки і оборони, глибокій
інфільтрації у відповідні структури російської агентури,
прихованого і відвертого саботажу з боку корупціонерів.
Українська держава вже зробила перші кроки щодо
вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення
кадрової безпеки системи публічного управління, а саме
чітко визначено національні цілі щодо перспектив
європейської інтеграції, зокрема керівництво держави
взяло курс на формування організаційно-правових засад
підвалин для утвердження в країні європейських стандартів публічного управління [5].
Варто зазначити, що модернізація державного управління в європейських країнах, хронологічно починаючи з
другої половини ХХ ст. характеризується переходом від
державного до публічного управління, що репрезентовано зміною моделей державного управління від бюрократичної до «Публічного адміністрування» (1970-ті рр.),
«Публічної політики і менеджменту» (1980-і рр.),
«Належного врядування» (1990-ті рр.) [6]. Указані моделі
публічного управління суттєво, а й інколи визначальним
чином вплинули на формування уявлень про кадрову
безпеку системи публічного управління та інституціонального середовища управління кадровою безпекою.
Соціально-філософський аналіз проблем публічного
управління та національної безпеки України, й кадрової
зокрема, а також розгляд проблеми формування сучасної
структури системи публічного управління в рамках
структурно-функціонального, системного, інституціонального та діяльнісного підходів дозволяло виокремити
чотири основних інваріантних компоненти системи
публічного управління: організаційно-штатні структури,
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які визначають ієрархічність положення відносно один
одного або тих чи інших елементів системи публічного
управління, їх чисельність, «наповненість» персоналом
різних рангів та категорій; власне персонал управління:
особи, які готують стратегічні, тактичні та оперативні
управлінські рішення; особи, які приймають ці рішення;
особи, які контролюють виконання прийнятих рішень;
процедури, які офіційно регламентують і реально визначають взаємодію різних органів публічної влади і об’єктів
управління; технічне оснащення структур публічного
управління, тих хто віддає команди та отримує команди;
це перш за все техніка передачі соціальної інформації.
Отже, люди, кадри за будь-яких обставин є важливим
елементом системи публічного управління.
За умов правильної підготовки і підбору людей на
посади у всі ланки системи публічного управління можна
до певної міри компенсувати слабкості, недоліки в
організаційно-штатних структурах, в діючих процедурах
взаємодії між цими структурами, в технічній оснащеності
системи публічного управління.
Як свідчить соціально-філософський аналіз найбільш
поширених уявлень стосовно проблеми кадрової безпеки,
у соціально-філософському дискурсі та науковому
дискурсі державного управління намітилася тенденція
формування єдиного підходу до розуміння сутності
кадрової безпеки, яка полягає в готовності й здатності
організації забезпечити належне функціонування сукупності механізмів, методів, принципів, спрямованих на
формування, розвиток та збереження кадрового потенціалу
системи управління [1-3].
Соціально-філософський аналіз проблем публічного
управління в Україні, кадрової політики та безпеки
дозволило виявити основні елементи структури кадрової
безпеки в системі публічного управління: об’єкти кадрової
безпеки – інтереси розвитку і збереження кадрового
потенціалу системи публічного управління; суб’єкти
забезпечення кадрової безпеки – це конкретні особи,
офіційні та неофіційні інститути, органи та організації,
які діють в системі кадрової безпеки; предмет забезпечення кадрової безпеки – це цілі, завдання та функції
щодо профілактики та протидії загрозам кадровій
безпеці; методи і засоби забезпечення кадрової безпеки,
які можуть бути використані суб’єктами забезпечення
кадрової безпеки в процесі функціонування системи
забезпечення кадрової безпеки.
Під поняттям «кадрова безпека системи публічного
управління» пропонуємо розуміти стан захищеності
професійних, гуманітарних, морально-психологічних,
інтелектуальних та інших цінностей і якостей особистості
та соціальних груп, які входять у систему публічного
управління, що в підсумку забезпечує здатність протистояти загрозам в управлінській сфері під впливом
людського фактору.
В залежності від джерела зародження загроз,
спрямованості протидії цим загрозам, методів і засобів
за допомогою яких запобігають, нейтралізують та
локалізують виявлені загрози кадрову безпеку умовно
можна поділити на зовнішню та внутрішню. Зовнішня
кадрова безпека системи публічного управління характеризується таким станом відносин між системою
кадрової безпеки та зовнішнім управлінським середо-

вищем, за якого виключаються загрози кадровій безпеці.
Внутрішня кадрова безпека системи публічного управління
залежить від конструктивного вирішення економічних,
політичних, соціальних, організаційно-управлінських,
морально-етичних проблем у внутрішньому управлінському просторі, від досягнення громадянської злагоди.
Гарантування кадрової безпеки вимагає створення
системи кадрової безпеки, що має низку характерних
рис: система кадрової безпеки має бути керованою,
спостережуваною та ідентифікованою; за створення системи кадрової безпеки можливе існування дестабілізуючих елементів різних підсистем публічного управління,
тому мають бути відрегульовані заходи для забезпечення
стійкості системи публічного управління в цілому;
необхідне виділення рівнів кадрової безпеки за принципом
їхньої відносної самостійності, тому що кожен рівень є
локальною підсистемою, поєднану з іншими структурними
елементами; контроль за функціонуванням усіх елементів
системи кадрової безпеки. Висока якість динамічних
процесів у них забезпечить ефективність роботи всієї
системи кадрової безпеки за її правильної організації.
Погіршення роботи будь-якої підсистеми нижнього
рівня є менш значущими, ніж порушення на «верхньому
рівні», але воно має змусити вжити відповідних заходів.
Дестабілізуючі процеси на верхньому рівні є найбільш
руйнівними для системи кадрової безпеки, тому що вони
ставлять під сумнів саме її існування.
Соціально-філософський аналіз проблем публічного
управління та кадрової безпеки, розгляд їх як певної
цілісної системи дозволило сфомулювати авторське
визначення поняття «система кадрової безпеки». Під
останнім пропонуємо розуміти функціональну систему,
що відображає процеси взаємодії об'єктів та суб'єктів
кадрової безпеки, ідейно-теоретичної та законодавчої
баз, цілей та завдань органів законодавчої, виконавчої та
судової влади, органів місцевого самоврядування,
спеціалізованих органів, що безпосередньо опікуються
питаннями забезпечення кадрової безпеки, а також
сукупність сил і засобів, що функціонують на користь
забезпечення кадрової безпеки системи публічного
управління на необхідному рівні. Система кадрової
безпеки є складовою системи національної безпеки.
Водночас, складовою системи кадрової безпеки є система
забезпечення кадрової безпеки.
Ураховуючи зазначене, а також відсутність в офіційному дискурсі визначення поняття «система забезпечення
кадрової безпеки» пропонуємо авторське визначення
цього поняття. Під останнім пропонуємо розуміти організовану державою систему інститутів кадрової безпеки,
які із застосуванням політико-правових, організаційноуправлінських, прогностичних, планово-аналітичних,
програмно-теоретичних, кадрових, науково-технічних та
інших заходів забезпечують захист кадрового потенціалу
системи публічного управління, а також реалізацію
національних цілей щодо його розвитку.
Під поняттям «механізми забезпечення кадрової
безпеки» пропонуємо розуміти сукупність органів публічної влади та структур громадянського суспільства, а
також практичних заходів, важелів, стимулів, способів
дій з визначення та організації (залучення) необхідних і
достатніх матеріальних, духовних, людських ресурсів,
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інтеграції різних сфер суспільства з метою досягнення
завдань забезпечення кадрової безпеки системи публічного управління.
На життєво важливі інтереси у сфері кадрової безпеки
системи публічного управління спричиняють дію різні
загрози, саме тому особливу практичну значимість має
класифікація видів кадрової безпеки за сферами забезпечення, в яких діють ці загрози. Види кадрової безпеки
за критерієм сфера забезпечення пропонуємо класифікувати в такий спосіб:
1. Безпека життєдіяльності державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування – стан державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування,
який забезпечує захищеність державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, місцевого
населення та оточуючого середовища від загроз в умовах
надзвичайних ситуацій природного, техногенного,
суспільно-політичного та воєнного характеру. Цей вид
безпеки в свою чергу поділяється на безпеку здоров’я та
фізичну безпеку службовців.
2. Соціальна безпека державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – це: 1) стан
гарантованої правової та інституційної захищеності
життєво важливих соціальних інтересів державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
від зовнішніх та внутрішніх загроз соціального характеру;
2) стан коли значення критеріїв соціальної захищеності
державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування перебувають не нижче порогових значень,
що становлять загрозу для соціальної безпеки країни.
3. Професійна безпека державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування – це діяльність
суб’єктів публічного управління, спрямована на забезпечення та зміцнення кадрової безпеки шляхом професійної
підготовки управлінських кадрів, здатних реалізовувати
на практиці вимоги партисипаторного управління.
4. Гуманітарна безпека державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування – це стан
захищеності ідеалів, духовних цінностей, традицій, укладу
життя і культури державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування, який забезпечує сталий
гуманітарний розвиток системи публічного управління,
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію
реальних та потенційних загроз гуманітарного характеру.
5. Психологічна безпека державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування – це стан
захищеності психіки державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування, які здійснюють діяльність
в системі публічного управління від деструктивних
психологічних впливів в умовах конфліктів у сфері
публічного управління, а також міжнаціональних та
міжконфесійних конфліктів.
6. Інформаційно-психологічна безпека державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування –
це стан захищеності особи: котра готує стратегічні,
тактичні та оперативні управлінські рішення; котра
приймає ці рішення; котра виконує або контролює
виконання прийнятих рішень від негативних інформаційно-психологічних впливів, маніпуляцій, дезінформування, що здійснюються з метою порушення суб’єктності
осіб-учасників управлінського процесу.
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7. Безпека персональних даних державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування – це стан
захищеності іменованої сукупності упорядкованих
персональних даних державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування в електронній формі
та/або у формі картотек персональних даних, які можуть
бути використані хакерами в політичних чи маркетингових цілях.
8. Мотиваційна готовність державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування до виконання
посадових обов’язків – це системний стан, що відповідає
різним рівням мотиваційної регуляції поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до виконання посадових обов’язків і включає в
себе особистісно-значеннєвий та ситуативно-цільовий
рівні. У функціонально-системному відношенні мотиваційна готовність державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування до виконання посадових
обов’язків визначає цільові та спонукальні параметри
діяльності службовців і ґрунтується на парадигмі
мислення, в якій домінує категорія «кадрової безпеки».
9. Політична безпека державної служби, яку можна
розглядати як недопущення впливу політичних поглядів
на прийняття управлінського рішення та дії державного
службовця, а також утримання його від демонстрації
свого ставлення до політичних партій та рухів, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання
посадових обов’язків, використання службового положення з метою тиску у політичних цілях.
10. Організаційно-управлінська безпека державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування –
це стан захищеності управлінського простору держави
від загроз організаційного характеру, які можуть
спричиняти прямий та непрямий деструктивний вплив
на мережеві структури, що формуються у політикоадміністративному просторі сучасної держави.
11. Кібернетична безпека державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування – це стан
захищеності інформації, інформаційних ресурсів та
інформаційної інфраструктури, які застосовуються
державними службовцями, посадовими особами місцевого
самоврядування та соціальними групами в процесі
публічного управлінні та адмініструванні, а також
здатність управлінських кадрів забезпечувати соціальною
інформацією, необхідною для протидії планам і намірам
іноземних держав, організацій та осіб щодо нанесення
шкоди системі публічного управління.
12. Кримінальна безпека державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування – це стан
захищеності управлінського простору держави від загроз
кримінального характеру, які можуть спричиняти прямий
та непрямий деструктивний вплив на процеси партисипаторного управління.
13. Організаційно-технічна безпека державної служби
та служби в органах місцевого самоврядування, яку
можна розглядати як високі рівні розподілу праці
службовців, технологічності управління, контролю за
виконанням управлінських рішень, планування діяльності
службовців, дисциплінованості кадрів, стабільності кадрів,
організації робочих місць державних службовців /
посадових осіб місцевого самоврядування, технічної
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оснащеності державних службовців, організації професійної підготовки державних службовців / посадових осіб
місцевого самоврядування, роботи із зверненнями громадян.
14. Безпека системи освіти державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування і галузі науки
«Державне управління» – це стан захищеності системи
освіти державних службовців і науки «Державне управління» від зовнішніх та внутрішніх загроз, а також
несприятливих процесів у їх подальшому суспільному
розвитку.
Дослідження процесів забезпечення кадрової безпеки
в рамках структурно-функціонального, системного,
інституціонального та діяльнісного підходів приводить
нас в площину моделювання. Зазначимо, що моделювання
є процес послідовної розробки функціональної, інформаційної та морфологічних моделей. При цьому самим
складним в моделюванні систем і системних проблем є
інтеграція вказаних моделей.
Під поняттям «модель системи кадрової безпеки»
пропонуємо розуміти формалізоване відображення
процесу реалізації цілеспрямованої політики кадрової
безпеки. Структурно модель системи кадрової безпеки
складається з: функціональної моделі (моделі діяльності);
інформаційної моделі; морфологічної моделі.
Структурно функціональна модель системи кадрової
безпеки включає в себе: 1) рефлексивний блок: соціальнопсихологічні механізми усвідомлення проблематики
забезпечення кадровою безпеки, інформаційно-аналітичний механізм та механізм прийняття державно-управлінського рішення, механізм науково-методичного
забезпечення політики кадрової безпеки; 2) організаційно-управлінський блок: правовий, організаційний,
інституційний механізми, а також механізми кадрового
та ресурсного забезпечення, механізми розробки, реалізації, оцінки та корекції політики кадрової безпеки;
3) інструментальний блок: механізм реагування на загрози
кадровій безпеці.
Структурно інформаційна модель системи кадрової
безпеки включає в себе: 1) нормативно-правову модель:
декларації, доктрини, стратегії, концепції, програми, на
основі яких визначається державний лад, політичні та
державні інститути, які задіяні в системах публічного
управління та національної безпеки, а також чинне
законодавство, на основі якого формується та функціонує
система кадрової безпеки; 2) ситуативна модель: блок
даних – організація достовірної, компактної і вагової
інформації з питань кадрової безпеки; блок ситуації –
оцінка достатності опису ситуації у сфері кадрової безпеки;
3) концептуальна модель: блок цілі – формулювання
цільової функції системи кадрової безпеки, блок вибору –
вибір критерію оптимальності дій у сфері забезпечення
кадрової безпеки; 4) модель прийняття державно-управлінських стратегічних, тактичних та оперативних рішень
у сфері забезпечення кадрової безпеки, у рамках якої
визначаються пріоритетні напрями політики кадрової
безпеки та завдання у цій сфері, форми реалізації
функцій системи забезпечення кадрової безпеки.
Морфологічна модель системи кадрової безпеки має
декілька основних складових, що представляють собою
окремі механізми, об’єднані в систему правових, інституційних, організаційних, фінансових та соціально-

психологічних засобів, які повинні використовуватись у
комплексі, що й забезпечить досягнення цілей політики
кадрової безпеки, сприятиме підвищенню її ефективності.
Запропонована модель системи кадрової безпеки
слугує основою для конструювання системи кадрової
безпеки. В структурі останньої правомірно виокремити
такі блоки: концепція кадрової безпеки – важливі
інтереси у сфері кадрової безпеки та розвитку кадрового
потенціалу – загрози у сфері кадрової безпеки –
індикатори кадрової безпеки – їхні граничні значення –
правове забезпечення кадрової безпеки – організаційні
структури забезпечення кадрової безпеки – система
забезпечення кадрової безпеки – механізми забезпечення
кадрової безпеки. Відповідно місія системи кадрової
безпеки полягає у своєчасному виявленні та запобіганні
як зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз, що
призводять до руйнування кадрового потенціалу, забезпеченні захищеності діяльності у сфері публічного
управління і досягненні поставлених цілей на шляху
поступального розвитку кадрового потенціалу публічного
управління.
Висновки. Враховуючи вищенаведені викладки
підсумуємо:
1. Визначено понятійно-категоріальний апарат соціальної філософії щодо забезпечення кадрової безпеки
системи публічного управління, що дало можливість
побудувати систему понять: «кадрова безпека системи
публічного управління», «система кадрової безпеки»,
«система забезпечення кадрової безпеки», «механізми
забезпечення кадрової безпеки». Ці поняття мають стати
базовими для розроблення нормативно-правової бази
забезпечення кадрової безпеки системи публічного
управління.
2. Класифіковано види кадрової безпеки за критерієм
сфери забезпечення безпеки, в якій діє загроза: безпека
життєдіяльності державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування; соціальна, професійна,
гуманітарна, психологічна, інформаційно-психологічна
безпека державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування; безпека персональних даних державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; мотиваційна готовність державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування до виконання
посадових обов’язків; політична безпека державної
служби;
організаційно-управлінська,
кібернетична,
кримінальна та організаційно-технічна безпека державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування;
безпека системи освіти державних службовців , посадових
осіб місцевого самоврядування і галузі науки «Державне
управління».
3. Під поняттям «модель системи кадрової безпеки»
запропоновано розуміти формалізоване відображення
процесу реалізації цілеспрямованої політики кадрової
безпеки. Ця модель структурно складається з функціональної, інформаційної та морфологічної моделей, й
слугує основою для конструювання системи кадрової
безпеки. Структуру системи кадрової безпеки представлено як сукупність: концепції кадрової безпеки ; важливих
інтересів у сфері кадрової безпеки та розвитку кадрового
потенціалу; ризиків та загроз у сфері кадрової безпеки;
індикаторів кадрової безпеки та їх граничних значень;
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правового забезпечення кадрової безпеки; організаційних структур забезпечення кадрової безпеки згідно
чинного законодавства України; системи та механізмів
забезпечення кадрової безпеки.
Перспективним напрямом подальших досліджень
вбачається соціально-філософське дослідження проблем
проектування та конструювання системи кадрової
безпеки в контексті вимог партисипаторного управління.
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СВОБОДА ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ЗМІНИ
АКАДЕМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
В статті досліджено свободу вибору дисциплін в умовах змін академічної парадигми. Для реалізації
поставленої мети були представлені образи освіти на прикладі західних університетів; досліджено
особливості ідеї університету та його місії як професійної школи, як дослідницької установи в якій
навчають спеціальним професіям. Проаналізовано різноманітні підходи та інтерпретації освітнього
процесу з урахуванням сучасних освітніх ідеалів і норм. Показано, що необхідність свободи вибору
дисциплін спрямовує на розвиток особистості студента, сприяє зростанню його ролі та самосвідомості,
свободі в суспільних процесах, здатності здійснювати власний вибір при реалізації намічених цілей, вміння
оцінювати власну діяльність і сприяти культивуванню органічності, цілісності й формуванню механізмів
самоорганізації та самореалізації в освітньо-науковому просторі.
Ключові слова: свобода вибору дисциплін, академічна парадигма, університетська освіта, місія
університету, інноваційні проекти.

Постановка проблеми. Сучасне інформаційне суспільство вимагає від науковців і викладачів з розумінням
підійти до мети та змісту освіти, направляти свої зусилля
на вирішення проблем, з якими стикається вища освіта,
підлаштовуючи їх до сучасних викликів і нових завдань.
Також потребують викладацького переосмислення теоретична і практична складові сучасної вищої освіти,
оцінюється їхня готовність до сприйняття нових принципів і методів філософствування й глибина осягнення
власної діяльності. Для успішного здійснення поставленої
мети необхідно дослідити зміни, які відбуваються в
академічній парадигмі університетської освіти, і які
слугують тим провідником для викладачів і філософів за
яким слідують, за допомогою чого створюються нові
області досліджень, нові підходи і методики наукової
діяльності. «Академічна парадигма університетської
освіти характеризується пріоритетом теоретичних знань
і розвитком фундаментальних наук, орієнтацією на
підготовку випускників університету до пошуку знань,
розуміння і пояснення оточуючого світу з теоретичних
позицій… Головною академічною традицією університету
визначається систематичне вивчення фундаментальних
основ науки, яке передбачає безпосередню участь
студентів у процесі наукових досліджень» [1]. Отже,
нові освітні стандарти роблять актуальним дослідження
якісної своєрідності особистості, яка орієнтована на такі
освітні системи, в яких враховується досвід вільного
вибору дисциплін студентами, як однієї з умов розвитку
особистості. Такий досвід сприяє підвищенню активності
студентів у процесі професійної підготовки, в якому
набуває значення учбовий процес, адже саме він впливає
на розвиток особистості ґрунтуючись на особистіснодієвому підході. Таким чином, узагальнення бачення
образів освіти, на прикладі західних університетів та
особливості ідеї університету, як професійної школи і
дослідницької установи, стануть в нагоді фахівцям у
галузі теорії вищої освіти.

Мета роботи. Дослідити свободу вибору дисциплін
як частини особистісно-орієнтованого підходу, визначивши її специфічні особливості та передумови реалізації в
навчальному процесі університету з урахуванням впливу
нових освітніх стандартів в умовах змін академічної
парадигми.
Виклад основного матеріалу. Сучасна система освіти
стикається з рядом проблем, вирішення яких інколи є
досить складним процесом. Важливим аспектом сучасної
освітньої парадигми є інноваційний проект в освіті, який
має ціннісне підґрунтя, формуючи систему цінностей і
норм, в якому ціннісно-нормативна система суспільства
виражається в соціально-гуманітарному знанні. Саме в
інноваційних освітніх проектах виражається ціннісна
наповненість викладання дисциплін і аксіологічна орієнтованість учасників інноваційних проектів. Слід зазначити,
що без аксіологічного обґрунтування інноваційних
проектів неможливо здійснити і втілити управління
інноваційною діяльністю в освіті.
У даному аспекті є повчальним зарубіжний досвід
розвитку інноваційної діяльності в освіті та підтримка
втілення інноваційних проектів у різні сфери освітнього
процесу. В цьому контексті міжнародний досвід управління інноваційними проектами в системі освіти стає в
нагоді й для реформування української системи освіти,
тому що допомагає сформувати не тільки систему управління інноваціями в освіті, а ще й забезпечити їм соціальну
підтримку.
Слід відмітити, що головним внеском системи вищої
освіти у розвиток країни є навчання та виховання майбутніх фахівців. Тому основна увага вчених, дослідників
і викладачів зосереджена на розвитку вищої університетської освіти. Для того, щоб перебудовчі процеси в
університетах були успішними необхідно застосовувати
комплексні й багатогранні рішення, які б ґрунтувались
на міждисциплінарному підході до вирішення поставлених проблем. Адже в сучасних університетах спосте-
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рігається процес розділення дисциплін, що негативно
впливає на весь процес навчання. Міждисциплінарний
підхід, відкритість до інновацій і нових ідей допомагає і
студентам, і викладачам долати розділення дисциплін.
Поєднання дисциплін дає необхідні навички, знання та
вміння студентам, спрямовує до свободи вибору і
свободи уяви (це можуть бути гуманітарні та соціальні
дослідження з комп’ютерними технологічними методами,
тощо). Така академічна свобода в різних наукових областях і сферах створює можливість для ретельного дослідження і дає можливість встановити правильність вибраних
рішень, що свідчить про відкритість університету.
Не секрет, що зараз область гуманітарного знання
переживає кризу, яка простежується в усіх вищих
навчальних закладах різних країн. Зменшується кількість
студентів, які бажають вивчати гуманітарні науки, тому
що не знають де можна працювати по закінченні університету. Для цього університетам необхідно встановлювати
контакти з представниками різних галузей і бізнесових
структур, переконавши абітурієнтів не зосереджуватись
на освіті в конкретній сфері, а надавати перевагу тим
спеціальностям, які сприяють розвитку інтелекту, здоровому глузду, вмінню працювати в команді і т.п. Втім,
для покращення ситуації потребують збільшення фінансування гуманітарні науки, адже саме вони здатні розвивати мислення. Але одного фінансування замало для
вирішення наявних проблем, які стосуються освітньої
системи, не вирішити їх і керуючись тільки традиційними
підходами і методами. Для цього сучасна вища освіта
покликана стати центром в якому моделюються, прогнозуються та проектуються форми соціального й освітнього
майбутнього, одна з головних вимог якого полягає у
вмінні студента самостійно приймати оптимальні рішення
в певній ситуації. Чим більшою свободою володіє студент
в університеті, тим більше у нього можливостей навчитись
самостійно приймати вірні рішення, що в майбутньому
знайде відображення в готовності до професійної
діяльності. Вільний вибір предметів в університетах
досить корисна ідея. Визначившись чим займатись у
подальшому житті, мотивація вільного вибору предмету
стає значно вищою, адже разом із вибором підвищується
відповідальність.
Сьогодні в світі простежується невпинне зростання
ролі університетської освіти, яка проявляється у створенні
при університетах центрів регіонального розвитку, в
яких поєднується учбова, науково-дослідна, експериментальна та виробнича діяльності. В цьому аспекті університети стають експериментальним майданчиком для
інноваційних і соціальних відносин. Слід зазначити, що
так було не завжди. З самого свого започаткування
університети були схожі по своєму характеру та устрою
й визначались як вищі учбові заклади. З роками
відбулись певні зміни в сучасних університетах: в них
поєднується освітня та наукова діяльність, вони є
багатопрофільними, в них здійснюється навчання з
великою кількістю відповідних навчальних програм з
актуальних галузей знання, тощо. Також в сучасних
університетах до викладацької діяльності долучаються
спеціалісти високого рівня, що дає можливість підвищувати якість навчального процесу та імідж університету
на міжнародному рівні.
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Досить розповсюдженою практикою в сучасних
університетах стала система вибору дисциплін. Звернемось
до європейського досвіду свободи вибору у вищих
навчальних закладах. Так, у Великобританії держава
вкладає інвестиції в науку та інновації, чим допомагає
дослідницькій базі. Досвід залучення талановитих
спеціалістів з-за кордону для підтримки високої
кваліфікації у довгостроковій перспективі є також
досить розповсюдженим. Слід зазначити, що значну
роль у підтримці довгострокових досліджень відіграє
державне фінансування, що також веде до значних
досягнень, та до фундаментального та економічного
зростання (відкриття нових галузей дослідження, тощо).
В цьому аспекті в нагоді стають університетські
дослідження, які допомагають у створенні підприємств і
робочих місць, збагачують суспільство і стимулюють
розвиток культури. Таким чином набувають значення
університетські дослідження, які є вагомими і далекосяжними. Як приклад, британськими вченими були
проведені дослідження в межах програми «Дослідницька
компетенція» (2014 р.), які показали економічні, культурні
та соціальні переваги університетських досліджень.
Втім, такі університетські дослідження виходять далеко
за межі економічного впливу, вони демонструють широкий
спектр соціальних і культурних переваг: покращення
здоров’я та добробуту людей, як в країні так і за її
межами; інформують та підтримують політику в таких
сферах, як освіта, охорона здоров’я та навколишнє
середовище; стимулюють обговорення та збільшують
участь громадськості у ключових соціальних, культурних
та політичних питаннях; сприяють розвитку культури та
мистецтва, що збагачує життя і робить країну та її
регіони привабливими для відвідувачів та інвесторів [2].
Загалом, британські університети – це інноваційні
центри, в яких важлива роль відводиться підтримці
бізнесу та стимулюванню інноваційних процесів.
Університети Британії: по-перше, забезпечують високоякісну освіту; по-друге, надають можливості та мотивацію
до навчання в університеті; по-третє, надають можливість
проводити дослідження світового рівня, підтримуючи
інновації; по-четверте, підтримують регіони та надають
можливості для бізнесу й підвищення їхньої інноваційної
спроможності; по-п’яте, залучають інвестиції та таланти
з-за кордону для підтримки міжнародної конкурентоспроможності на зовнішніх ринках [2]. Таким чином ми
бачимо, що британські університети забезпечують
конкурентоспроможність країни на світовому ринку та
підтримують великі інноваційні процеси в освіті та науці.
Проте, більшість британських дослідників вважають, що
для забезпечення якісної освіти, яка б відповідала потребам
знань та навичок, уряд повинен краще допомагати
університетам, для цього необхідно: забезпечити
отримання університетами стійкого доходу, який
дозволить інвестувати в студентський досвід та
підтримувати надання рівня світового класу; забезпечити
всім бажаючим можливості та мотивацію до навчання в
університеті; підтримувати студентів старших курсів та
аспірантів стабільною та доступною системою
фінансування; інвестувати у фінансування підтримки
соціальної мобільності; ставити університети в центрі
стратегій інновацій та зростання; заохочувати та
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стимулювати співпрацю між університетами та бізнесом;
залучати міжнародну стратегію розвитку студентів, яка
забезпечить інвестиції для підтримки міжнародного
маркетингу, мобільності та партнерства, що збільшить
кількість іноземних студентів; розширювати можливості
співпраці кваліфікованих міжнародних випускників для
подальшої роботи у Великобританії; підтримати
студентів, які висловили бажання навчатися й отримати
досвід роботи за кордоном як частина їх ступеня до
зростання [2].
В питаннях розвитку університетської освіти завжди
приділялась увага забезпеченню якості та ефективності
викладацької й учбової роботи. Перед сучасним університетом стоїть завдання навчити студентів користуватись
знаннями, навчити самостійно їх здобувати і застосовувати набуті знання. Як зазначав К. Ясперс, університет –
це один з образів, який приймає духовне життя за
допомогою інституції та організованої загальної роботи
вищого учбового закладу. «Щоб зрозуміти ідею університету та виникнувшу на її основі інституцію, необхідно
спочатку розглянути те, що підтримує її духовне життя
взагалі, і перш за все, сутність науки» [3, с.39]. Під
наукою вчений розуміє методичне пізнання, зміст якого
є необхідністю вірного й загальнозначущого. Щоб наука
була дієвою нею треба керувати, тому що без належного
керівництва вона приходить в запустіння. Але керівництво наукою повинно відбуватись з середини, виходячи з
самої науки, при цьому не охоплювати витоки всіх наук,
які є безумовним прагненням до знання [3, с.51]. Однак
наука не в змозі бачити власні межі, й так як вона не
охоплює всіх істин, вона надає філософії вільний простір
ні стверджуючи, ні заперечуючи її, але й не заважаючи
ходу її мислення відносно предметів, доступних науковому дослідженню. З цього слідує, що наука потребує
керівництва з боку філософії, але не в тому сенсі, що
філософія використовується в науці, або в тому, що
філософія дає вірні вказівки, скоріш «філософія є дієвою
в якості спонукання до початкового прагнення до знання,
в якості ідей, які є далекоглядними і забезпечують вибір
предметів, в якості дивовижності буттєвого значення
пізнання» [3, с.55].
Освіта є набутим станом, вважає К. Ясперс, а
освіченою людину можна назвати тоді, коли вона сформується відповідно до певного історичного ідеалу. «Не
освіта, а лише момент освіти є тим, що називають
професійною освітою, навчання навичкам певної професії, яка вимагає особливого знання й майстерності (на
противагу загальній освіті)» [3, с.59]. Коли ж створюється
університетська освіта вона одночасно стає науковою
освітою й визначається завдяки науковому образу дій
через зміст наук, які в ній є першочерговими. Тому,
якщо освіта позбавлена постійного розвитку розуму
науками, тоді вона стає закостенілою й обмеженою.
Нагадаємо, що завданням університету є наука, а так
як дослідження та навчання науці слугує формуванню
духовного життя, то розуміється воно – як відкриття
істини. З цього слідує, що завдання університету слід
розуміти: як дослідження, як навчання, як освіту та
виховання. «Університет потребує трьох речей: навчання
спеціальним професіям, освіта (виховання), дослідження.
Університет – це професійна школа, світ освіти, дослідна

установа» [3, с.66]. Приходячи до лав університету
студент очікує: відкритого шляху до істини, розуміння
світу, уявлення цілого в безкінечному порядку і космосі.
Тож, переважаючим мотивом життя та розвитку університету повинно бути прагнення викладачів і студентів
до знання, досягнення якого лежить через наполегливу
та невтомну працю. За визначенням К. Ясперса, така
праця складається з трьох моментів: «а) робота у вузькому сенсі полягає в навчанні та вправах, у розширенні
наявного знання та оволодіння методами…; б) щоб
робота не стала порожньою безкінечністю, щоб у ній був
сенс та ідея, вимагається те, що не здобувається завдяки
одній лише добрій волі… Ідеї розвиваються та рухаються
і не повинні бути довільно-примусовими, вони розвиваються тільки в людині, яка постійно працює…;
в) підставою старанної роботи та життя ідей для людини
науки слугує інтелектуальна совість… Саме така
духовна робота, яка виникла з цих трьох моментів і
повинна розвиватись в університеті» [3, с.67-68].
Таким чином, зі сказаного можна визначити, що
вищим і невід’ємним принципом університету є зв’язок
дослідження та навчання і це не тільки з економічних
переконань і не тому, що головним є матеріальне існування дослідників, а відповідність до ідеї, адже найкращий
дослідник одночасно є і хорошим викладачем. Вийшовши
з лав університету, випускник має можливість протягом
життя продовжувати духовно-наукову освіту – університет
дає основу для професійної освіти, а самоосвіта набувається на практиці. Отже, виховання в університеті
проходить поруч з процесом освіти й направлено на
повну свободу. Враховуючи те, що невід’ємним завданням
університету є освіта, «поряд з принципом єдності дослідження та навчання, то другим принципом університету є зв’язок дослідження і навчання з процесом
освіти» [3, с.70-76].
Стосовно того, яку місію повинен виконувати університет і про університетські реформи, яких потребують
вищі навчальні заклади, писав видатний іспанський
філософ і соціолог Х. Ортега-і-Гассета. Вчений зазначав,
що якими б різними не були всі європейські університети вони мають загальний в основних рисах вигляд.
Університет – це інститут в якому отримують вищу
освіту, яка містить наступні положення: А. Навчання
інтелектуальним професіям. В. Наукове дослідження і
підготовку майбутніх дослідників. В університетах
готують фахівців з різних спеціальностей природничих і
гуманітарних наук для середньої та вищої освіти, також
«в університеті розвивається, вивчається та викладається
наука» [4, с.30].
Вища освіта передбачає професійну спеціалізацію і
дослідницьку діяльність. Суспільству потрібні хороші
спеціалісти (судді, лікарі, інженери та ін.), для цього й
існує університет з його професійною освітою. Втім, існує
необхідність у забезпеченні навчання іншого роду
професії – управління. Для цього, вважає Х. Ортега-іГассет, «слід обов’язково встановити в університеті
викладання культури або системи життєвих ідей, якими
керується час. Це – головне завдання університету.
Таким, і ніяким іншим, перш за все, повинен бути
університет» [4, с.34]. Тому не дивно, що в більшості
країн розгортається рух в якому вища освіта – це в першу
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чергу навчання культурі, передача новому поко-лінню
системи уявлень про світ і людину, вироблених
попередніми поколіннями. З чого слідує, що
університетську освіту слід розглядати як таку, що
володіє наступними функціями: передача культури;
навчання професіям; наукове дослідження і навчання
нових людей науці [4, с.37]. Але, говорити про те, що
цими трьома функціями вичерпується повністю відповідь
щодо місії університету не слід. Шукаючи шляхи
реформування університету, – зазначає Х. Ортега-іГассет, – слід уникати утопічного бажання «навчати тому,
що потрібно, слід навчати тільки тому, чому можна
навчити, тобто тому, що можна зрозуміти… [4, с.39]. Ця
проблема є значно ширшою від проблеми вищої освіти й
охоплює питання освіти на всіх її рівнях.
Отже, основну місію університету Х. Ортега-і-Гассет
вбачає в наступному: по-перше, під університетом слід
розуміти інститут, в якому будь-який студент вчиться
бути культурною людиною й компетентним професіоналом; по-друге, в університеті не повинно бути ніякого
фарсу; по-третє, викладачі повинні визначатись не
дослідницьким рангом кандидата, а синтезуючими
здібностями та педагогічним талантом. Дотримуючись
такого якісного та кількісного мінімуму і такої освіти,
університет дійсно стане пропорційним в своїх вимогах
до студентів [4, с.60]. Така помірність в намаганнях і
прямота дозволить закласти фундамент університетського життя, повернувши університету його автентичність
і внутрішню глибинну чистоту.
Загалом, дослідуючи університет Х. Ортега-і-Гассет
робить спробу розвести такі поняття, як – професія і
наука. За визначенням вченого, наука – це не все, що
завгодно, «у власному та споконвічному сенсі наука – це
дослідження: формулювання проблем, процес їх вирішення
і отримання відповіді… Тому наука не передбачає ні
вивчення науки, ні її викладання, втім, як і її застосування
і використання… Досліджувати – означає відкривати
істину, або, навпаки, відкривати помилки. Знати –
означає просто добре розбиратись в цій істині, володіти
нею, розуміти її» [4, с.46].
Повертаючись до теми академічної свободи, слід
звернутись до того, як розумів її Х. Ортега-і-Гассет.
Вчений вважав, що академічна свобода складає сутність
університету, саме свобода є метою будь-якої істинної
реформи університету, а реформа університету є
боротьбою з ворожим відносно свободи виробництвом.
Втім, спроби з приводу реформування виявляться
марними, якщо будуть зазіхати на свободу, замість того
щоб навпаки, їй сприяти (як приклад – іспит, який є
показом набутих знань, а не довідковим матеріалом),
адже сама система іспиту – це процес, який спотворює
істинну свободу між викладачем і студентом. Тому
студенти сьогодні віддають перевагу свободі впевненості.
Отже, свобода – це справжній обов’язок та істинне
завдання університету [4].
На наш погляд, з методологічної точки зору цікавим є
підхід до університетської освіти, де дослідження і
навчання пов’язані між собою для збалансованості
свободи викладання і свободи вибору. Велика кількість
спеціальностей і розпорошеність спеціалізованих знань
стають непомірним тягарем для студентів, а перенасичені
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матеріалом іспити і нетерпимі до свободи інтереси з будьякої спеціальності обмежують свободу студента в науці.
Втім, це є загрозою і для університету, який виконуючи
своє завдання, має запропонувати студенту такий спектр
можливостей, який буде задовольняти його потреби в
набутті знання.
В цьому контексті звернемось до питання свободи в
сучасних університетах. Наразі, досвід володіння свободою студентами американських вузів свідчить про те,
що вони мають право розпоряджатись тим, як і чому їх
будуть навчати, студент має право самостійно обирати
дисципліну, яка йому подобається. Також американські
університети мають право проводити міждисциплінарні
дослідження, створювати кафедри й дисципліни на
стику різних наук. Це дає можливість студентам вивчати
предмети, які вони не змогли пройти в інших вузах.
Втім, загальна структура розподілу курсів протягом
всього навчання є досить схожою. Наразі, в університетах визначається базова вища освіта (corecurses), яку
отримують студенти протягом двох років навчання.
Залежно від вузу до неї входять різні дисципліни: a
major – предмет з яким студент повинен визначитись
протягом двох років навчання і який стане основою його
майбутньої спеціалізації; a minor – другий предмет на
вибір студента; electives – додаткові курси, при виборі
яких студенту надається повна свобода вибору [5].
Отже, вищі навчальні заклади покликані стати особливим
соціальним місцем в якому досліджуються різні погляди
на істину, де знання – це не просто питання утвердження,
а розробка і доведення цього утвердження вченими, які
мають необхідну підготовку для здійснення наукового
аналізу. Для розповсюдження знань, вченим необхідна
свобода слідування власним ідеям, при цьому не повинні
обмежуватись ні політичні, ні релігійні, ні будь-які інші
погляди.
Висновки. Проведене дослідження дозволило дійти
висновку, що технологія навчання, яка направлена на
реалізацію свободи вибору дисциплін є основою розвитку
активної особистості, допомагає студенту у здійсненні
поставленої мети, надає потрібні знання і професійні
уміння, дозволяє студенту проявляти здібності та
реалізувати себе, як вільна особистість. Пропонуючи
варіанти вивчення змісту, форми, способів навчання і
контролю, методи які створюють освітній простір,
університети встановлюють межі свободи вибору, дають
можливість студенту самостійно обирати найбільш
корисні способи навчальної роботи, досягати високих
результатів в учбовій діяльності, розвивати творчість,
ініціативність (при цьому враховується специфіка вузу,
відмінність у мотивації при виборі стандартів учбових
дисциплін, тощо), враховуючи особистісні якості
студентів. Таким чином, сама зміна академічної
парадигми сприяє усвідомленню необхідності навчання
для оволодіння професійними навичками, формуванню
мотивації для учбової діяльності. Тому, щоб в
університетській освіті не пригнічувалась свобода
навчання і життєвий дух, не слід проектувати учбові
плани та робити обов’язковими відвідування лекцій і
семінарських занять, що призводить до регламентування
самого навчання. Адже, «безрадісність викладачів і
студентів – в оковах навчальних планів і впорядкованості
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занять, контролю і масовості результатів – відсутність
стимулу до розуміння реального положення справ є
вираженням атмосфери, в якій, мабуть, досягаються хороші
результати технічного вміння, яке базується на опитуванні
знання, але власне пізнання, здатність до ризику в
дослідженнях і поглядах, стають неможливими» [3, с.84].
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FREEDOM OF CHOICE DISCIPLINE IN CONDITIONS OF CHANGE ACADEMIC
PARADIGM OF UNIVERSITY EDUCATION
In the article investigated freedom of choice discipline in conditions of change academic paradigm. For realization the set
goal was presented images of education on the example western universities; investigated the features of the idea university
and his mission as professional school, as research institution in which teach of special profession. Analyzed varied
approaches and interpretation of education process with considering modern education ideals and norms. Shown what
necessity freedom of choice discipline directs on development personality of student, promotes growth his role and
consciousness, freedom in social processes, ability make of own choice at implementation alluded goals, ability to rate of
personal activity and promote cultivation of organic matter, integrity and formation of mechanisms of self-organization and
self-realization in educational and scientific area.
Key words: freedom of choice discipline, academic paradigm, university education, mission of university, innovative
projects.
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ЗМІСТ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ДІТЯМ, ЩО ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ
ОБСТАВИНАХ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Стаття містить аналіз теоретичних джерел актуальних проблем психологічного супроводу дітей та
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військового конфлікту в умовах
навчальних закладів та вивчає і розкриває зміст напрямів роботи в діяльності психологічної служби
освітніх закладів. Вивчає більш детально проблеми, з якими частіше за все працюють шкільні психологи та
соціальні педагоги, надаючи допомогу дітям та сім’ям, що отримали травматичний досвід. Також
визначає причини, що перешкоджають нормалізації стану та успішній адаптації учнів у шкільному
середовищі та мету і завдання роботи відповідно до означених напрямів діяльності.
Ключові слова: особистість, стрес, психотравмуючий досвід, посттравматичний стресовий розлад,
соціально-психологічний супровід, адаптація, методи допомоги.

Постановка проблеми. В останні роки в Україні
внаслідок військового конфлікту з’явилась значна
кількість людей, які опинились в складних життєвих
обставинах та змушені були покинути рідні домівки в
пошуках більш безпечного місця для життя. Велика
кількість дітей та сімей пережили психотравмуючі події,
наслідки яких тривалий час відбиватимуться на їх
психічному здоров’ї, поведінці та подальшому розвитку
особистості, а також їх життєдіяльності в цілому. Така
ситуація свого роду виклик для України, оскільки
система соціально-психологічної підтримки не передбачала роботи з такою категорією населення раніше.
Психологи та соціальні педагоги сучасних освітніх
закладів були не готові до такої роботи і не володіли
необхідними знаннями та методологічним інструментарієм для надання відповідної підтримки та допомоги.
Тому часто відчували розгубленість і не завжди знали як
реагувати на певні прояви поведінки постраждалої
дитини, що імовірно являють собою певні прояви посттравматичних розладів, які під дією звичних виховних
впливів ще більше загострюються.
Метою статті є аналіз теоретичних джерел та
узагальнення досвіду роботи практичних психологів
закладів освіти з питань змісту і основних напрямів
психологічної підтримки дітей, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
виникла велика кількість досліджень, у яких
висвітлюється досвід інших країн, та презентуються
форми, методи та напрями психологічної підтримки
дітей, що постраждали, зокрема, це, роботи Г. Лазос,
З. Кісарчук, Т. Титаренко, Н. Пророк, Н. Бадьїної,

Н. Тарабріної, О. Лазебної, П. Волошина, С. Богданова,
Я. Омельченко, О. Черепанової, Л. Шестопалової та інших.
Охарактеризуємо більш детально зміст і основні
напрями психологічної підтримки дітей, що опинились у
складних життєвих обставинах внаслідок військових дій.
В переважній більшості випадків робота психолога з
дітьми, що пережили травмуючи події, починається з
діагностики. Необхідно провести діагностику психологічного стану дитини. Т. Титаренко стверджує, що первинною діагностикою має бути бесіда, оскільки використання батареї тестів може завадити налагодити контакт з
дитиною. Часто буває, що травмована дитина чи доросла
людина взагалі не налаштовані на співпрацю з
психологом, тому так важливо в першу чергу налагодити
з нею контакт. За допомогою діагностичної бесіди психолог може з’ясувати актуальний стан дитини, характер
травми, тривалість травмування та основні скарги та чи є
підтримка у дитини з боку батьків, близького оточення.
Також важливою складовою діагностики є спостереження
за невербальною поведінкою дитини [1, с.108]. Додатково
психологи використовують відомі та широкозастосовані
психодіагностичні методики, що були впроваджені
Н. Тарабріною. Це «Напівструктуроване інтерв’ю для
оцінки травматичних переживань дітей» та «Батьківська
анкета для оцінки травматичних переживань дітей» [2,
с.19-33]. Ці методики використовуються в поєднанні з
такими методами, як спостереження, проективні методики, індивідуальні бесіди з батьками та дітьми. У працях
науковців наголошується, що дуже важливо враховувати
специфіку психодіагностики травматичного стресу, що
розпочинається з встановлення в анамнезі дитини самого
факту переживання нею травматичної події. І вже на
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цьому етапі відбувається актуалізація травматичного
досвіду та постстресової симптоматики. Тому під час
проведення обстеження, яке вимагає високої компетентості від фахівця, необхідно також уміти надати «першу
психотерапевтичну допомогу». Адже при обговоренні
болючих тем у дитини часто виникають афективні реакції, що виражаються у підвищеному збудженні, сльозах
або проявах ворожості. Типові симптоми ПТСР включають
в себе нав’язливі переживання, нічні жахи, почуття
відчуженості, замкнутість в собі та втрату інтересу до
життя. Серед інших також гіперчутливість, нервовість,
агресивність, безсоння, труднощі у тривалій концентрації
уваги. Є такі, як антисоціальна поведінка, зловживання
алкоголем (у більш старших), соматичні скарги, суїцидальні думки та спроби вчинити самогубство [2 с.18].
Не завжди психодіагностика, відзначають дослідники,
має відбуватися в присутності батьків, адже вони можуть
стримувати відвертість дітей.
Для більш глибокого (ґрунтовного) обстеження симптомів ПТСР в сучасній практиці застосовують такі
методики, як «Дитячий модифікований варіант Місісіпської
шкали оцінки посттравматичних реакцій» (М.Г.Магомедова)
і «Модифіковану шкалу оцінки впливу травматичної події
для дітей – CRIES-8». Вчителі, шкільні психологи,
соціальні педагоги також використовують «Бланкову
методику спостереження за дітьми», яка допоможе їм
визначити симптоми та прояви психологічних розладів,
які можуть проявлятися у дітей [3 с.40-41].
Досліджуючи особливості посткризової психодіагностики дітей, Н. Пророк наголошує на тому, що важливо
також вивчати особливості сімей, в яких живуть діти
так, як на дитячі симптоми можуть впливати симптоми
дорослих. В цьому випадку психологічної допомоги
потребують всі члени родини. Адже отримуючи допомогу
психолога, батькам буде легше турбуватися про дитину.
Також, Н. Пророк підкреслює, що психолог займається
саме психологічною діагностикою ПТСР та супутніх
розладів, а при зіткненні зі складними випадками, що
виходять за рамки компетенції психолога, повинен переадресувати батьків з дитиною до суміжних фахівців –
дитячого психотерапевта, психоневролога, невропатолога,
психіатра [4, с.157-161].
В залежності від тих чи інших результатів проведення
психологічної діагностики травмованих дітей та сімей
постає питання стабілізації психоемоційного стану, надання невідкладної психологічної допомоги.
Зрозуміло, що внутрішньо переміщеним особам
важливо не тільки задовольнити потреби у житлі, одязі,
їжі, медичному обслуговуванні, чи новій роботі, влаштуванні дитини до школи чи дитячого садочку, а їм потрібно ще пристосуватись до нових умов життя. У процесі
соціальної адаптації часто виникає вторинний стрес і
потрібно подолати страх, зневіру, розпач, депресію, щоб
продовжувати жити в нових умовах.
У роботі О. Венгера та О. Морозової стверджується,
що подолання та зниження емоційного дискомфорту
вкрай важливе ще і як профілактична міра, що знижує
ризик розвитку посттравматичного стресового розладу.
Адже за відсутності профілактичної роботи цей розлад
проявляється у ряді випадків біля 70 відсотків дітей та
підлітків, що пережили важку психотравму [5, с.68].

Також автори звертають увагу на те, що чим більше часу
минуло з моменту травмування, тим більш високого
рівня кваліфікації потребує спеціаліст під час надання
психологічної допомоги через те, що посттравматичний
стрес стає більш включеним у зв’язки із іншими психологічними проблемами [2, c.34].
Метою психологічного супроводу перш за все є
зменшення відчуття тривоги, страху та розпачу у дітей
та батьків за допомогою пояснення і надання необхідної
інформації про актуальний психічний стан, про психологічні негаразди та їх наслідки для особистості,
підвищення психологічної грамотності батьків. Для
зменшення психічної напруги важливо надавати допомогу
та інформацію оперативно та своєчасно. При цьому
необхідно створити обстановку безпеки та довіри.
Якщо на початку роботи з дітьми та батьками більш
ефективними формами супроводу є індивідуальне консультування, то в подальшому краще здійснювати психологічний супровід у групах.
Більшість вітчизняних науковців, що займалися вивченням проблеми надання допомоги травмованим дітям
та сім’ям (Т. Титаренко, З. Кісарчук, Н. Тарабріна,
О. Черепанова, С. Богданов, Н. Бадьїна, Н. Пророк та ін.),
спираючись на досвід фахівців різних науково-практичних
центрів, у своїх роботах особливо відзначають, що
успішними формами роботи зарекомендували себе такі,
як групи особистісного розвитку, групи з подолання
агресивності та розвитку комунікативних здібностей,
групи з вирішення конфліктів та релаксаційні групи із
саморегуляції. Високу ефективність показали такі форми
і методи допомоги як групова робота із застосуванням
технік ігрової терапії, телесноорієнтованої психотерапії,
арт-терапії (малювання, ліплення з пластиліну, глини),
пісочної терапії, технік кататимно-імагінативної терапії,
символдрами, казкотерапії тощо. Готовність багаторазово
вислуховувати те, що розповідає травмована людина чи
дитина є одним з ефективних способів допомоги у
полегшенні її стану. Слід пам’ятати, що діти мають
гнучкі компенсаторні механізми психіки і часто наслідки
стресових обставин долають природним чином, «лікуючи»
себе за допомогою гри, фантазування, малювання, емоційного відреагування ситуації тощо. І тому важливо
сприяти їхній активізації, стримуючи дорослих від
надмірної гіперопіки, співчуття та уваги, які часто
формують позицію жертви, яка пасивно очікує допомоги, а
не шукає самостійного виходу з ситуації [6, с.50].
В своїй роботі шкільні психологи та соціальні педагоги
нерідко стикаються з проявами агресивної поведінки,
ворожості чи замкнутості дітей та підлітків, адже вони
найбільш вразлива категорія населення, що зазнала
психологічного травмування, викликаного військовими
подіями. Вони часто не вміють впоратись із негативними
емоціями, які при цьому виникають. На рівні поведінкової
сфери відбувається програвання травми через асоціальну
поведінку. І тому подолання негативних проявів у
поведінці дітей вимагає особливої уваги і допомоги з
боку дорослих. Однією з основних причин дитячої
агресії психологи вважають відповідь на незадоволення
певної потреби. Шкільному психологу та батькам
необхідно встановити причини агресивної поведінки
дитини. Адже це можуть бути погані умови життя, брак
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батьківської уваги, чи погане поводження з боку батьків,
байдужість, нешанобливе ставлення, надмірна критика,
надмірний контроль або його відсутність, копіювання
моделі поведінки батьків, переживання сильних негативних почуттів, особистісні особливості дитини, порушення
інтелектуального і психічного розвитку, викликані наявністю певних хвороб чи захворювань головного мозку,
психологічні проблеми, з якими не справляється дитина.
Частіше за все діти просто не вміють висловлювати
правильно свої сильні негативні почуття такі, як злість
чи гнів, роздратованість, розчарування та інші. Батьки
забороняють дітям відчувати та виражати злість, не
даючи альтернативних способів вираження негативних
емоцій та почуттів. На сьогоднішній день рівень агресії,
жорстокості та насильства в суспільстві дуже великий і
тому так важливо вчити дітей та батьків конструктивно
та екологічно виражати свої негативні емоції аби не
шкодити собі та оточуючим. Дорослі та батьки, застосовуючи не образливу для дітей форму, можуть висловлювати свої негативні почуття, навчаючи власним прикладом
як говорити про свій гнів чи незадоволення. Важливо не
критикувати дитину та говорити тільки про її вчинки,
поведінку, певні дії, а не особистість дитини, роблячи це
без сторонніх свідків. Психолог має пояснювати батькам,
що необхідно дозволяти дітям проявляти агресію, при
цьому пояснювати почуття тих, на кого ця агресія
направлена. Також треба говорити з дітьми про гнів,
лють, незадоволення тому що, ці почуття ще і відіграють
важливу роль у відстоюванні своїх особистісних кордонів,
умінні казати «ні» [7, c.75-76]. Для розвитку уміння
проявляти агресію в соціалізованій формі, в психологічній
практиці часто використовують різні вправи та ігри, у
яких можна відреагувати агресію (настільні ігри або
ігри, де можна боротися, сперечатися і миритися, розвивати комунікативні компетентності, вправи для зняття
м’язової напруги). У боротьбі з агресією можна вдатися
до допомоги казкотерапії. Треба надавати можливість
дитині отримати емоційну розрядку в грі, спорті і т.д.
Деякі психологи радять завести спеціальну «сердиту
подушку» для зняття стресу або «коробку для крику».
Будь-які ігри чи вправи важливо здійснювати у вільній
доброзичливій атмосфері з гумором та повагою, без
повчань та зауважень з боку дорослих.
Як свідчить практика, усі проблеми, з якими зіштовхуються сім'ї, що опинилися в складних життєвих
обставинах у нових життєвих умовах дуже різноманітні.
Не дивлячись на усі гарантовані державою види допомоги,
у цих людей все одно виникали труднощі із пошуком
нового житла, нової роботи, школи або дитячого садочку,
тому вони часто потребували сприяння налагодження
соціальних зв'язків із місцевими закладами охорони
здоров'я, соціальними службами, закладами і установами
освіти, позашкільними закладами, а також сприяння
працевлаштування батьків.
До основних проблем, що стосуються матеріального
та побутового забезпечення, додаються ще й проблеми
психологічного характеру, що відносяться до прив’язаності до рідного краю та власного дому, неможливістю
займатися улюбленою справою та спілкуватися з близьким
оточенням. Важливу роль відіграє ставлення приймаючої
сторони до внутрішньо переселених дітей та сімей.
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Шкільним учителям та психологам нерідко доводилося
нейтралізовувати дитячі конфлікти через відсутність
толерантності або упередженого ставлення до цих дітей
або через їх власну недоброзичливу поведінку. Цим
суперечностям сприяють так званий розподіл дитячого
середовища на «ми» та «вони», конфлікти через гуманітарну допомогу, заздрість, формування рентної установки
«всі нам винні» і це часто призводить до вторинної
травматизації дітей. Тому дуже велику роль відіграє
психолог, що виконує функцію захисту та підтримки.
Так, наприклад, з досвіду роботи соціальних служб
львівської області, важливу роль відіграли організація та
проведення інформаційних акцій спрямованих на толерантне сприйняття переселенців з боку місцевих жителів.
Спільно з активістами було організовано культурні заходи, виставки, театральні постановки тощо. Також було
здійснено організацію безкоштовних курсів для жінок,
завдяки яким вони змогли опанувати нову професію.
Для дітей було організовано цикл занять та тренінгів
для розвитку соціальних і комунікативних навичок,
спрямованих на креативність, лідерство та співробітництво. За участю волонтерів-студентів було організовано
гурткову роботу з проведення різноманітних творчих
майстер-класів, цикл занять з танцювальної терапії, гурток
народного і сучасного танцю, організували різні екскурсії
по місту та його видатним місцям. Усе це сприяло більш
швидкій та ефективній адаптації дітей [8, c.15].
Досвід роботи працівників психологічної служби
показує, що якщо у дитини вдома та в шкільному
колективі склалися добрі стабільні відносини, то наслідки
травматичного досвіду швидко мінімізуються. У випадках
травмування великої кількості дітей, доцільним вважають
проведення групової роботи (групи психологічної
підтримки, групи з розвитку комунікативних умінь та
навичок, згуртованості колективів), оскільки дитина має
можливість поділитися своїми переживаннями із своїми
товаришами по нещастю, відчути розуміння з боку
інших, що пережили те саме, що і вона. На думку
Н. Бад’їної, основними завданнями групової роботи
мають бути такі, як корекція образу «Я», досягнення
об’єктивності у власній оцінці, реабілітація «Я» у власному сприйнятті та досягнення впевненості в собі,
корекція системи цінностей, потреб та рівня домагань у
відповідності із власними можливостями, розвиток емпатії
та розуміння емоційних станів та інтересів інших, розвиток
комунікативних умінь та навичок розв’язання міжособистісних конфліктів, набуття навичок здорового способу
життя та позбавлення шкідливих звичок [2, с.37-38].
Особливо автори наголошують на тому, що для
організації життєдіяльності дітей, які пережили важкий
стрес є дуже важливим чітко визначений режим діяльності протягом дня, створення однорідних та постійних
умов перебування в певному місці, щоб дітей оточували
одні і ті самі люди, щодня повторювались ті самі види
діяльності, бажано з тим самим педагогом чи психологом, який би супроводжував визначену групу дітей
протягом тривалого часу, бажано у встановлені дні та
час. Протягом усього часу психологічної роботи з дітьми
варто уникати різкої, частої зміни подій у їхньому житті [6, с.52].
Зазначимо, що шкільні психологи разом з класними
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керівниками мають змогу протягом навчального року
вивчати стан адаптації дітей до шкільного середовища,
проводячи діагностику соціально-психологічного клімату
в учнівських колективах з метою відстеження перебігу
адаптації до нових умов навчання та проживання й
відповідно до отриманих результатів розробляти та
впроваджувати рекомендації для класних керівників,
вчителів та батьків.
Для нормалізації психологічного стану дитини після
переживання травмуючої події великого значення має
психологічна робота з усією сім’єю так, як одним із
наслідків травмування є порушення зв’язку між дітьми
та батьками. Можуть виникати симбіотичні, або вимушено
дистантні відносини між батьками і дітьми. Якщо у
дитини виникають порушення поведінки, батьки часто
відчувають власну безпорадність: можуть надмірно гостро
реагувати на скарги, дитячі капризи або оберігають від
зіткнення з найменшими життєвими труднощами, що
мимоволі сприяє закріпленню негативних поведінкових
стереотипів.
Практика роботи з сім’ями свідчить, що при одночасному переживанні психотравми у батьків та дітей темпи
відновлення їх психологічного стану можуть відрізнятися.
У дітей, завдяки більшій психологічній гнучкості та
адаптивним можливостям, нормалізація емоційного стану
може відбуватися швидше на противагу стану батьків і
це може стати на заваді покращенню у дитини. Шкільному
психологу слід з особливою увагою ставитися до того, що
деякі батьки з різних причин уникають отримання психологічної допомоги через брак критичності до власного
психологічного стану. У випадку загибелі одного з
батьків різко обриваються зв’язки, функції померлого
батька чи матері не переходять до того, що залишився
живим. До того ж і емоційний стан дорослого в цьому
випадку довго залишається дуже важким [5, с.73-74].
Досвід країн, які перебували в конфліктних ситуаціях,
показує, що значний ріст насильства у суспільстві в
протистояннях веде до зростання насильства в родинах,
насильства по відношенню до жінок та дітей. Особливо
вразливою категорією є жінки та діти з соціально незахищених родин. Фахівцям соціально-психологічних
служб, педагогам потрібно знати такі родини, своєчасно
надавати їм необхідну соціальну, психологічну, педагогічну підтримку.
Частіше за все робота з сім’ями відбувається у формі
зустрічей та індивідуальних бесід з батьками. В ході
роботи психологи надають батькам рекомендації як
поводити себе з дитиною, яка має травматичний досвід,
особливості поведінки дитини, яким чином налагоджувати стосунки в сім’ї, як поводити себе з агресивними
дітьми, обговорюють проблеми взаємовідносин між
батьками і дітьми. Додатково також встановлюють зворотній зв’язок з батьками, що сприяє отриманню ними
допомоги та консультацій [2, с.48-49].
Основною метою в роботі психолога із подолання
наслідків психотравми, на думку І. Ткачук, є допомога у
переробці і подоланні травматичного досвіду дитини,
активізації її природних захисних ресурсів, відновлення
дитини в статусі продуктивного суб’єкта діяльності
особистості та індивідуальності, здатної до позитивної
взаємодії зі світом, людьми і собою. У роботі «Шляхи

подолання дитячої психотравми в діяльності працівників
психологічної служби» авторка наголошує, що визначена
мета має досягатись шляхом вирішення таких завдань:
сприяння стабілізації емоційного стану та раціональному
сприйняттю своєї життєвої ситуації; формування конструктивних способів вирішення складних життєвих
ситуацій; активізація процесів самопізнання, самоприйняття, саморегуляції і самоконтролю; надання допомоги
у побудові позитивного образу майбутнього; сприяння
прийняттю на себе відповідальності за власне майбутнє;
розвиток соціальної компетентності та соціальної активності, оволодіння стратегіями успішної поведінки;
формування спрямованості на особистісний розвиток і
соціальну реалізацію [9, с.36-37].
При роботі із подолання наслідків психологічної
травми усі дослідники наголошують на тому, що не
можна обійтися без довірливих стосунків між психологом
та дитиною і частіше за все вона взагалі не налаштована
на спілкування із спеціалістом. Тому так важливо приділити увагу вибудовуванню довіри та відчуття безпеки.
Насамперед, необхідно визначити актуальний стан, в
якому перебуває травмована дитина в даний момент,
скарги, прояви травми та чи були і які саме попередні
травми, минулий досвід переживання та подолання критичних подій. У бесідах із батьками важливо з’ясувати
чи не має дитина певних хронічних захворювань, що
можуть впливати на перебіг та роботу з травмою. Слід
зазначити, що дозвіл на вияв негативних емоцій та
почуттів у безпечній та довірливій атмосфері сприяє
зняттю внутрішньої напруги травмованої дитини чи
дорослого. Психолог, на думку А. Сидельникової, може
дати розраду потерпілій дитині, зняти тривогу та послабити жах втрати контролю, вислухати скарги, страждання, дати поплакати, поспівчувати, посидіти мовчки
поруч, дати зрозуміти, що дитина в своїй біді не одна.
Це сигнал дитині, що світ її розуміє та підтримує. Навіть
жива присутність спеціаліста може мати цілющий ефект,
це сигнал, що є хтось, хто не боїться вияву такого сильного смутку [10].
Практика роботи показує, що психолого-педагогічний
супровід травмованих дітей має відбуватись у формі
комплексної програми допомоги із залученням усіх
учасників навчально-виховного процесу. Вона містить
чітко окреслені рекомендації для батьків, учителів,
психолога та соціального педагога для здійснення
навчальної, виховної, корекційної та розвиваючої роботи
з учнями. Етапи роботи фахівців мають відповідати тим
етапам переживання травми, на яких знаходиться
постраждала дитина. Згідно умовного розподілу відповідно
це екстрена, короткострокова та пролонгована допомога,
що іноді надаються паралельно.
Із часом, інтенсивність переживань дитини поступово
знижується і вона поступово повертається до нормального життя.
Зважаючі на те, що наслідки травмування часто
позначаються на когнітивному рівні у дітей, важливе
місце у роботі з ними посідає подолання труднощів у
навчанні. Як свідчить практика, у таких дітей може
погіршуватись концентрація та переключення уваги,
вони стають неуважними, погіршується пам’ять і вони
стають забудькуватими або не можуть пригадати важливу
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персональну інформацію, зазвичай травматичного або
стресового характеру, можлива і затримка інтелектуального розвитку. Труднощі у навчанні можуть бути зумовлені різними причинами і посилюватись після отримання дитиною травматичного досвіду. На думку
Ю. Бабанського, причинами неуспішності є слабкий
розвиток мислення, низький рівень навчальної праці,
негативне ставлення до навчання, негативний вплив
сім’ї, однолітків, прогалини у знаннях, слабке здоров’я,
втомлюваність, слабка воля, недисциплінованість; недоліки в методиці викладання учителя або недоліки в
діяльності школи теж можуть стати на заваді опануванню
навчальних дисциплін [11]. Відповідно до визначених
причин психолог спільно з педагогами та батьками впроваджують корекційні заходи. У навчальному процесі доцільним буде скорочення тривалості та зменшення інтенсивності деяких уроків, а також зменшення обсягу домашніх
завдань, проведення додаткових індивідуальних занять,
вдосконалення методики викладання складних предметів.
Програма психолого-педагогічного супроводу, підкреслює І. Ткачук, має включати в себе корекційнорозвиваючі заняття, спрямовані на розвиток, блокованих
травматичним досвідом пізнавальних функцій таких як
здатність до концентрації уваги, активна пам’ять, творче
мислення [9, с.40]. Звичайно, що ці програми мають
відповідати віковим та особистим особливостям дітей.
Узагальнюючи досвід роботи з даної проблеми, зазначимо,
що планування та самоорганізація власної діяльності,
підвищення самооцінки, активізація власних ресурсів
особистості учня є допоміжним засобом у подоланні
відставання у навчанні. Тому розвитку цих умінь та
якостей також мають приділяти увагу при складанні
корекційно-розвиваючих програм.
Висновки. Отже, теоретичний аналіз психологопедагогічної літератури та узагальнення досвіду роботи
практичних психологів закладів освіти з питань психологічної підтримки дітей, що опинились у складних
життєвих обставинах внаслідок військових дій дозволив
зробити такі висновки.
По-перше, основними напрямами психологічної
підтримки дітей зазначеної категорії мають бути такі:
 діагностика психологічного стану;
 стабілізація психоемоційного стану;
 подолання негативних проявів у поведінці (агресія,
ворожість, замкнутість тощо);
 налагодження соціальних зв’язків;
 інтеграція в мікросередовище (група, клас, громада);
 налагодження стосунків в сім’ї;
 подолання наслідків психологічної травми;
 подолання труднощів у навчанні.
По друге, подальших досліджень потребує питання
створення дієвої та більш узгодженої та досконалої
технології психолго-педагогічного супроводу зазначеної
категорії дітей, яка б дозволила більш ефективно справлятися з проблемами та наслідками переживання травматичного досвіду у дітей та дорослих і суспільства в цілому.
По третє, важливим видається створення механізму
перенаправлення, який передбачає співпрацю всіх інституцій, до яких дитина, педагоги і батьки можуть звернутися, якщо виникають певні питання, пов’язані з психологічним станом дитини після важких подій. Запровад-
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ження такого механізму дозволить більш ефективно
надавати потерпілим комплексну допомогу і підтримку.
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THE CONTENT AND MAIN DIRECTIONS OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO CHILDREN
WHO WERE IN DIFFICULT LIVING CONDITIONS AS A RESULT OF MILITARY ACTIONS
IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION
The article provides an analysis of the theoretical sources of actual problems of psychological support of children and
families who find themselves in difficult living conditions as a result of a military conflict in the conditions of educational
institutions and studies and discloses the content of the directions of work in the activities of the psychological service of
educational institutions. Studying in more detail the problems with which most school psychologists and social educators work
most often, providing help to children and families who have received traumatic experience. It also determines the reasons that
hinder the normalization of the state and successful adaptation of pupils in the school environment, and the purpose and tasks
of the work in accordance with the indicated directions of activity.
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НЕУСПІШНІСТЬ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ:
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
Вивчення впливу психологічних чинників на неуспішність у навчанні учнів підліткового віку є метою
дослідження.
Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки гіпотези використано комплекс
методів інтерпретаційно-аналітичного, емпіричного, теоретичного дослідження та інших.
На основі аналізу проведених досліджень, було доведено, що існує зв’язок між успішністю навчання
підлітків, рівнем їх інтелекту, креативності, мотивацією до успіху в діяльності, рівнем самооцінки та
тривожності.
Ключові слова: неуспішність, креативність, інтелект, самооцінка, мотивація до успіху в діяльності,
тривожність.

Постановка проблеми. Головним завданням сучасної
школи є розвиток пізнавальних здібностей кожного учня,
максимальний вияв, залучення, збагачення його індивідуального досвіду, допомога особистості пізнати себе,
самовизначитися й самореалізуватися, формування у неї
культури життєдіяльності, яка є передумовою продуктивної організації повсякденного життя та поведінки.
Освітня діяльності повинна формувати у школярів не
лише систему знань, практичних вмінь та навичок, а й
комплекс компетенцій : соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, саморозвитку та самоосвіти.
Неуспішність учнів у навчанні перешкоджає процесу
формування і розвитку особистості, та є гострою проблемою сучасної школи, що викликана багатьма чинниками.
Серед них психологічні є, по за сумнівом, домінуючими.
Окреслену проблему досліджували: Ю.К. Бабанський,
Н.П. Волкова,
О.Д. Главінська,
З.І. Калмикова,
Н.О. Менчинська, Л.С. Славіна, М.М. Фіцула та ін.
Для наукових праць характерна відсутність змістової
єдності у розумінні того, хто є неуспішним учнем. Нам
імпонує точка зору Н.П. Волкової про те, що неуспішність
у навчанні – це невідповідність підготовки школярів
вимогам змісту освіти, що фіксується через значний
проміжок часу (вивчення розділу, наприкінці чверті,
семестру, навчального року).
За даними Н.П. Волкової, загалом, приблизно 12,5%
учнів мають труднощі у навчанні. На означення цього
явища вживають поняття «неуспішність» і «відставання».
Відставання – це невиконання школярами вимог на
проміжних етапах освітнього процесу. Неуспішність і
відставання взаємопов’язані. Неуспішність може виявлятися в загальному відставанні із багатьох предметів,
частковому, епізодичному або стійкому відставанні із
одного або кількох складних предметів [2, с.367].
Мета роботи – вивчення психологічних чинників
неуспішності у навчанні учнів підліткового віку.
Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що
існує зв’язок між успішністю навчання підлітків і рівнем
їх інтелекту, креативності, мотивації до успіху в діяльності, рівнем самооцінки та тривожності. Саме у підлітковому віці колізії особистісного становлення породжують

труднощі у взаєминах, дискомфорт соціо-емоційного
самоконтролю, що суттєво впливає на успішність. Тому,
у дослідженні брали участь 60 школярів підліткового
віку від 11 до 14 років.
Виклад основного матеріалу. Відзначимо узагальнюючі характеристики результатів проведених методик.
За підсумками методики «Прогресивні матриці Равена»,
серед тридцяти трьох учнів 5-6 класів, чотири (12,1%)
мали високий, шістнадцять (48,5%) – середній, дев’ять
(27,3%) – низький, четверо (12,1%) – дуже низький
рівень інтелекту. В учнів 7-9 класів за методикою
«Шкільний тест розумового розвитку» К.М. Гуревича
було встановлено, що серед двадцяти семи школярів
жодний не характеризується високим рівнем інтелекту.
У трьох (11,1%) учнів рівень інтелекту вище за середній,
у дванадцяти (44,5%) – середній, у п’яти (18,5%) – нижче
середнього, у семи (25,9%) – низький. Таким чином,
можна зробити висновок, що більшість учнів нашої
експериментальної групи мали показники інтелектуальних здібностей в межах вікової норми.
Дослідження креативності учнів 5-9 класів продемонструвало, що серед шістдесяти підлітків за методикою
«Тест креативності» П. Торренса за показником «оригінальність» віковій нормі відповідали п’ятдесят два
(86,6%) учні, характеристики нижче норми мали вісім
(13,4%) підлітків. За показником «розробленість» п’ятдесят три (88,3%) учні характеризувалися віковою нормою,
а семи (11,7%) підліткам притаманні риси нижче норми.
Отже, більшість учнів мали достатньо розвинені креативні
здібності.
Дослідження тривожності підлітків показало, що
серед тридцяти трьох учнів 5-6 класів за результатами
методики «Діагностика рівня шкільної тривожності»
Філіпса, сімнадцять (51,5%) підлітків мали низький рівень,
дев’ять (27,3%) – підвищений, сім (21,2%) – високий
рівень шкільної тривожності. Серед двадцяти семи
школярів 7-9 класів за результатами методики «Шкала
реактивної та особистісної тривожності» СпілбергераХаніна високий рівень реактивної тривожності притаманний чотирьом (14,8%), середній рівень – шістнадцяти
(59,2%), низький – семи (26%) підліткам. Високий рівень
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особистісної тривожності виявлено у трьох (11,1%),
середній рівень – у шістнадцяти (59,2%), низький –
у восьми (29,7%) школярів. Отже, більшість учнів нашої
експериментальної групи мали середній рівень реактивної та особистісної тривожності, що вказує на те, що
вони лише в певних ситуаціях відчували страх із приводу
проблем освітнього процесу, здатні здебільшого конструктивно розв’язувати проблеми у взаєминах із соціумом.
За результатами методики «Діагностика особистості
на мотивацію до успіху» Т. Елерса, серед шістдесяти
учнів 5-9 класів двоє (3,3%) мали надто високий, тридцять
(50%) характеризувалися високим, дев’ятнадцять (31,7%) –
середнім, дев’ять (15%) – низьким рівень мотивації до
успіху. Узагальнюючи результати методики, необхідно
зазначити те, що більшість учнів нашої вибірки схильні
орієнтуватися на власні сили, гнучко й наполегливо
добиватися поставленої мети, можлива невдача їх не
надто хвилює.
За результатами методики «Визначення загального
рівня самооцінки» Г.М. Казанцевої» із шестидесяти
учнів 5-9 класів високий рівень самооцінки виявлено у
п’ятнадцяти (25%), у двадцяти чотирьох (40%) – середній
(адекватний), у двадцяти одного (35%) учня – низький
рівень самооцінки. Таким чином, більшість учнів експериментальної групи мали неадекватну самооцінку.
Висновки. На підставі вищезазначеного, можна
сформулювати висновок про те, що більшість учнів
нашої вибірки характеризувалися показниками інтелектуальних здібностей в межах вікової норми та достатньо
розвиненими креативними здібностями, середнім рівнем
реактивної та особистісної тривожності та неадекватною
самооцінкою.
Для підтвердження або спростування гіпотези дослідження, ми провели кореляційний аналіз отриманих
даних. Результати кореляційного аналізу, психодіагностичного обстеження учнів дали можливість виявити
основні психологічні чинники неуспішності в кожній
конкретній групі підлітків. Гіпотеза про те, що існує
зв’язок між успішністю навчання підлітків, рівнем їх
інтелекту, креативності, мотивацією до успіху в діяльності,
рівнем самооцінки та тривожності, в основному, підтвердилася. Проте, характер і специфіка цього зв’язку,

як показали результати, певною мірою визначаються
віковими, індивідуальними особливостями дітей, а також
якістю та умовами освітнього процесу.
Для корекції шкільної неуспішності підлітків ми
підібрали програму корекції та розвитку інтелектуальної
та особистісної сфери школярів на факультативних
заняттях курсу «Інтелектика». Завданнями корекційної
роботи були: розвиток інтелектуальних здібностей та
креативності підлітків; формування мотивації до успіху,
самовиховання і саморозвитку; зниження рівня тривожності школярів; закріплення почуття власної гідності,
впевненості в собі, формування адекватної самооцінки.
Для перевірки гіпотези щодо розходження середніх
двох зв’язаних вибірок учнів до і після корекційної
розвивальної програми, було використано, так званий,
парний двовибірковий t-критерій Стьюдента. Проведений
аналіз засвідчив те, що програма курсу «Інтелектика» є
дієвою для корекції та розвитку інтелекту, креативності,
мотивації до успіху, самооцінки та тривожності. ЇЇ можна
застосовувати в практиці роботи шкільного психолога
для попередження та подолання шкільної неуспішності
підлітків.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
з’ясуванні впливу на формування неуспішності таких
чинників, як недоліки пізнавальної та мотиваційної
сфери учнів.
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UNDERACHIEVEMENT OF ADOLESCENT STUDENTS: PSYCHOLOGICAL FACTORS
The purpose of our research was to study the influence of the psychological factors on underachievement of adolescent
students in learning process.
A set of methods of interpretive-analytical, empirical and theoretical research were used to solve the tasks, achieve the
goal and test the hypothesis of our study.
Based on the analysis of the conducted studies, it was proved, that there is a link between the success in the learning
process of the adolescents, their level of intelligence, creativity, motivation for success in activity, level of self-esteem and
anxiety.
Key words: failure, creativity, intelligence, self-esteem, motivation for success in activity, anxiety.
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА
ЗАГАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЇЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ
В статті розглядаються проблеми феномена самореалізації людини, в основі яких лежать потреби
зростання, розвитку та самовдосконалення, а також відмінності в інтерпретації понять «самореалізація» і
«самоактуалізація».
Ключові слова: самореалізація, самоорганізація, самостановлення, саморозвиток.
Постановка проблеми. Проблема самореалізації людини в особистісному, сімейному, професійному плані є
насущною проблемою через її екзистенціальний характер,
динамічно змінюється в контексті соціальних процесів і
перетворень, що і призводить до необхідності її переосмислення.
Психологічний розгляд проблеми особистості та її
розвитку у вітчизняній науці сходить до кінця XIX –
початку XX століття (В.М. Бехтерев, П.П. Блонский,
П.Ф. Каптерєв, А.Ф. Лазурський, К.Д. Ушинський та ін.).
Дослідженням самореалізації особистості в вітчизняній психології присвячені роботи таких вчених, як Л.С. Виготського
(1982), О.М. Леонтьєва (1977, 1994), С.Л. Рубінштейна
(1999), Д.Б. Ельконіна (1978), А.В. Петровського (1984,
1987, 1996) та ін.
Для вітчизняної психології завжди була характерною
орієнтація на внутрішній світ людини, її життя, духовному
виміру її існування. На думку А.А. Деркач, Є.І. Степанової
(2000) та ін., саме ідеї Л.С. Виготського стали основою
для розробки сучасних проблем акмеології. Н.Г. Шевченко
(2007) відзначає, що направленість та масштабність акме
у різних людей суттєво відрізняється одна від одної.
Однак виділяються чотири основних шляхи розвитку, які
відповідають методологічному принципу вивчення людини
(Б.Г. Ананьєв, О.О. Бодальов та ін.): «пік» у прогресивному розвитку людини, як індивіда; найвищі досягнення
в особистісному розвитку; визначні результати у праці;
досягнення вершин у розвитку людини, як індивідуальності.
Метою статті є аналіз наукових підходів до проблеми
самореалізації особистості, визначення психологічного
змісту понять «самореалізація» і «самоактуалізація».
Виклад основного матеріалу. Проблема розвитку
особистості включає різні підходи до розуміння загально
психічного розвитку та його особистісної складової, а
також різні підходи до розуміння самої особистості, представлені в теоріях, розроблених у світовій та вітчизняній
психології. Останніми роками відбулося багато змін у
нашому суспільстві та в індивідуальній свідомості кожної
людини. Взаємообумовлений розвиток людини і суспільства, як відомо, має дві сторони. З одного боку,
суспільство є наперед заданим середовищем існування і
розвитку окремої людини. З іншого – буття особистості
виступає умовою відтворення й оновлення соціальних
процесів: поза особистісним буттям соціальні якості не
здатні ані утворитися, ані реалізуватися.
Витоки ідеї самореалізації, що розвивається в її
сучасному варіанті в зарубіжній психології містяться в

теорії А. Адлера, який в останніх своїх роботах терміни
«прагнення першості» та «прагнення до самовдосконалення» використовує як тотожні. На його думку, людина,
порівнюючи себе з недосяжним ідеалом вдосконалення,
постійно переповнюється почуттям, що вона ще не
досягла його та мотивується цим почуттям [3].
Дослідники вважають, що прагнення першості – це
боротьба за самовдосконалення та самостановлення.
Пізніше це універсальне прагнення, відкрите А. Адлером,
знайшло своє відображення в концепції К. Хорні, самоактуалізації К. Гольштейна і А. Маслоу, актуалізуючої
тенденції К. Роджерса, мотивації ефективності Р. Вайта.
Останній підкреслював схожість між прагненням першості
та мотивацією ефективності як внутрішнім прагненням
до оволодіння новими знаннями та навичками.
Всі ці концепції стосуються феномену самореалізації
людини, основою якої є потреби зростання, розвитку та
самовдосконалення. Тому термін «самореалізація» є синонімом термінів «реалізація власних можливостей» та
«самоактуалізація». Адже вони описують подібні явища:
повна реалізація власних дійсних можливостей (К. Хорні),
прагнення людини до найбільш повного вияву та
розвитку своїх можливостей і здібностей (К. Роджерс),
внутрішньо активного розвитку себе, самовираження
(Ф. Перлз), бажання людини стати тою, якою вона може
стати (А. Маслоу). Останнім часом термін «самореалізація» використовується як більш загальне поняття у
відношенні до понять «самоактуалізація», «самоствердження», «саморозвиток» [3].
Відмінності в інтерпретації термінів «самореалізація»
та «самоактуалізація» пов’язані з різними аспектами: на
суб’єктивному, внутрішньому, або об’єктивному, зовнішньому існуванню особистості. Термін «самоактуалізація»
відображає даний процес більшою мірою у внутрішньому плані особистості, а «самореалізація» – у зовнішньому. Однак, як самоактуалізація – це завжди актуалізація, тобто прояв себе, своєї справжньої природи
ззовні, так і самореалізація – це завжди реалізація свого
справжнього «Я».
Головною особливістю розгляду понять «самореалізація» та «самоактуалізація» гуманістична психологія
вважає багатомірність та синтетичність, а також аморфність. Неоднозначність визначень самоактуалізації відображає складність цього поняття.
У визначеннях самоактуалізації, які існують, вона
характеризується як прагнення та процес реалізації
генетичних і особистісних можливостей (а також потреб,
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здібностей, цінностей) людини як найбільш повне та
позитивне використання власних можливостей, процес
втілення потенціалу, внутрішньої природи людини, вияву її
«Я», повноцінного розвитку, саморозвитку, самопізнання,
високий рівень психічного здоров’я, метамотивація,
збалансованого та гармонійного розкриття всіх аспектів
особистості, цілеспрямоване прагнення до цілісності,
внутрушньоособистісної синергії, особливий емоційний
стан, процес створення самого себе, своєї індивідуальності, можливостей розвитку «Я» [2].
В загальній психологічній характеристиці самоактуалізації в науковій літературі виокремлюються головні
три аспекти: самоактуалізація як інтенція, процес та результат [1].
Інтенція самоактуалізації різними авторами розглядається по-різному: як прагнення, як потреба, мотив, мета,
внутрішня мета, тип сенсу.
В якості результату процесу самореалізації вказуються суб’єктивні критерії, об’єктивні критерії та їх
співвідношення. Суб’єктивні критерії – це глобальне
відчуття задоволеності прожитим життям загалом,
зокрема, радості життя, відчуття осмисленості життя.
Серед об’єктивних критеріїв виокремлюються соціально
значимі вклади, новоутворення в особистісній сфері –
наявність певних нових більш загальних, з більш
складною структурою інтегральних характеристик
особистості. Співвідношення суб’єктивного та об’єктивного – це баланс соціальної та внутрішньої успішності,
ступінь розходження між суб’єктивними можливостями,
життєвими планами особистості та її реальним життям [4].
При аналізі самоактуалізації як процесу розглядаються її види, як то: продуктивна, непродуктивна;
успішна, неуспішна; а також сторони: соціально-родова,
індивідуально-психологічна; зовнішня та внутрішня;
передсуб’єктна та суб’єктна. Формами самоактуалізації
є діяльність, активність, соціальна активність, життєдіяльність, творчість, співробітництво та персоналізація [5].
Самоактуалізація визначається через комплекс характеристик особистості, а саме: компетентність у часі,
внутрішня підтримка, ціннісні орієнтації, гнучкість поведінки, сенситивність до себе, самоповага, самоприйняття,
сприйняття природи людини в цілому як позитивної,
прийняття власної агресії, пізнавальних потреб та креативності. Ці параметри самоактуалізації стосуються не
лише особистості, але й індивідуальності та можуть
виступати як внутрішні умови процесу самоактуалізації.

Висновки. Таким чином, самореалізація особистості
є складовою загального процесу її самоорганізації.
Місце процесу самореалізації в цілісній моделі самоорганізації визначається його специфічною роллю: це
той єдиний процес, що забезпечує дійсне включення
особистості до ієрархічно вище розташованих систем
природи та суспільства. Також сутність процесу самореалізації особистості полягає в об’єктивації сутнісних
сил як елементів її структури. Ця об’єктивація необхідна,
оскільки випливає з фундаментальної потреби особистості в самореалізації. Механізмом самореалізації виступає
діяльність, але не кожний акт діяльності є самореалізацією, а лише той, що відповідає власним тенденціям
розвитку особистості. Загальний критерій самореалізації –
відповідність створеного людиною її сутнісним силам.
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SELF-REALIZATION OF PERSONALITY AS A COMPOSITION OF THE GENERAL PROCESS
OF ITS SELF ORGANIZATION
The article deals with the problems of the phenomenon of human self-realization, which are based on the needs of growth,
development and self-improvement, as well as differences in the interpretation of the concepts of "self-realization" and "selfactualization".
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ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
В дані статті на основі індуктивного аналізу наукової літератури та даних експертів представлено
основні показники інформаційної компетентності особистості, встановлено відповідні рівні. При групуванні
показників обрано біполярні фактори. Сюди увійшли цілі в житті; мотивація, активність, оцінка,
когнітивність, локус контролю Життя, локус контролю Я, процес життя, сила, емоції позитивні, емоції
негативні, комунікативність, реціпієнтність, суб’єктність, об’єктність, лідер людина, лідер комп’ютер,
активність, емоційно-вольовий показник, екологічний, правовий показник та результат життя. У сукупності
типові характеристики показників відображають рівень прояву компонентів в конкретної людини, що
дозволяє зробити висновки про загальний рівень інформаційної компетентності особистості.
Ключові слова: показники, інформаційна компетентність, біполярні фактори, рівні.

Постановка проблеми. У нашому дослідженні компетентність визначено як інтегровану якість особистості,
цілісну, динамічну систему особистісних здатностей, які
дозволяють свідомо і творчо визначати та здійснювати
свою професійну (фахову) діяльність для забезпечення
ефективності життєдіяльності. Інформаційна компетентність має окрему нормативну основу застосування із
певними критеріями якості діяльності, що проявляються
як певний рівень професіоналізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Залежність
людської поведінки від оточуючого середовища представлено в роботах К. Левіна та Г. Гоманса. Г. Гоманс
[1], установлював, що зовнішнє середовище визначає
ряд дій людини незалежно від власного бажання, незалежно від особистого вибору. Підтримуємо думку К. Левіна
[2], який визначав поведінку, як функцію особи та оточуючого середовища. Разом з тим людям притаманно
демонструвати свої дії, які не вимагаються зовнішнім
середовищем.
Таким чином, метою даної статті є охарактеризувати
показники та рівні інформаційної компетентност і особистості.
Виклад основного матеріалу. В інформаційному
суспільстві людина повинна чітко усвідомлювати свої
плани на майбутнє. Плануючи свою поведінку вона
спроможна ефективно досягти поставленої мети, зорієнтуватися в сучасному суспільстві та йти в ногу з часом.
Від рівня оцінки, осмисленості людиною сенсу свого
життя, своїх цілей та спроможності їх досягнення залежить рівень самореалізації особистості та її задоволеність
життям. Осмисленість життя відповідає гармонійному
рівню самореалізації, для якого характерно не тільки
гарне уявлення про свої прагнення, а й усвідомлення способів їх реалізації. Люди з високим рівнем самореалізації
вміють розподіляти власні ресурси, добре знають свої
позитиви й недоліки, постійно прагнуть до особистісного
росту, професійної досконалості та соціального визнання.
На основі індуктивного аналізу наукової літератури
та даних експертів визначено основні показники інформаційної компетентності особистості, встановлено відповідні рівні.

При групуванні показників обрано біполярні фактори
(концепція Саннікової О.П.) [3]: спрямованість (ЦЖ+) –
немає спрямованості (ЦЖ-); потребою в ІКТ (РР+) –
відсутність потреби в ІКТ (РР-); досягнення успіху (M+) –
уникнути неудачі (M-); екставертованість (А+) – інтравертованість (А-); позитивне сприйняття інших людей
(О+) – негативне сприйняття інших людей (О-); різноманітне когнітивне мислення (К+) – стереотипне когнітивне
мислення (К-); сама приймає рішення (ЛкЖ+) – фаталізм,
непідвладне свідомому(ЛкЖ-); сильна особистість (ЛкЯ+) –
слабка особистість (ЛкЯ-); емоції позитивні (EM_PL) –
емоції негативні (EM_MN); комунікативність (KT_KM) –
реціпієнтність (KT_RP); суб’єктність (KT_SB) – об’єктність (KT_OB); лідер людина (KT_TH) – лідер комп’ютер
(KT_CP); активність (KT_AK) – відсутність (KT_ВС);
життя наповнене змістом (ПрЖ+) – незадоволеність
життям (ПрЖ-); присутні вольові якості (С+) – відсутні
вольові якості (С-); потреба в позитивних емоціях (EV+) –
відсутність потреби в позитивних емоціях (EV-);
гармонія з природою (ЕК+) – дисгармонія з природою
(ЕК-); правова обізнаність (РР+) – правова безграмотність (РР-); самореалізація (РЖ+) – нереалізованість (РЖ-).
Цілі в житті. Високий рейтинг життєвих цілей
(ЦЖ+) характеризує наявність у випробуваного цілей на
майбутнє, які надають життю осмисленості, спрямованості й тимчасової перспективи. Низькі значення (ЦЖ) характеризують особистість без планів на майбутнє.
Немає потреби до успішного вирішення прикладних завдань, мотивації до навчання, інтересів, ідеалів. Людина
не потребує переконання в необхідності інформаційноцифрової грамотності. У неї відсутнє бажання досягти
успіху й показати себе з кращого боку та ін.. Низькі бали
властиві людині, яка живе сьогоднішнім або вчорашнім днем.
Мотиваційний показник – високі значення показника
(M+) передбачає потребу до самовираження, до
досягнення успіху, до вдалого вирішення різнопланових
завдань через застосування інформаційно-комунікаційних
технології. Такі люди зазвичай впевнені в собі, у своїх
силах, відповідальні, ініціативні й активні, наполегливі у
досягненні мети, цілеспрямовані. Низькі значення показ-
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ника (M–) пов’язані з потребою уникнути зриву, осудження, покарання, заздалегідь бояться можливої невдачі,
думають про шляхи уникнення цієї гіпотетичної невдачі.
Такі люди зазвичай відрізняються підвищеною тривожністю, низькою впевненістю у своїх силах, можуть впадати в стан, близький до панічного.
Проектно-поведінковий показник інформаційної
компетентності особистості – високі значення показника
(РР+) пов’язані з потребою успішно застосовувати
інформаційно-комунікаційні технології в будь-якій галузі.
Такі люди оцінюються через сформованість планів на
майбутнє, а також чіткість, самостійність в процесі їх
побудови в інформаційному суспільстві; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, спроможність оперувати даними на основі використання сучасних ІКТ.
Вони приймають себе як особистість, схильну усвідомлювати себе носієм позитивних, соціально бажаних
характеристик, у певному сенсі задоволений собою. Низькі
значення показника (РР–) характеризуються відсутністю
потреби бути носієм позитивних, соціально бажаних
характеристик; не бажанням застосовувати інформаційнокомунікаційні технології. Такі люди не мають чітких
планів на майбутнє в інформаційному суспільстві; не
вчиняють дії та не проявляють ініціативи щодо отримання
знань застосуванні ІКТ; відсутні плани на майбутнє.
Активність. Позитивні значення активності (А+), як
показника екставертованості, вказують на високий рівень
активності, товариськості та імпульсивності. Екстраверти
надають перевагу роботі з командою в оточенні й у
взаємодії з іншими людьми. Негативні показники засвідчують інтравертованість (А-). Інтроверти вважають за
краще працювати незалежно від колективу (комп’ютери,
індивідуальні проекти). Такі люди проявляють певну
пасивність, у них спокійні емоційні реакції.
Оцінка. Високі значення показника оцінки (О+) свідчать про рівень самоповаги, про те, що випробовуваний
приймає себе як особистість, схильну усвідомлювати
себе носієм позитивних, соціально бажаних характеристик,
у певному сенсі задоволений собою. Позитивні значення
даного показника говорить про рівень привабливості,
симпатії, яким володіє одна людина в сприйнятті іншої.
Низькі значення показника (О-) вказують на критичне
ставлення людини до самої себе, незадоволеність власною
поведінкою, рівнем прийняття самого себе. Особливо
низькі значення цього чинника в самооцінці свідчать про
можливі невротичних або інших проблемах, пов'язаних з
відчуттям малої цінності своєї особистості. Зазвичай такі
люди негативно сприймають інших людей.
Когнітивний показник інформаційної компетентності
особистості – високі значення показника (К+) передбачають потребу різноманітних когнітивних способів
сприйняття, мислення, спілкування. Такі люди володіють
знаннями, виявленням на практиці умінь, обов’язків,
функцій, оцінка їх суспільної значущості, знання способів,
методів, засобів для успішної діяльності. В них наявні
навички використання інформаційно-комунікаційних технології для отримання, оцінювання, зберігання, вироблення, представлення й обміну інформаційними даними
тощо. Низькі значення показника (К–) характеризуються
стереотипними когнітивними способами сприйняття,
мислення, спілкування; потреба перебувати наодинці, у

власному світі. Такі люди дезорієнтовані в інформаційному суспільстві, проявляють певну пасивність, спокійні
емоційні реакції, не бажають змінювати свої знання та
мислення.
Локус контролю Життя. Високі значення Локус
контролю «життя або керованість життя» (ЛкЖ+) засвідчують те, що людині дано контролювати своє життя, вільно
приймати рішення і втілювати їх. Людина сама спроможна
здійснити аналіз отриманої інформації та самостійно
прийняти рішення. Низькі значення Локус контролю
«життя або керованість життя» (ЛкЖ-) відповідають за
переконаність в тому, що життя людини непідвладне
свідомому контролю, що воно ілюзорне і безглуздо щонебудь загадувати на майбутнє, наявність фаталізму,
невідворотності сил, які наперед визначають долю людей.
Локус контролю Я. Високі бали Локус контролю
«Я» (ЛкЯ+) відповідають уявленню людини про себе, як
про сильну особистість, яка має достатню свободу вибору,
щоб побудувати своє життя відповідно до своїх цілей і
завдань і уявленнями про його сенс. Такі люди впевнені
в тому, що мають свою думку, бачення існування в
інформаційному суспільстві. Низькі бали Локус контролю
«Я» (ЛкЯ-) відповідає за зневіреність у своїх силах контролювати події власного життя. Такі люди характеризуються як слабкі особистості. Їм притаманне бажання
повернути старі часи назад, жити по старому.
Персоніфікація, що означає наділення неживих предметів людськими якостями, має глибоке коріння в людській психіці (Гордєєва А. В.) і є актуальним в світі сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій. Можливість
вести з комп’ютером діалог, сприйняття машини в ролі
партнера, здатного приймати рішення, розуміти і реагувати
на дії людини, сприяють прояву персоніфікації. Показники
представлені за принципом рівновірогідності й збалансування відповідей на протилежні за значенням категорії.
«Суб’єктність» об’єднує відповіді або безпосередньо
відносить комп’ютер до класу суб’єктів чи відзначає
присутність у нього рис, необхідних для визнання його
суб’єктом. «Об’єктність» характеризує сприйняття комп’ютера як об’єкта, що має певний зовнішній вигляд,
пристрій, функції.
«Комунікативність» включає в себе приписування
комп’ютеру суб’єктних якостей партнера-комунікатора.
«Реципієнтність» наділяє комп’ютер суб’єктивними якостями партнера-реципієнта, здатністю бути «слухачем».
«Лідер-людина» – мається на увазі пасивні якості
комп’ютера у взаємодії, присутність ролі веденого діалогу
з людиною. «Лідер-комп’ютер» визначає суб’єктивні
якості комп’ютера як здатність брати ініціативу на себе,
залежність людини від комп’ютера, перекладання відповідальності на дію комп’ютера.
«Емоції позитивні» характеризує компоненти в
сприйнятті комп’ютера людиною, що несуть позитивне
ставлення до існування ПК. «Емоції негативні» висловлює
сукупність загального скептицизму, недовіри, непотрібності комп’ютеризації, страх людини перед комп`ютером.
«Активність» приписує комп’ютеру суб’єктивні якості, якими передбачено активну сторону у взаємодії з
людиною. В іншому випадку їх відсутність.
Процес життя. Високі бали за цією шкалою (ПрЖ+)
говорять про те, чи сприймає випробовуваний процес
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свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений
змістом. Такі люди сприймають інформаційне суспільство,
як таке, що надає велике поле діяльності, та можливості
зробити життя емоційно забарвленим. Це люди, що живуть
сьогоднішнім днем. Низькі бали за цією шкалою (ПрЖ-)
є ознакою незадоволеності своїм життям у сьогоденні.
Сучасне суспільство викликає низку проблем, для вирішення яких потрібно прикласти зусилля. Тому при цьому
вони надають повноцінний сенс спогадам про минуле.
Сила. Високі показники (С+) вказують на особистісну
значущість, що проявляється здатністю та спроможністю
вільно висловлювати думки та проявляти власну позицію
у застосуванні ІКТ. Людина здатна демонструвати
почуття, що забезпечують успішний перебіг і результативність професійної діяльності; емоційний тонус, емоційну сприйнятливість, цілеспрямованість, самовладання,
наполегливість, ініціативність, рішучість, самостійність,
самокритичність, самоконтроль. Вона усвідомлює значущість предмета й результату діяльності. Розвиток вольових
сторін особистості говорить про впевненість в собі, незалежність, схильність розраховувати на власні сили у
важких ситуаціях. Низькі значення показника вказують
на відсутні вольові якості (С-). Особистісна значущість
виявляється нездатністю та неспроможністю вільно висловлювати думки та виражати власну позицію в застосуванні ІКТ. Людина здатна демонструвати негативні
почуття, що забезпечують безрезультатний перебіг професійної діяльності; нестабільний емоційний тонус, емоційну
несприйнятливість, відсутність цілі та неспроможність
самовладання, безініціативність, нерішучість. Вона не
усвідомлює значущість предмета й результату діяльності.
Емоційно-вольовий показник інформаційної компетентності особистості – високі значення показника (EV+)
пов’язані з потребою позитивних емоцій в процесі
роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями; з
потребою в почуттях людини у його ставленні до сучасного світу та себе як його представника; потребою проявити вольові якості в процесі особистісного становлення;
потребою у свободі вибору, щоб побудувати своє життя
відповідно до власних цілей, завдань і уявлень про його
сенс. Такі люди характеризуються здатністю та спроможністю висловлювати вільно думки та проявляти власну
позицію у застосуванні ІКТ; цілеспрямованістю, самовладанням, наполегливістю, ініціативністю, рішучістю,
самостійністю, самокритичністю, самоконтролем. Низькі
значення показника (EV-) характеризуються відсутністю
позитивних емоцій в процесі роботи з інформаційнокомунікаційними технологіями; відсутня потреба у особистісному становленні; власне життя будує відповідно
до установлених стереотипів; не знає, чого хоче в цьому
житті. Такі люди характеризуються безініціативністю,
нерішучістю. Вони не спроможні відстоювати свою думку, проявляти власну позицію.
Екологічний показник інформаційної компетентності
особистості – високі значення показника (ЕК+) характеризуються потребою відповідати вимогам сучасного
життя в інформаційному суспільстві, перебувати в
гармонії з природою; потребою в дотриманні чистоти
навколишнього середовища; усвідомленням важливості
екологічної безпеки. Така людина відповідальна та дисциплінована; вона здатна забезпечувати чистоту й
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порядок у приміщенні та на робочому місці, дотримуватися вимог санітарії та гігієни. Низькі значення
показника (ЕК–) характеризуються не усвідомленням
вимог сучасного життя в інформаційному суспільстві,
які ставить інформаційне суспільство; байдуже відношення
до навколишнього середовища, довкілля. Така людина
безвідповідальна та недисциплінована; нехтує вимогами
санітарії та гігієни.
Правовий показник інформаційної компетентності
особистості – високі значення показника (РР+) характеризуються потребою громадської активності, громадської позиції; правової обізнаності; усвідомлення поняття
етики роботи з інформацією; володіє засобами й методами
захисту інформації. Така людина має власний світогляд,
дотримується безпеки приватної власності. Вона розуміє
роботу з базами даних, з безпеки в Інтернеті та кібербезпеки. Низькі значення показника (РР–) вказують
відсутність потреби приймати громадську позицію; усвідомлене ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій;
відсутні знання з правил етики роботи з інформацією.
Така людина немає власного світогляду; апатичний до
суспільних подій.
Результат життя. Високі значення показника
Результативність життя (РЖ+) або задоволеність самореалізацією характеризує людину, яка доживає своє
життя, у якої все в минулому, але минуле здатне надавати
сенс залишку життя. Вона готова ділитися своїм досвідом,
має бажання орієнтуватися в інформаційному просторі
та самовдосконалюватися. Низькі значення показника
результативність життя (РЖ-) або задоволеність самореалізацією говорить про незадоволеність прожитою
частиною життя. Особистісна значущість відсутня. Людина
не здатна представляти повідомлення й дані в зрозумілій
для всіх формі, не здатна орієнтуватися в інформаційному
просторі, оперувати даними на основі використання
сучасних ІКТ. Особливо низькі значення рівня самоповаги
в самооцінці свідчать про можливі невротичні або інші
проблеми, пов’язані з відчуттям малої цінності своєї
особистості.
У сукупності типові характеристики показників відображають рівень прояву компонентів в конкретної
людини, що дозволяє зробити висновки про загальний
рівень інформаційної компетентності особистості.
Високий рівень прояву загальних ознак інформаційної
компетентності особистості характерний для людей,
схильних до засвоєння знань, які цікавляться відповідною
інформацією у сфері комп’ютерних технологій, проявляють інтерес до інноваційної діяльності. Він характеризується досконалим володінням знаннями, вміннями,
навичками, здатністю до осмислення нових ідей, самостійністю в проектуванні педагогічних систем на
інноваційному рівні, проявами активності та стимулюванням до творчої діяльності інших; здатністю до
систематизації та узагальнення вітчизняного і світового
професійного досвіду й успішного програмування його
творчого використання. Провідним мотивом діяльності
виступає потреба в професійній досконалості.
Високий рівень прояву загальних ознак володіння ІК
технологіями характеризується стійким інтересом до
інформаційних технологій, бажанням використовувати
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медіа-засоби в практичній діяльності, прагненням займатися науково-дослідною роботою й вивчати новітні
досягнення в цій сфері. Для його досягнення необхідно
сформувати в структурі особистості певний комплекс
спеціальних і фундаментальних знань, причому він має
бути правильно збалансований. Якість знань повинна бути
досить високою, щоб особистість, як професіонал, могла
орієнтуватися досить вільно в нестандартних ситуаціях.
Високий рівень інтелекту свідчить про високий рівень
загальних ознак володіння ІК технологіями, який в свою
чергу вказує на здатність володіння як загальними
здібностями, адаптацією й умінням приймати рішення, так і
наявністю творчих здібностей, схильності до технічної
творчості. Для цього рівня ступінь інтелекту має бути
високим, що свідчить про можливість особистості реалізовувати свої творчі здібності. Ще однією умовою прояву
загальних ознак володіння ІК технологіями на високому
рівні є високий творчий потенціал, тому що здатність до
творчого вирішення завдань з використанням ІКТ є
основною спеціальної особистісної якості. Спеціалісти, які
мають такий рівень, повинні досконало володіти комунікативними й організаторськими здібностями, що дасть їм
можливість швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях. Ще однією досить важливою умовою високого рівня
прояву загальних ознак володіння ІК технологіями є
емоційна стабільність, яка дозволяє фахівцю гнучко
формувати адекватну самооцінку своїх можливостей у
різних ситуаціях, мати сформовану впевненість у своїх
потенційних можливостях.
Середній рівень прояву загальних ознак володіння ІК
технологіями відрізняється наявністю окремих знань, умінь
і навичок, періодичними проявами активності в організації
комп’ютерної діяльності. Щодо використання ІК технологій у професійній діяльності, то цей рівень характеризується незначним інтересом. Когнітивна складова
характеризується тими знаннями, що їх отримують люди в
основному на курсах підвищення кваліфікації під керівництвом викладачів, а також із джерел, що рекомендуються ними та дають можливість орієнтуватися в сфері
науково-технічного прогресу. Для середнього рівня операційно-діяльнісний компонент характеризується розвитком
творчої складової, схильності до технічної творчості не
нижче рівня «розв’язання завдань» (інтелект у межах 100
IQ). Комунікативна компетентність та самооцінка повинна
відповідати високому гнучкому або високому негнучкому
рівню.

Низький рівень прояву загальних ознак володіння ІК
технологіями синтезує показники, що характеризують
здібності, мотиви, знання і вміння особистості, які не
вирізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Цьому рівню властиві такі ознаки: стихійність, пасивність,
неорганізованість. Володіння особистістю ІК технологіями
виявляє слабкий інтерес до медіа-засобів або його відсутність. Як правило, такі педагоги мають потрібний комплекс
фундаментальних знань, але якість цих знань не настільки
висока, щоб майбутній фахівець на їхній основі міг розбиратися в ІТ, сучасних медіа засобах. Низький рівень
емоційно-вольового компоненту вказує на розвиток творчої
складової на рівні «забезпечення творчої діяльності», для
якого інтелектуальний показник нижче 100 IQ. Схильність
до технічної творчості, розвиток комунікативної компетентності, самооцінка знаходяться на рівні нижче середнього або низькому.
Серед інших чинників, які можуть впливати на становлення інформаційної компетентності особистості до змін в
інформаційному суспільстві, на наш погляд, варто
виокремити дві основні групи:
а) організаційно-професійні (посада в організації; рівень
освіти; стаж професійної діяльності);
б) соціально-демографічні (вік; стать).
Висновок. У сукупності типові характеристики біполярних факторів відображають рівень прояву компонентів в
конкретної людини, що дозволяє зробити висновки про
загальний рівень інформаційної компетентності особистості.
Тому, перспективою подальших досліджень у даному
напрямку буде дослідження складових інформаційної
компетентності особистості.
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INDICATORS AND LEVEL OF PERSONAL INFORMATION COMPETENCY
In the following article, based on the inductive analysis of scientific literature and expert data, the main indicators of
information competence of the individual are presented, and the corresponding levels are established. Bipolar factors are
chosen by grouping indicators. These included life goals; motivation, activity, assessment, cognition, locus of Life control,
locus of I control, the life process, strength, positive emotions, negative emotions, communication, recipient, subjectivity,
objectivity, person leader, leader computer, activity, emotionalvolitional indicator, environmental, legal indicator and result
of life. As a whole, typical characteristics of the indicators reflect the level of components in a particular person, which allows
us come to conclusions about the general level of informational competence of the individual.
Key words: indicators, information competence, bipolar factors, levels.
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ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ У РЕФОРМУВАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
Дослідження присвячено історико-психологічному аналізу виникнення прикладної психології в Україні і
основ створення психологічної служби у системі освіти як форми упровадження наукових психологічних
знань у практику освітньої діяльності. Обґрунтовано застосування проектної методології в якості
методичної одиниці професійної діяльності практичних психологів. В роботі окреслено теоретичні засади
дослідження явища психологічної практики, визначено роль і місце прикладної психології у системі
психологічного знання і суспільної практики. Практичне застосування одержаних результатів знайшло
відображення у побудові організаційно-функціональних моделей діяльності психологічної служби системи
освіти.
Ключові слова: прикладна психологія, психологічне практикування, педагогічна практика, психологічна
служба у системі освіти, практичний психолог, методологія, історія психології.

Постановка проблеми. Виникнення психології як
самостійної науки було пов’язано у тому числі і з
розумінням необхідності впровадження її результатів в
освітню практику (Дж. Дьюі, С. Холл, Е. Штерн). Природній розвиток теорій і методів психологічного забезпечення освітянської практики у західних країнах
обумовив створення розгалуженої мережі надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу. При
цьому, у різних країнах психологічне забезпечення освіти
набуло певної своєрідності починаючи з теоретичних і
методологічних основ психологічного практикування і
закінчуючи своєрідною організаційною структурою надання психологічної допомоги [18].
В Україні система освіти і психологічна наука
розвивалась своїми специфічними шляхами в основному
під впливом соціально-політичних факторів ХХ століття.
Такі історичні обставини обумовили своєрідність психологічних теорій та психологічної методології. Тим не
менш в результаті – маємо ряд непересічних здобутків,
які можуть являти собою цінність і для світової психології.
До початку 90-тих років ідея запровадження психологічної служби в освітню галузь в українському суспільстві визріла остаточно, чому сприяли докорінні
соціально-політичні зміни у нашій країні [6,7,8,11].
Система державного управління, у тому числі і управління освітою, офіційно визнала необхідність впровадження досягнень психологічної науки в освітянську
практику [16,17].
Разом з цим, готовність психологічної науки до запровадження системного супроводу освітніх реформ,
здійснення суттєвого впливу на процеси навчання,
виховання і розвитку учнів була невисокою.
Характеризуючи тодішню ситуацію маємо констатувати кілька фундаментальних проблем. У першу чергу –
це майже повна відсутність методів, методик і технологій практичної роботи психолога з різного роду
проблемами, що виникають в освітянських закладах у
процесі навчально-виховної роботи. Відповідно до цього,
майже повна відсутність фахівців, які могли надати

конкретну психологічну допомогу в конкретній проблемній ситуації, практикувати в якості консультанта, психотерапевта. Далі – відсутність системи підготовки
(навчальні плани, програми, посібники) практикуючих
спеціалістів, їх ліцензування і атестації. Нарешті –
відсутність єдиних теоретичних і методологічних засад
психологічного практикування.
Організована і систематична робота зі створення
психологічної служби в освітній галузі України почалася
з 1991 р., коли в Інституті психології було створено
новий підрозділ – Центр психологічної служби в системі
народної освіти. Основним завданням роботи Центру
було створення психологічної служби у системі освіти,
розробка фундаментальних нормативних документів і
методичного забезпечення діяльності її працівників.
Бачення психологічної служби у системі освіти
полягало у тому, що це має бути єдина, цілісна система
психологічного забезпечення освітнього процесу, яка є
органічною частиною системи освіти і ґрунтуватися на
існуючій структурі, нормативах діяльності, методичному
забезпеченні і підтримці та існуючому менеджменті.
Місією психологічної служби було підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу
засобами прикладної психології і соціальної педагогіки
на основі методології соціального проектування.
Реалізація такого масштабного соціального проекту
передбачала розв’язання трьох надзвичайно непростих
завдань:
1. Розробити і реалізувати в практику роботи освітньої
галузі організаційні форми і структуру психологічної служби шляхом розробки проектів законодавчих і нормативних
документів. Для виконання цього завдання необхідно
було здійснити: аналіз теорії і практики організації психологічного забезпечення освіти у зарубіжних країнах;
дослідити історію створення подібних служб у нашій
країні; дослідити сучасний стан і тенденції розвитку
системи освіти у найближчий і віддаленій перспективі.
2. Розробити принципи, методи і зміст методичного
забезпечення діяльності працівників психологічної
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служби – практичних психологів і соціальних педагогів.
Реалізація цього завдання, з огляду на майже повну
відсутність на той час шкіл прикладної психології, могла
бути забезпечена тільки на основі метатеоретичного і
еклектичного підходів до процесу і змісту психологічного
практикування. До того ж специфічна організація психологічної служби передбачала обов’язкове визначення
ефективності і результативності надання психологічної
допомоги.
3. На основі теоретичного узагальнення робіт вітчизняних і зарубіжних психологів та методологічного осмислення психологічного практикування здійснити узмістовлення прикладної психології як специфічного виду
професійної діяльності яка має бути теоретичною основою
психологічного практикування та професійної підготовки
майбутніх шкільних психологів і соціальних педагогів.
При цьому, необхідно було дотриматися умов, які б
дозволили: у повній мірі реалізувати гуманістичний потенціал різних шкіл зарубіжної прикладної психології;
здійснити заходи з імплементації психологічної служби
в існуючу структуру управління системою освіти; забезпечити виконання завдань реформування освітньої галузі
при наявності різних бачень цього процесу в суспільстві.
Розв’язання названих завдань здійснювалось як єдиний
процес і містило: науково-теоретичне узагальнення
підходів, результатів експериментування і набутого
практичного досвіду в галузі прикладної психології;
розробку та практичну апробацію різного роду організаційних моделей і технологій психологічного практикування у закладах освіти різного типу; апробацію і
вдосконалення організаційних моделей і методів психологічного практикування; широке упровадження результатів наукових і прикладних досліджень в освітню
практику та оцінку ефективності результатів цього впровадження; закріплення одержаних результатів у нормативних документах.
Отже, метою даної статті є систематизований історикопсихологічний опис процесу і результатів впровадження
здобутків прикладної психології у реформування освіти
засобами психологічної служби та визначення основних
його етапів та досягнень.
Завдання дослідження:
1. На основі аналізу історії створення і розвитку
психологічної служби у системі освіти України визначити
головні чинники цього процесу, логіко-наукові та суспільно-історичні умови в яких він відбувався.
2. Здійснити історико-теоретичний аналіз методів і
методології психологічного практикування та обґрунтувати на цій основі бачення методичних засад професійної діяльності працівників психологічної служби.
3. За допомогою теоретичного моделювання визначити
теоретичні основи та обґрунтувати специфіку прикладної
психології як виду професійної діяльності у психології,
що посідає проміжне місце між різного роду психологічними концепціями та знанням і психологічною практикою.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз першоджерел з проблеми дослідження; історико-психологічний
аналіз соціальних і методичних умов побудови психологічної служби в системі освіти України; аналіз нормативних документів системи освіти; теоретичне моделювання; узагальнення і систематизація.

Теоретичним підґрунтям нашого дослідження стали
фундаментальні роботи вітчизняних і зарубіжних психологів стосовно предмету психологічної науки, процесу, форм і методів психологічного практикування
(Р. Ассоджиолі, Л.С. Виготський, В. Вундт, Г.С. Костюк,
А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Роменець, С.Л. Рубінштейн,
Е. Штерн, К. Юнг, З. Фрейд). Теоретичні орієнтири щодо
специфіки прикладної психології та її відмінності від
психологічної науки і психологічної практики містяться у
роботах Г.С.Абрамової, О.Ф.Бондаренка, С.Д. Максименка,
В.В. Рибалки, К. Роджерса, Т.М. Титаренко, З. Фрейда,
Т.С. Яценко.
Методологічною основою цього дослідження були
загальнонаукові підходи до дослідження проблем людини
у процесі її саморозвитку (В.Г. Кремень, Г.С. Сковорода,
В.О. Сухомлинський, Тейяр де Шарден, Г.П. Щедровицький); принципи, методи і підходи до цілісного вивчення
людини у процесі її онтогенетичного розвитку, які були
започатковані у педології і психотехніці (П.П. Блонський,
Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, С. Холл, М.І. Шпільрейн);
ідеї діяльнісного підходу у психології (О.М. Леонтьєв,
С.Л. Рубінштейн); вчинковий (В.А. Роменець, В.О. Татенко,
Т.М. Титаренко, А.В. Фурман) та системно-структурний
підходи (О.М. Ткаченко).
Виклад основного матеріалу.
Розбудова організаційно-методичних засад психологічної служби у системі освіти.
Реалізація теоретичних поглядів та концепцій у
практику роботи існуючої системи освіти, та ще й у
період соціальної нестабільності, – справа надзвичайно
складна. Без підтримки і розуміння тогочасних керівників
галузі і науковців створення організаційних основ
психологічної служби у системі освіти було б неможливим. Натомість, таке розуміння було, що власне і
відкрило можливість для масштабного соціального експерименту під назвою «психологічна служба».
Подією, що дала суттєвий поштовх у розвиток
прикладної психології в Україні, була Перша всеукраїнська конференція з практичної психології (м. Луцьк,
11–14 листопада 1991 р.). Саме в ході цієї конференції
були обговорені концепція, шляхи та основні напрями
розвитку психологічної служби системи освіти, проект
положення про психологічну службу, обговорені організаційні моделі та специфіка методичного супроводу її
діяльності. Усе це стало основою для створення низки
перших нормативних документів Міністерства освіти,
що регулювали діяльність практичних психологів.
Основною структурною одиницею психологічної
служби системи освіти були визначені районні (міські)
та обласні навчально-методичні центри психологічної
служби. Саме цим психологічна служба в Україні відрізняється від психологічних служб системи освіти багатьох
інших країн де психологічна допомога зазвичай надається
або окремими спеціалістами, які працюють у навчальних
закладах, або спеціалізованими установами поза межами
закладів освіти.
1993 року було прийнято «Положення про психологічну службу в системі освіти України», яке визначало
сферу діяльності, права та функціональні обов’язки її
ланок. Наступного, 1994 року в освітянських закладах
країни вже працювало 2852 практичних психологи.
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Тільки 471 із них (тобто 6,5%) мали базову вищу освіту,
інші мали, в основному, освіту педагогів і додаткову
психологічну освіту.
У липні 1998 р. Міністерство освіти України спільно
з Академією педагогічних наук України створили Український науково-методичний центр практичної психології і
соціальної роботи як наукову установу Академії і як
головну методичну організацію психологічної служби
системи освіти. Центр було створено на базі і під науковим
керівництвом Інституту психології імені Г.С. Костюка.
Таким чином, організаційна структура психологічної
служби у системі освіти набула своєї завершеності.
У 2004 році сталася значна подія в історії психологічної служби системи освіти України. 23 квітня відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки
України, яка вперше за роки існування служби розглянула питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти». Рішення колегії визначило основні напрями діяльності психологічної служби
на багато років вперед. З того часу працівники психологічної служби відзначають 23 квітня як своє професійне
свято – «День практичного психолога».
Сьогодні психологічна служба, за статистичними
даними 2015–2016 навчального року, складається з 22616
працівників [11]. З них, практичні психологи – 14780
осіб, соціальні педагоги – 7054, методисти міських і
обласних центрів – 782. За означений навчальний рік до
працівників служби зареєстровано 3014130 звернень від
учнів, батьків, педагогів та представників державних і
громадських організацій. Мільйони звернень свідчать не
тільки про зростаючий авторитет служби серед основних
цільових аудиторій, а й про її суттєву роль у зниженні
соціальної напруги у нашому суспільстві.
Психологічна служба відзначила двадцятип’ятиріччя
свого існування в складних соціально-політичних умовах.
В результаті російської агресії з’явилося півтора мільйони
внутрішньо переміщених осіб, серед яких майже двісті
тисяч дітей, тисячі загиблих і десятки тисяч поранених
[1]. Знову перед працівниками служби постали непрості
виклики – робота з психологічною травмою, горем,
проблеми емоційного вигоряння та ін. [6,11,15]. На
початок 2016 року психологічна допомога була надана
більше як 145 тисячам постраждалих, з них більше 74 тис.
переселених дітей, учнів, студентів, більше 41 тис. їхніх
батьків, більше 3 тис. дітей і сімей поранених, майже 31
тис. дітей і сімей учасників АТО [11].
Усе сказане доводить, що психологічна служба стала
невід’ємною частиною освітньої галузі, вона суттєво
впливає на освітній процес, покращує самопочуття і
захищає психічне і соціальне здоров’я усіх його учасників і
виявилася здатною професійно відповісти на виклики
сьогодення. Вважаємо, що створення і діяльність психологічної служби у системі національної освіти сьогодні
може вважатися одним з найбільш вдалих результатів її
реформування.
Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби системи освіти.
Специфічна організація психологічної служби у системі
освіти передбачає специфіку застосування психодіагностичних, розвивальних, психокорекцій них та інших
методів психологічного практикування. Суть цієї
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специфіки полягає у тому, що: усі методи і методики
практикування мають узгоджуватись між собою та бути
доступними для аналізу усіма працівниками служби;
категорійно-поняттєвий апарат, що застосовується в
роботі має бути узгодженим і зрозумілим для всіх працівників; працівники служби мають можливість визначити
ефективність своєї діяльності у тому чи іншому випадку.
Центральним поняттям, що характеризувало б роботу
служби в цілому та окремого її фахівця є поняття
«психологічного супроводу дитини в освітньому процесі»
(Г.С. Костюк). Це є однією з фундаментальних розбіжностей національної психологічної служби від багатьох
зарубіжних. Не «запит клієнта – відповідь (допомога)
психолога», як це робиться у багатьох зарубіжних
країнах де психолог, по суті є сторонньою людиною для
освітнього закладу, а «психологічний супровід » протягом
довгого періоду життя дитини (наприклад – шкільного
навчання) з урахуванням соціальної ситуації розвитку,
провідного виду діяльності, вікових новоутворень, вікових
криз, особистісних, соціальних і групових ресурсів,
життєвих перспектив і життєвих планів (Л.С. Виготський).
Одним із результатів теоретичного пошукування в
галузі історії прикладної психології є проектнотехнологічний підхід, в основу якого покладено методологію соціального проектування [6,8,9]. Основу
названої методології складають поняття «проект» і
«технологія». Проектно-технологічний підхід має свої
переваги перед «методичним», функціональним підходом
у практичній педагогіці і психології.
Розглядаючи методи психологічної практики, передусім, маємо відзначити, що метод тут – це сукупність
певних прийомів, дій, методик, що застосовуються у
конкретних життєвих умовах та у конкретній ситуації
надання психологічної допомоги особистості. Специфіка
методу тут полягає у застосуванні певних усталених дій
до конкретних умов практичної діяльності. Метод
застосовується, у першу чергу, для реалізації окремих
дій (операцій). Технологія ж передбачає одержання
конкретного кінцевого результату. Кінцевого результату,
який передбачається у конкретному проекті та дає
можливість визначити результативність і ефективність
проектної діяльності.
Проектування нині розглядається як окремий вид
професійної діяльності і базується саме на застосуванні
різних технологій. Майстерність реалізації проектів
якраз і полягає в оптимальному виборі технологій і
технологічних процедур – методів, методик, прийомів.
Теоретико-методологічний аналіз проблеми методу у
прикладній психології дозволив нам сформулювати
уявлення про психологічну технологію як основну
методичну одиницю практикування у психологічній
службі. Психологічна технологія – це система взаємопов’язаних і взаємообумовлених методів, методик і
процедур, що спрямовані на внесення змін, перетворення
предмету психологічної практики – особистості клієнта,
досягнення конкретного кінцевого результату. Вона
містить діагностичні, формуючі (розвивальні) та оцінні
складові і спрямована на розв’язання певного кола
психологічних проблем особистості [9,11].
Для вдосконалення методичної роботи у психологічній
службі системи освіти була запропонована стандартна
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структура методичної розробки (програми, методики)
[8], яка знайшла своє застосування в освітянській
практиці [11].
Методологія психологічного проектування дає можливість визначити і доказово обґрунтувати ефективність
і результативність застосованих прийомів і окремих
методів. Вона обумовлює застосування метатеоретичного
та мультидисциплінарного підходів для розробки теорії
прикладної психології.
Прикладна психологія як теоретична основа діяльності психологічної служби.
Коли мова йде про методичне забезпечення
діяльності цілісної психологічної служби як єдиної
скоординованої системи, різноманітні школи, концепції і
напрями у психології виявляються малоефективними,
оскільки не забезпечують єдності підходів, методик і
методів психологічного практикування. В теоретичному
«полі» психології різні теоретико-методологічні позиції
часто є несумісними як на рівні категорійно-поняттєвого
апарату, так і на рівні окремих методик [2,3,9,10,14].
Отже, для побудови теоретичної основи психологічного
практикування в умовах єдиної психологічної служби
необхідно було, з позицій метатеоретичного підходу,
розробити теоретико-методологічні засади прикладної
психології, визначивши її сутність, структуру, базові
принципи, методологію і категорійно-поняттєвий апарат.
Результати такої роботи можуть не тільки підвищити
ефективність надання психологічної допомоги і психологічного супроводу, але й помітно покращити професійну підготовку майбутніх працівників служби в
умовах вищого навчального закладу.
Психологічне практикування.
Психологічна практика (психологічне практикування) є,
на наш погляд, базовою категорію для розуміння сутності
прикладної психології [2,4,5,9,14]. Психологічна практика
є специфічним видом активності людини, який не може
бути зведений до інших видів активності [9]. Суб’єктом
психологічного практикування є окрема людина або
група людей, що розглядається у ролі соціального
суб'єкта і виступає в ролі психолога, консультанта,
психотерапевта. Активність суб’єкта психологічної
практики зазвичай носить свідомий, цілеспрямований
характер, а її основна мета – здійснення впливу на іншу
людину (групу людей) з тим, щоб досягти бажаної
(звичайно – соціально схвалюваної) поведінки або зміни
настанов, відношень, уявлень, цінностей тощо.
Об’єктом психологічної практики завжди постає
інша людина або група людей (клієнт), а її окремим
видом є випадки, коли сам суб'єкт розглядається як
об'єкт і його активність спрямовується на себе самого.
Зауважимо, що поняття «суб’єкт» і «об’єкт»
застосовуються нами цілком умовно, оскільки у даному
випадку і суб’єкт і об’єкт психологічної практики – це
живі люди, які мають власну суб’єктність. Власне
психотерапевтичний чи психокорекційний процес є
одним з різновидів суб’єкт-суб’єктної взаємодії, міжособистісного спілкування [3,5,7,13]. Психологічне практикування здійснюється або безпосередньо – через засоби
міжособистісного спілкування, або опосередковано – з
допомогою спільної предметної, ігрової, творчої чи
знакової діяльності.

Предмет психологічної практики – це зміст психічного,
душевного життя людини, її настрої, думки, ставлення,
почуття, переконання, риси характеру, якості її особистості, зміст свідомого і несвідомого, схильності і
здібності, навички і звички, поведінка та вчинки.
Психологічну практику ми визначили як одну з форм
соціальної і духовної практики особистості (суб’єкта
психологічної практики), що спрямована на внесення
змін у поведінку і внутрішній світ іншої особистості
(об’єкта психологічної практики), її ставлення, наміри,
світогляд, індивідуальний розвиток та соціальні зв’язки,
збереження та вдосконалення її індивідуальності.
У цьому контексті все розмаїття психологічного
знання можна умовно розподілити на три великі групи:
наукова психологія, позанаукова психологія та ужиткова
або повсякденна [7,9,10,12,14]. Названі типи психологічного знання виконують роль методологічних позицій,
на основі яких – свідомо чи несвідомо – здійснюється
психологічне практикування.
У реальному процесі психологічного практикування
іноді буває неможливо чітко розрізнити які його методи
відносяться до наукової, а які до позанаукової або
повсякденної практики. Методи вдосконалюються, трансформуються, змінюють свій статус. Усе це обумовлює
необхідність чіткого визначення методологічних засад
психологічної практики та критеріїв відбору адекватних
практичних методів. Останнє передбачає специфічну
професійну діяльність – перетворення теорій, методів і
методик наукової, позанаукової і побутової психології у
конкретні технології психологічного практикування.
Такий вид науково-практичної діяльності ми, слідом за
Л.С. Виготським і Е. Штерном, назвали прикладною
психологією.
Сутність прикладної психології.
У науковій психології основним предметом вивчення
є психіка та її прояви, отже видами (напрямами)
психологічної науки є ті дисципліни, предметом яких є
вивчення предмету (психіки) у різних формах його
прояву або у різних умовах її (психіки) функціонування [2,10,12].
Прикладна психологія тут виявляє свою синтетичну
природу. Кожен з видів прикладної психології «споживає»
наукові дані з усіх видів наукової (і не тільки наукової)
психології.
Таким чином, існують підстави стверджувати, що
наукова і прикладна психології мають специфічні
структури, які відрізняються між собою. Види наукової
психології розрізняють відповідно до предмету психологічних досліджень та основних умов і чинників, що на
нього впливають (загальна, соціальна, вікова, експериментальна і т.п.). Види прикладної психології розрізняються за сферами упровадження психологічних знань у суспільну практику (педагогічна, юридична, інженерна і т.п.).
Безпосереднє застосування наукової методології у
процес психологічного практикування породжує чисельні
ускладнення [3,4,5,7,13]. Отже «містком» між психологічною практикою і науковою психологією може бути
прикладна психологія, основною функцією якої якраз і є
трансляція фундаментальних психологічних законів,
принципів і підходів до конкретних технік, технологій і
методів психологічного практикування. Останні власне і
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застосовуються практикуючими психологами в процесі
надання допомоги конкретній людині у розв’язанні її
життєвих проблем.
Таким чином, в результаті теоретичного аналізу і
моделювання одержано уявлення, що прикладна
психологія – це галузь професійної діяльності, метою
якої є розробка і упровадження у психологічну практику
цілісних технологій і методів практичної роботи шляхом
інтеграції (синтезу) знань, методів і законів наукової,
позанаукової і побутової психології з досвідом і методами
психологічного практикування. Прикладна психологія
має специфічну мету, методологію, принципи і категорійно-поняттєвий апарат, що відрізняються від різних
типів психологічних знань і психологічної практики.
В результаті багаторічних досліджень було з’ясовано
[9], що прикладна психологія виконує три специфічні
функції в системі психологічного знання і практики:
синтез різних за своєю природою методологічних і теоретичних поглядів на предмет (психіку) та закономірності
його розвитку; аналіз і узагальнення досвіду психологічного практикування, його методів, методик, прийомів;
створення на основі реалізації перших двох функцій
методів, методик і технологій психологічного практикування. Ці специфічні функції не можуть бути редуковані
ані до дослідницьких, ані до практичних.
Висновки. Підводячи підсумки історико-психологічного аналізу проблем розвитку прикладної психології,
маємо можливість констатувати, що психологічна теорія
і психологічна практика, складаючи до певної міри
цілісність, породили необхідність виникнення прикладної
психології, яка має специфічну мету, методологію, принципи і категорійно-поняттєвий апарат.
Специфічною функцією прикладної психології у системі
психологічних знання і практики є проектування розвитку конкретної особистості як індивідуальності в
контексті її унікальних життєвих обставин шляхом
розробки і застосування корекційно-розвивальних технологій. Визначення сутності психологічної технології та
обґрунтування її в якості методичної одиниці у
прикладній психології дозволило створити умови для
методичного забезпечення психологічного практикування,
зокрема, в діяльності психологічної служби системи освіти.
На основі теоретичних уявлень про сутність прикладної
психології та особливостей методичного забезпечення
психологічного практикування було обґрунтовано структуру, організаційні принципи, мету і завдання функціонування психологічної служби у системі освіти. Сьогодні
психологічну службу можна вважати одним з найбільш
вагомих результатів реформування національної системи освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ З УРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті досліджується питання використання нових освітніх технологій в навчальному процесі з
урахування професійної спрямованості студентів в процесі навчання у вищих навчальних закладах.
Розглянуто проблеми використання інноваційних технологій, питання їх впровадження в освітній процес у
вищих навчальних закладах. Визначено, як активізація навчального процесу формування знань та її
методики пливають на зміну та якість навчання студентів. Доведено, що сучасні технології виступають
як ефективний інструмент, який полегшує засвоєння студентами знань та робить навчання більш
комунікативно спрямованим та інтерактивним.
Ключові слова:. освітні технології, активізації навчального процесу, нестандартні підходи,
інформаційна культура, якість навчання.

Постановка проблеми. У наш час досить важливим
та актуальним питанням стає використання сучасних
освітніх технологій. Впровадження методів активного
навчання є одним із перспективніших шляхів удосконалення підготовки студентів, озброєння їх потрібними
знаннями і практичними навичками. Методи, прийоми
та засоби навчання, які мають використовуватися на
практиці, сприяють підвищенню пізнавального інтересу
студента, що в свою чергу для викладача має бути важливим як потрібно організовувати навчальний процес,
так щоб насамперед досягти позитивної мотивації до
вивчення даного предмету та підвищити якість знань у
студента.
В сучасних умовах успішною ґрунтовною фаховою
підготовкою студентів у вищих навчальних закладах
використання сучасних освітніх технологій являє собою
одну з умов володіння сучасною комунікативною методикою. Однак, за допомогою сучасних технології засвоєння знань стає легшим та робить навчання інтерактивним
та комунікативно спрямованим та цікавим для студентів.
Розробка сучасних освітніх технологій та залучення до
традиційної системи навчання і виховання принципово
нових елементів потребує нових підходів до управління,
оскільки цей процес не зводиться лише до збільшення
суми знань та розвитку студентів, а лише передбачає досягнення якості організації навчально-виховного процесу з
урахуванням сучасних підходів перед професійною вищою
освітою, а це означає що перед викладами вищих навчальних закладів постає завдання навчити студентів
самостійно оволодіти новою інформацією, знаннями та
вміти їх використати впродовж усього життя, тобто стати
такою людиною, яка не тільки буде цікава але і для якої
отримання знань стане сутнісною рисою способу життя.
Мета роботи. Підновлювати освітній процес новими
технологіями, які розкривають та формують новітні ком-

петенції у студентів, а пізніше у майбутніх фахівців,
забезпечуючи становлення організаційних, проектних,
комунікативних вмінь та навичок, котрі відповідають
вимогам теперішнього ринку праці, здатності прийняття
рішень у некоректних та неозначених ситуаціях, уміння
будувати, керувати та користуватися індивідуальними
освітніми програмами за рахунок впровадження активних
комунікативних засобів навчання, що забезпечує зв’язок
теорії та практики з фундаментальним підходом. Тому
метою статті є створення та впровадження уявних та
реальних ситуацій в процесі навчання з використанням
для цього різних прийоми роботи і технології у вищих
навчальних закладах.
Виклад основного матеріала. Протягом усього часу
сучасні освітні технології опрацьовувалися та досліджувалися досить активно вітчизняними та зарубіжними
науковцями та педагогами-теоретиками, та розкриті в працях таких вчених, як А. Беляєва, І. Бех, С. Гончаренко,
О. Пєхота, Н. Пастернак, Г. Селевка, С. Смирнова та ін.
Висвітлювали науково-практичні проблеми впровадження
освітніх технологій в процес та застосування сучасних
освітніх технологій професійного навчання у вищих навчальних закладах були представлені у працях таких
видатних вчених: Р. Гуревича, Н. Ничкало, В. Паламарчука,
Л. Подимова, В. Сластьоніна, Д. Чернілевського, Ю. Швалб,
М. Ярмаченко та інших.
При вивченні іноземної мови обов’язково потрібна
організація різних видів діяльності, яка окреслює використання варіативних технологій на рівні педагогічної
професійності, творчості та майстерності. Сутність освітніх
технології лежить в тому, що постійний зворотний зв’язок між викладачем та студентом, спирається на те, що
вони гарантують досягнення чітко поставлених цілей та
для того, щоб вони були в змозі ознайомити студентів з
сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов їм
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потрібно розкрити головні компоненти теорії сучасного
навчання у вищих навчальних закладах. Викладачу
необхідно навчити студентів граматично користуватися
та застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; націлювати студентів у практичній діяльності на творчій пошук, розкривати сутність складових
частин та засобів сучасної методики, під час практичних
занять розвивати у студентів професійно-методичні вміння,
які будуть їм необхідні для ефективної та результативної
роботи в сфері іноземних мов та залучити майбутніх
фахівців до обробки науково-методичної літератури та
вміти знаходити першоджерело, що має стати підвищенням рівня професійної кваліфікації у майбутньому.
На сьогодні значне місце займають активні форми
навчання і нестандартні підходи до проблем навчального
процесу серед сучасних освітніх технологій у професійному навчанні. Орієнтованість на особистість студента,
на його активну участь у саморозвитку, отримання професійних умінь, якісних знань, використовувати творче
рішення для конкретних проблем які виникають процесі
передбачається використання технології активного навчання та активних методів навчання таких як:
 метод проектів;
 моделювання професійних ситуацій;
 рольові та ділові ігри;
 проведення «круглих столів».
Проблема активізації навчального процесу та формування знань студентів у вищих навчальних закладах у
галузі окремих або спеціальних дисциплін на даний час
стає актуальним питанням, вирішення якого може бути
завдяки тому, що викладачу буде потрібно направити
свою діяльність на застосування, використання та розробку
форм, методів та засобів, які б сприяли не тільки підвищення пізнавального інтересу студентів, їх активності
на заняттях та творчому використанні одержаних знань
та навичок, що дозволить вирішити це завдання викладачу
так, що йому потрібно спрямовувати свою діяльність на
розробки і застосування таких форм методів і засобів
навчання, які б сприяли підвищенню пізнавального інтересу студентів її активності, творчості в одержанні знань
і навичок та подальшого їх використанні на практиці [2,
с.48]. Отже, використання сучасних технологій має
впроваджуватись через реформування системи освіти,
розробку нових дидактичних та методичних концептуальних засад освіти.
Використання інформаційних технологій з це цілеспрямована система з високим рівнем в навчальному
процесі використовується для стимулювання пізнавальної
мотивації засвоєння іноземної мови у студентів вищих
навчальних закладів. Засобами інформаційних технологій
можуть бути електронні освітні ресурси, такі як, Інтернет,
вони створюють студенту такі умови, що він в будь який
момент завдяки комп’ютеру стає безпосереднім учасником
всіх процесів, подій та може повноцінно отримати і взаємодіяти з навчальним середовищем, в якому моделюються
об’єкти та процеси реального світу у реальному часі.
Проте, в процесі використання електронних ресурсів
студент повинен активно брати на себе відповідальність,
самостійно вирішувати задачі та робити вправи. Студент
може навчатися у процесі інноваційного навчання робити
самостійний вибір, створювати сприятливі можливості

для духовного розвитку особистості, інноваційне навчання
дає дуже велику змогу збільшити процес засвоєння
матеріалу, тому що це впливає не лише на свідомість
студентів, а й на його почуття та практику його дій. Для
запровадження мети інформаційних технологій навчання
є інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу,
що являє собою, підвищення якості процесу навчання за
рахунок реалізації можливостей інформаційних технологій
навчання та ефективності його навичок; використання
на практиці стимулів активізації пізнавальної діяльності;
поглиблення між предметних зв’язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації при вирішенні завдань різних галузей.
Використання та розвиток освіти з Інтернет технологіями може бути вдалим лише в тому випадку, якщо
для підготовки майбутніх фахівців вищої школи будуть
використовуватися ці технології, тоді вони зможуть їх
використати та застосувати в майбутньому у своїй професійній діяльності. Поява нових методичні розробок
науковцями, наукові пошуки та досягнення педагогічної
науки на усіх ступенях вищої освіти інформаційно забезпечують розроблення новітніх технологій навчання
для окремого навчального предмета. Впровадження та
розроблення цих технології потрібно здійснювати не
лише в межах особистісно-орієнтованої моделі навчання
для забезпечення розвитку студентів. Основну увагу
варто приділити на конструюванні процесу навчання,
для кожного студента створено особливі умови для самореалізації, тобто вияву власної засереджуванності та
бажання, розвитку математичних здібностей, задоволення
пізнавальних потреб та самоствердження у різних видах
діяльності. Концептами у розробленні технологій навчання
обрано:
а) взаємодоповнювати змістовний аспект навчання;
б) по компонентна взаємоузгодженість діяльності між
роками навчання.
Формування основ інформаційної культури має певну
інтегративну якість мислення у студента, яке відбувається під час опанування ним елементарних знань,
підтримання діалогу у навчанні з комп’ютером, у студента
з’являється розвиток інформаційної інтуїції та творчості
усвідомлення інформаційної картини. Інформативнопізнавальне оточення студентів динаміка якого віддзеркалює процеси соціальної модернізації, знаходиться на
межі конфліктів методичних підходів щодо співвідношення здоров’я зберігаючих технологій та технологій
навчання [3, с.67].
Досягнення мети формування інформаційної культури
здійснюється у процесі вирішення таких завдань: опрацювання та вивчення джерел інформації; опанування
способів аналітико-синтетичної переробки навчальної
інформації, засобів і прийомів самостійного ведення пошуку інформації відповідно до завдань, які виникають під
час навчання; вивчення і застосування можливостей
новітніх інформаційних технологій [4, с.69]. Найбільший
обсяг знань, пов’язаних зі сферою інформаційної культури,
припадає на вивчення різноманітних джерел інформації,
а найбільший обсяг умінь – на опанування способів
аналітико-синтетичної переробки інформації [1, 5, с.7].
Необхідність формування у студента інформаційної
культури пов’язана з тим, що змінюється інформаційне
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забезпечення у навчальному процесі, розширюється мережа інформаційних баз знань, формується інформаційна
інфраструктура електронних освітніх і наукових
комунікацій.
Висновок. Отже, навчання з використанням інноваційних технологій повинно якісно перевищувати класичну освіту, тому що воно інтегрує процеси, які не можна
об’єднувати в межах класичної освіти: навчання, планування кар’єри, працевлаштування, безперервна освіта.
Отже, інновації у вищій школі передбачають:
1. організацію навчально-методичних робіт та науководослідницьких проблем професійної освіти;
2. узагальнення, вивчення, поширення кращого вітчизняного, європейського та світового досвіду в цій сфері;
3. організацію і проведення конференцій, семінарів,
круглих столів, тренінгові курсів з підвищення інноваційних методик викладання гуманітарних дисциплін у
непрофільному вищому навчальному закладі.
Проте, у вищих навчальних закладах України дуже
широко використовується рейтингова система контролю
організації навчального процесу та оцінювання знань
студентів, де головною метою є поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної діяльності, стимулювання активної самостійної роботи студентів, а також
створення умов для здорової конкуренції.
Література
1. Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку
творчої особистості [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://osvitamk.org.ua/Yakist_osvitu/ZOSH34/zosh_34.pdf.Назва з
титул. екрану.
2. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика,

97

досвід : [метод. посіб.] / уклад. О. Пометун, Л. IІироженко. – К.:
АПН, 2002. – 136 с.
3. Кекух Л.В. Теоретично-педагогічні аспекти моделі спеціаліста творчого типу // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту. – 1997. – №6.
– С.23-27
4. Левшин М.М. Педагогічна сутність поняття «інформа-ційна
культура особистості» / М.М. Левшин // Вища освіта України. –
2002. – № 3 – С. 67-74.
5. Хангельдиева И.Г. О понятии «информационная культура» /
И.Г. Хангельдиева // Информационная культура личности:
прошлое, настоящее, будущее : тезы докл. междунар. науч. конф.
(Краснодар – Ново российск, 23–25 сентября 1993) – Краснодар,
1993. – С. 2; 1996. – С. 7.
References
1. Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii yak zasib rozvytku
tvorchoi osobystosti [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu:
http://osvita-mk.org.ua/Yakist_osvitu/ZOSH34/zosh_34.pdf. – Nazva z
tytul. ekranu.
2. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid:
[metod. posib.] / uklad. O. Pometun, L. IIyrozhenko. – K. : APN, 2002. –
136 s.
3. Kekukh L.V.
Teoretychno-pedahohichni
aspekty modeli
spetsialista tvorchoho typu // Nauk. visn. Volyn. derzh. un-tu. – 1997. –
№ 6. – S.23-27.
4. Levshyn M.M. Pedahohichna sutnist poniattia «informatsiina
kultura osobystosti» / M.M. Levshyn // Vyshcha osvita Ukrainy. –
2002. – № 3. – S. 67-74.
5. Hangeldieva I.G. O ponyatii «informatsionnaya kultura» /
I.G. Hangeldieva // Informatsionnaya kultura lichnosti: proshloe,
nastoyaschee, buduschee : tezyi dokl. mezhdunar. nauch. konf.
(Krasnodar – Novo rossiysk, 23–25 sentyabrya 1993) – Krasnodar,
1993. – S. 2; 1996. – S. 7.

Belousov A.V.,
аssistant of foreign languages department
of Ukrainian engineering-pedagogics academy, artteam92@ukr.net
Ukraine, Kharkiv
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES USING IN THE EDUCATIONAL PROCESS FROM THE CONSIDERING
OF THE STUDENTS PROFESSIONAL ORIENTATION AT HIGHER SCHOOL
The article considers the question of fhe new educational technologies using in the educational process of the students
professional orientation at higher schools. It is described the problems of the innovative technologies using and the questions
of their introduction in the educational process in higher educational establishments.
It is defined how the educational process activization of the students knowledge influence on a change and quality of
students studies. It is proved that modern technologies should be the effective tool that will facilitate the acquisition of
knowledge and make learning interactive and communicative.
Key words: educational technologies, educational process activization, non-standard approaches, information culture,
training quality.
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ВИМОГИ ДО МЕДИЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЧЧИНІ
Автором узагальнено професійні вимоги до медичних представників у Німеччині: володіння навичками
спілкування, ведення переговорів, ораторського мистецтва, роботи в команді, користування
комп’ютерними програмами. Велика увага приділяється їхній вмотивованості професійно інформувати
практикуючих лікарів про лікарські засоби та до продажу ліків пацієнтам. З’ясовано, що специфіка
професійної підготовки в цій країні полягає у безпосередній участі Асоціацій і фармацевтичних корпорацій.
Ключові слова: медичний представник, професійна підготовка, вимоги, фармацевтичні компанії,
асоціації.
Постановка проблеми. Розвиток фармацевтичної
промисловості спричиняє просування лікарських засобів
на фармацевтичному ринку. Це викликає необхідність
інформування лікарів про дію тих чи інших медичних
препаратів, що входить у функціональні обов’язки медичних представників. Практика роботи в фармацевтичних
компаніях свідчить про те, що в Україні підготовка таких
фахівців здійснюється в самих компаніях у процесі діяльності, що відображається на якості і результатах
взаємодії з лікарями, а також результатах продажу лікарських засобів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
професійної підготовки медичних представників та формулювання вимог до них вивчаються науковцями зарубіжних країн. Так, у наукових працях Л. Уельс висвітлено
еволюцію медичного торгового представника, а його роль у
перевірці фармацевтичних препаратів в Австрії та країнах Східної Європи відображається в дослідженнях
Е. Рест. Питанню розроблення навчальних програм з
точки зору пізнавальної теорії навантаження приділили
значну увагу Д. Леппінк та Р. Дювіер. Підвищенню кваліфікації медичних представників як цільової групи
працівників охорони здоров’я присвячує свою наукову
працю Л. Чен. Значний доробок у розроблення зазначеного
питання вносять представники асоціацій – розробляють і
корегують вимоги до медичних представників, оцінюють
рівень їхньої підготовки, розробляють програми підготовки та підвищення кваліфікації тощо.
На жаль, зазначене питання залишається поза увагою
вітчизняних дослідників. Підготовкою фахівців цієї спеціальності в Україні займаються фармацевтичні компанії
в процесі безпосереднього виконання функцій. У науковій
літературі проблема підготовки медичних представників
у вищих навчальних закладах України не відображена.
Метою дослідження є виокремлення вимог, які висуваються до медичних представників у Німеччині, та
з’ясування особливостей їх підготовки.
Виклад основного матеріалу. Формулювання вимог
до медичних представників у Німеччині варто шукати в
історичному минулому розроблення і прийняття нормативно-правових документів. А тому ми звернулися до
зарубіжної законодавчої бази. Так, 1 квітня 1983 року в
Австрії у тривалих жорстких переговорах було прийнято

«Закон про медикаменти», дія якого розповсюдилась і на
територію Німеччини. Цим законом були визначені
обов’язки і кваліфікація представників фармацевтичних
компаній, які сьогодні називаються медичними представниками. До прийняття цього закону це були лікаріконсультанти з лікарських засобів.
Згідно з цим законом медичними представниками
(Pharmareferenten) можуть бути лікарі, ветеринари, стоматологи, провізори (фармацевти), які прагнуть професійно інформувати практикуючих лікарів про лікарські
засоби. Але обов’язковою вимогою для медичних представників є успішне закінчення вищого навчального закладу з медицини, ветеринарії або аптечної справи. Йдеться
про результати тестування, які на законодавчому рівні підтверджують отримання відповідної професійної освіти.
Підготовка медичних представників здійснюється за
освітніми програмами, до складу яких внесені такі
предмети, як: вивчення загальних основ фізики та хімії,
анатомії і фізіології, патології, гігієни, медичної мікробіології і паразитології, фармакології і фармацевтичної
технології, фармацевтичної хімії та фармакогнозії, а
також фармацевтичного законодавства. Водночас доцільно
зазначити, що на кінець минулого століття ці дві умови
зайняття посади медичного представника складали лише
третину вимог для отримання дозволу на відвідування
медичними представниками лікарів.
Із сучасної точки зору скласти екзамени з навчальних
дисциплін, які входять до навчального плану з професійної
підготовки медичних представників недостатньо, щоб
отримати реальні знання та навички. Вважається, що
значущими соціальними навичками для професії медичний
представник є навички спілкування (комунікаційні), мотиваційні, ведення переговорів, ораторського мистецтва,
роботи в команді, користування комп’ютерними програмами. Принагідно зазначити, що зміст навчання медичних представників постійно оновлюється у зв’язку з
трансформаціями в професійній діяльності, що береться
до уваги усіма суб’єктами підготовки медичних представників, узгоджується і обов’язково включається в
навчальну програму, яка систематично реструктурується,
зокрема, в області ІТ-технологій та фармакоекономіки.
Якість професійної підготовки медичних представників
досягається різними шляхами. У галузі фармацевтичної
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промисловості, як ефективна, зарекомендувала себе конструкція дозування обсягу та інтенсивності тренувань у
підготовці до тестування фармацевтичних представників.
Окрім того, медичні представники проходять стажування в
окремих успішних за ефективністю роботи фармацевтичних компаніях через асоціації фармацевтичних компаній (Pharmig), Фармацевтичний маркетологічний клуб
(Pharmaceutical Marketing Club, PMCA), Австрійську
Академію Лідерства (LIF), та професійні асоціації медичних представників Австрії (BVPÖ).
Слід зазначити, що Асоціація медичних представників Німеччини та Австрії тісно співпрацюють із представниками фармацевтичної промисловості та представниками галузі освіти в питаннях підготовки кадрів [1].
На сьогоднішній день фармацевтична індустрія висуває
до медичних представників високі вимоги щодо підвищення компетентності у світі цифрових технологій, які
нині підняті в ранг корпоративних цінностей у більшості
корпорацій. Ця особливість виникла у результаті необхідності збільшення кількості пацієнтів, лікування яких
має здійснюватися в більш короткі терміни. Реакція
лікарів була очікуваною ‒ 93% з них відмітили, що
збільшення їх навантаження впливає на якість медичних
послуг. Тому стали масово запроваджуватися цифрові
технології в медицині, що сприяло миттєвій доступності
до інформаційних баз і банків даних. Однак, більшість
фахівців в галузі охорони здоров’я. як і раніше, вважають
за краще взаємодію «обличчям до обличчя» з фармацевтичною компанією, ніж отримання інформації з інших
джерел [2]. Безумовно, лікарі очікують від медичних
представників адаптованої інформації про ліки, економічну вигоду лікарських засобів для поліпшення якості
життя пацієнтів. Отже, проблема надання знань медичним
представникам, як і в попередній період, полягає в тому,
щоб правильно надати інформацію лікареві про лікарські засоби та одночасно сприяти позитивним результатам
у справі продажу медикаментів.
Нині певна кількість інформації надається лікарям
електронною поштою та через веб-сайти, що має розглядатися в якості складової стратегії, спрямованої на
забезпечення потреб пацієнта, становити реальну цінність
для лікаря і в кінцевому рахунку задовольняти будь-яку
реальну віддачу від інвестицій. Водночас не можна не
зауважити, що в галузі фармацевтичної промисловості
Німеччини зростає розуміння необхідності стимулювання
медичних представників у вдосконаленні взаємодії зі
своїми клієнтами.
Проте «у той час, як обсяг продажів залишається
абсолютною мірою успіху для будь-якої команди продажів, ми бачимо компанії, які працюють на застарілих
принципах і використовують такі показники, як “кількість викликів, продажів” для оцінювання ефективності
зовнішньої служби продаж лікарських засобів» [2].
Таким чином, сьогодні на ринку праці основні вимоги
до знань медичних представників у галузі фармацевтичної промисловості та медицини розширюються вмінням
вільно оперувати цифрами щодо фармацевтичних продаж.
З цими вимогами можна познайомитися на сайті національної Асоціації фармацевтичних представників [3],
де представлені навчальні програми з продажу ліків
(CNPR) для медичних представників початкового рівня,
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а також фармацевтичних менеджерів з продажу ліків.
У фармацевтичній промисловості професійна компетентність медичного представника формується не тільки
на науковій основі, але й певний вплив здійснює рекламна база, з якою доводиться працювати на практиці.
Існує загальна незгода економістів про масштаби та роль
реклами ліків, яка використовується у фармацевтичній
промисловості. Для деяких підприємств цієї галузі саме
маркетингова діяльність сприяє швидкому поширенню
лікарських засобів. Як свідчать аналітики, фармацевтичні
компанії більшу половину свого кошторису витрачають
на продовження освіти медичних представників та менеджерів зовнішньої служби продаж (CME). Крім цього,
вони несуть відповідальність за забезпечення фінансування 70% клінічних дослідів по лікарським засобам.
Так звана «екологічна перевірка» цілей і масштабів
належної освіти і рівня знань про ліки, є єдиним доцільним рішенням для просування препаратів в медицині і
фармації. Професія медичного представника складна, до
неї відносяться виключено спеціалісти з області фармації, що забезпечує єдиний зв’язок між галузями охорони
здоров’я і фармацевтичним бізнесом [5].
Дослідники зазначають, що дефіцит кваліфікованого
персоналу, який здатен вирішувати принципово важливі
задачі, відчувається сьогодні навіть в більшій кількості
розвинених країн із потужними технологічними та фармацевтичними кластерами (США, Скандинавія, Гонконг
та інші). Така ситуація має місце, не дивлячись на те, що
більше 50% випускників фармацевтичних факультетів
європейських університетів орієнтовані на роботу у
спеціалізованих галузях промисловості та пов’язаних з
ними структурах. За свідченнями експертів, з кожним
роком ринок праці фармацевтичної промисловості збільшується, відповідно зростає попит у кваліфікованих науково-виробничих кадрах не тільки в зарубіжних країнах,
але й в Україні [6].
Проведене нами дослідження вказує на те, що особливу
увагу професійній підготовці медичних працівників приділяє ВООЗ. Так, в опублікованій цією організацією книзі
[7], розкриваються питання щодо навчання та підготовки
медичних кадрів.
Вперше дослідження професійної підготовки студентів
медичних та фармацевтичних факультетів щодо просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку
здійснила Барабара Мінц. Його результати були опубліковані в монографії [10], виданій при підтримці ВООЗ.
Нею з’ясовано, що велика кількість викладачів вищих
навчальних закладів з просування ліків затребувані в
освіті медичних представників. Також актуалізується
проблема відсутності надання теоретичних і практичних
знань студентам у сфері взаємодії та етичної промоції
між медичними представниками, лікарями, провізорами
та пацієнтами. Виявлено, що в цій галузі навіть відсутні
освітні програми з формування практичних навичок у
майбутніх фахівців.
В монографії авторка звертає увагу на те, що сьогодні
просуванню лікарських засобів в медичних та фармацевтичних закладах як напряму підготовки слід відводити
значно більшу роль. Вона звертає увагу на оволодіння
працівниками в області охорони здоров’я та фармацевтичному маркетингу таргетингом. Цей рекламний механізм
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уможливлює визначення цільової аудиторії (кількість
пацієнтів на прийомі, найчастіші захворювання у пацієнтів) як потенціалу для збільшення кількості призначень
тих чи інших лікарських засобів.
Барабара Мінц у своєму монографічному дослідженні
концентрує увагу на цільовому використанні медичними
представниками зразків ліків, типах та методах просування
лікарських засобів на фармацевтичному ринку, методах
навчання (тренінги, коучинг-сессії і т.п.); впливі лідерів
суспільної думки (KOL, опініон-лідер) на призначення
лікарями ліків тієї чи іншої компанії; регулюванні діяльності фармацевтичних представництв міжнародними
кодексами та урядовими документами; ціноутворенні;
належній виробничій практиці (інформація з побічної дії
лікарських засобів та наркотиків); клінічних іспитах на
пацієнтах-добровольцях в подвійних сліпих плацебоконтрольованих рандомізованих дослідженнях [10].
Висновки. Таким чином, результати вивчення джерельної бази та досвіду професійної підготовки медичних
представників свідчать про те, що однією з основних
вимог до медичних представників у Німеччині є вища
освіта (медична, стоматологічна, фармацевтична, ветеринарна). Підготовка медичних представників здійснюється за навчальними програмами, в яких передбачається вивчення загальних основ фізики та хімії , анатомії
і фізіології, патології, гігієни, медичної мікробіології і
паразитології, фармакології і фармацевтичної технології,
фармацевтичної хімії та фармакогнозії, а також фармацевтичного законодавства. Для професії «медичний
представник» значущими соціальними навичками вважаються навички спілкування (комунікаційні), ведення
переговорів, ораторського мистецтва, роботи в команді,
користування комп’ютерними програмами. При відборі
на цю спеціальність велика увага приділяється вмотивованості кандидата професійно інформувати практикуючих
лікарів про лікарські засоби та продажу ліків кінцевому
споживачу (пацієнтам).
Професія медичного працівника в Німеччині є визнаною на законодавчому рівні, а Асоціації і фармацевтичні
корпорації беруть безпосередню участь у професійній
підготовці цих фахівців. Значну увагу проблемі підготовки
медичних представників у вищих навчальних закладах,
безпосередньо в фармацевтичних компаніях та Асоціаціях
приділяє ВООЗ.
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REQUIREMENTS FOR MEDICAL SALES REPRESENTATIVES AND FEATURES
OF THEIR EDUCATION IN MODERN GERMANY
The author summarizes the professional requirements for medical sales representatives in Germany: skills in
communication, negotiation, oratory, teamwork, and the use of computer programs. Much attention is paid to their motivation
to professionally inform practitioners about medicines and to sell drugs to patients. It is revealed that the specificity of
vocational training in this country lies in the direct participation of Associations and pharmaceutical corporations.
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РОЛЬ КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
У статті розкрито наукові основи управління дошкільним навчальним закладом, охарактеризовано
складові організаторської діяльності керівника. Особлива увага приділяється обов’язкам керівника ДНЗ і його
заступників.
Ключові слова: управління, керівництво, керівник, дошкільний навчальний заклад.
Постановка проблеми. В останні роки вживаються
серйозні спроби реформування дошкільного виховання,
окреслені його концептуальні основи, прийняті важливі
рішення, які розширюють права керівників, вихователів
і батьків.
Стало очевидним, що проблеми навчання і виховання
дітей на демократичній основі можуть бути успішно
вирішені тільки за умови чіткої організації педагогічного процесу, впровадження елементів наукової організації
праці, нових принципів управління і високого професіоналізму керівників дошкільних навчальних закладів.
Становлення керівника проходить складно, початківцю
потрібно в першу чергу навчитися науці управління.
В умовах реформування освіти в Україні проводяться
наукові дослідження з різних проблем управління закладами освіти (В. Бегеєм, В. Бондарем, Є. Бондаренко,
Л. Даниленко, М. Закорченною, В. Звєрєвою, В. Крижко,
В. Кузем, Є. Павлютенковим, зокрема загальній теорії управління присвячені роботи Н. Андріанова, В. Афанасьєва,
Д. Гвішіані та ін. Шляхи оновлення дошкільної освіти,
моделювання системи критеріїв оцінки її розвитку розглянуті Г. Лаврентьєвою, К. Стрюк, проблеми підготовки
дошкільних установ до роботи в умовах ринку розкриті
О. Проскурою, В. Шкатуллою. Необхідно зауважити, що
управлінню діяльністю дошкільних навчальних закладів
присвячені спеціальні дослідження Н. Денисенко (управління системою фізичного виховання дітей у ДНЗ),
Л. Пісоцької (управління розвитком дошкільної освіти в
регіоні).
Мета роботи – розкрити та проаналізувати обов’язки
керівника дошкільного навчального закладу.
Виклад основного матеріалу. Дошкільний навчальний заклад – це складний організм, а діяльність його
керівника багатогранна. Діяльність керівника дошкільного
навчального закладу будується в трьох напрямах –
керівництво виховною та методичною роботою, вирішення
адміністративно-господарських питань, робота з сім’єю
та організація педагогічної просвіти серед батьків та громадськості.
Керівництво виховною та методичною роботою передбачає:
 надання своєчасної, кваліфікаційної допомоги з
виконання програм виховання, навчання та розвитку в
дошкільному навчальному закладі;
 контроль за підвищенням професійної кваліфікації
та роботою по самоосвіті;

 вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження передового педагогічного досвіду [1].
Для реалізації даних завдань керівнику доцільно використовувати різноманітні форми роботи з кадрами:
індівідуальні (відвідування групи з подальшим аналізом,
взаємовідвідування, консультації, особистий показ методів
і прийомів роботи і т.д.) і колективні (педагогічні ради,
семінари, практикуми, відкриті перегляди ігор, занять, прогулянок і т.д. у досвідчених вихователів з подальшим колективним обговоренням, колективні консультації та ін.).
Виховання дітей в дошкільних установах багато в
чому залежить від того, наскільки ефективно здійснюється
спільне методичне керівництво керівником і вихователемметодистом. У методичній роботі важлива організованість,
плановість, вміння забезпечити оптимальне вирішення
поставлених завдань в найкоротший термін, доводити
розпочату справу до кінця, бачити перспективу і захоплювати нею колектив.
Завдання керівника – створити атмосферу, яка б
сприяла творчому зростанню, допомогти розкрити індівідуальні можливості кожного педагога. Здійснюючи
методичне керівництво, керівник завжди повинен бути
там, де потрібна його допомога. Саме він покликаний
бути першим наставником вихователів, провідником
досягнень науки та передової практики. Отже, завдання
керівника – навчити вихователів грамотно використовувати методичні посібники, рекомендації, допомагати
їм опановувати нові прийоми, вчити постійно шукати
найбільш ефективні шляхи досягнення мети – формування
всебічно розвиненої особистості.
У зміст адміністративно-господарської роботи входить
забезпечення виконання плану по контингенту дітей,
складання прибутково-видаткової кошторисної і планової
зміни та планове, економне витрачання коштів, дотримання планової та фінансової дисципліни.
Адміністративно-господарська діяльність завідувача
включає організацію дитячого харчування; проведення
літнього оздоровчого відпочинку дітей; правильне розташування допоміжного персоналу та підвищення його
кваліфікації, створення умов для раціональної праці.
В обов’язки керівника входить піклування про
створення матеріально-технічної бази для життя, виховання і навчання дітей відповідно до вимог педагогіки і
гігієни (обладнання приміщень меблями, своєчасний
ремонт приміщення, меблів та іншого устаткування,
придбання необхідних навчально-наочних посібників,
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іграшок, дитячої художньої літератури та педагогічного
обладнання, рекомендованого програмно-методичними
документами для кожної вікової групи) з метою фізичного,
розумового, морального, трудового, естетичного виховання дітей;
 про раціональне планування та обладнання ділянки
для різноманітних ігор та трудової діяльності дітей;
 про правильний розподіл педагогічних кадрів у
відповідності до «Кваліфікаційних характеристик посад
керівних і педагогічних працівників дитячих дошкільних
і позашкільних установ».
При розподілі кадрів необхідно враховувати не тільки
посадові обов'язки вихователів та стаж роботи з дітьми,
але також індивідуальні особливості співробітників, їх
схильності, психологічну сумісність людей. Продуманий
розподіл кадрів повинен сприяти тому, щоб вихователі
вели групу до випуску дітей в школу.
Керівник разом з лікарем розробляє заходи щодо
медичного обслуговування дітей: систематичний медичний
огляд, вакцинацію та інші профілактичні заходи (за
графіком) [2].
Можемо виділити ще однин важливий аспект діяльності керівника – робота з батьками. Донести до батьків
знання про виховання дітей – важливе завдання кожної
дошкільної установи та його керівника. У зміст роботи з
батьками та педагогічної пропаганди входить: надання
допомоги вихователям встановити контакти з батьками в
проведенні індівідуальних і колективних форм роботи
(бесіди, консультації, відвідування сім`ї дитини, групові
збори, виставки, лекції, загальні батьківські збори, конференції, наочна пропаганда та ін.); керівництво роботою
батьківського комітету; організація пропаганди педагогічних знань серед населення; вивчення та поширення
позитивного досвіду сімейного виховання [3].
Керувати діяльністю дошкільного навчального закладу
складна справа, яка потребує від керівника педагогічної
майстерності та господарських вмінь, адже він повинен
керувати всіма видами діяльності закладу. Керівник
організовує колектив педагогічних та інших працівників
на досягнення високої ефективності виховної роботи з
дітьми, використовуючи наукову організацію праці у
виховному процесі. Зокрема:
 забезпечує створення належних умов для зміцнення
здоров’я дітей, їх виховання та навчання відповідно до
вимог педагогіки та гігієни, керує педрадою, організовує
роботу з батьками по вихованню дітей у сім’ї;
 забезпечує облік і зберігання обладнання, дотримання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних
вимог при його експлуатації;
 організовує харчування дітей, літні оздоровчі заходи;
 забезпечує укомплектування ДНЗ у відповідності до
затвердженого плану по контингенту дітей, правильне
ведення діловодства, сучасну звітність, раціональне
використання бюджетних засобів і збереження ДНЗ;
 забезпечує правильний розподіл кадрів, створює
умови для підвищення професійної кваліфікації, трудової
та виробничої дисципліни. Встановлює відповідно до
трудового законодавства та правил внутрішнього розпорядку коло обов’язків працівників дошкільного навчального закладу. Якщо немає в штаті ДНЗ посади вихователя-методиста, то виконує його обов’язки.
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Керівник дошкільного навчального закладу повинен
орієнтуватися у наказах, інструкціях, розпорядженнях та
інших керівних документах вищих органів з дошкільного
виховання, програмах виховання, навчання та розвитку в
ДНЗ, знати дошкільну педагогіку та психологію, правила
охорони життя та здоров’я дітей, основи економіки,
основи трудового законодавства [4].
На нашу думку, оволодіти складним мистецтвом
керівництва всіма напрямками роботи не просто, це
відбувається поступово, з практикою. Важливо, щоб
майбутній керівник добре орієнтувався в питаннях
виховання. Тому на цю посаду висувають ініціативних,
досвідчених педагогів із відповідною освітою. До необхідних якостей для керівника педагогічного колективу
можемо віднести глибокі знання з педагогіки та вміння
застосовувати їх на практиці. Бути хорошим педагогом –
це основна перевага керівника ДНЗ і вона не повинна
замінюватись адміністративно-господарськими вміннями,
бо перетворившись на організатора і господаря, йому не
вдасться пробудити у вихователів прагнення до творчої
праці та вирішення складних педагогічних завдань. Якщо
керівник захопиться господарськими чи адміністративними потребами, перестане бути педагогом, то довірена
йому дошкільна установа поступово перетвориться з
виховної на установу по догляду за дітьми. У такому
дошкільному навчальному закладі на перший погляд
панує благополуччя та порядок, виконується режим, діти
виглядають доглянуті та спокійні, але за таким благополуччям часто ховається відсутність єдності поглядів
на виховання і як наслідок – педагогічні помилки. Тому
з перших днів роботи керівник повинен вимагати від
кожного працівника знати свої обов’язки та добросовісно
їх виконувати. Насамперед для організації колективу
керівник повинен уважно вивчити «Статут дошкільного
навчального закладу», «Правила внутрішнього трудового
розпорядку». Разом із співробітниками необхідно продумати як раціонально налагодити їх працю, хто відповідатиме за ту чи іншу ланку роботи, кожен з них має
зрозуміти, що від їхньої узгодженої роботи залежить
нормальний хід життя дошкільної установи, а єдина мета
всього колективу повинна бути присвячена головному –
повноцінному розвитку дитини, її правильному навчанню
та вихованню.
Важливе місце у вирішенні цих завдань займає демократизація управління дошкільним навчальним закладом,
що передбачає:
 педагогічне співробітництво на всіх рівнях управління в ДНЗ; компетентність всіх учасників в питаннях
управління; нове управлінське мислення (інший погляд
на вихователя та дитину, гуманізація відносин);
 педагогічна співпраця з батьками і школою;
 створення колективу однодумців (вихователів , батьків, вчителів);
 зацікавленість батьків і суспільства в спільній діяльності, що стосується виховання дітей та її результатах;
 забезпечення сприятливого психологічного клімату
в колективі (гуманізація відносин, формування творчої
атмосфери).
Вплив особистості компетентного керівника, з високою
загальною культурою, чуйного і доброзичливого виявляється настільки великий, що, як правило, з його прихо-
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дом відстаючий колектив за короткий час виходить у
число кращих. І навпаки, невмілий керівник може дезорганізувати життя хорошого трудового колективу.
Висновки. Отже, успіх роботи всього колективу
дошкільного навчального закладу великою мірою визначається вмінням керівника правильно, раціонально
розставити кадри, чітко визначити їх обов`язки, налагоджувати взаємозв'язок і взаємодію між усіма ланками
установи, стимулювати діяльність кожного співробітника.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Статья определяет целесообразность использования мультимедиа-системы в процессе изучения
иностранных языков и научные подходы к использованию современных информационно-коммуникативных
технологий в образовании при преподавании иностранного языка. В статье определены современные
учебно-компьютерные программы и проанализирован опыт зарубежных стран по использованию
информационно-коммуникативных технологий в обучении иностранному языку. Актуальность темы
обусловлена стремительным информационным и технологическим прогрессом.
Ключевые слова: мультимедийные ресурсы, информационные технологии, современные информационные
технологии, информационно-коммуникативные технологии, компьютеризированное обучение.
Постановка проблемы. Система образования постоянно обновляется. Важным фактором, определяющим
характер изменений в системе образования, является
научно-технический прогресс, который не мыслится без
информационных технологий. Большое внимание уделяется разработке стандартов ИКТ в образовании благодаря
интеграции Украины в общемировые образовательные
процессы и сети. Информационно-коммуникационные
технологии за короткое время стали неотъемлемой
частью современного общества. Так как общество хочет
видеть всесторонне развитую личность, то овладение
студентами высших учебных заведений умений и навыков
саморазвития и самосовершенствования личности в значительной мере достигается путем применения инновационных технологий. Таким образом, актуальность
исследования проблемы применения мультимедийных
средств обучения в процессе изучения иностранных языков
обусловлена социальными потребностями в специалистах
с высоким уровнем знаний иностранных языков. Использование ИКТ в преподавании иностранного языка
позволяет интенсифицировать образовательный процесс,
ускорить передачу знаний и опыта, а также повысить
качество обучения и образования. Большое количество
работ посвящено проблемам разработки и внедрения
инновационных методик в процесс обучения иностранным
языкам (Л.Сажко, Л.Маслак, Е.Тимченко, Т.Трофимишина,
А. Чевычелова и др.).
Цель статьи – проанализировать целесообразность и
возможности использования новейших мультимедийных
средств при обучении иностранным языкам и определить
основные препятствия на пути их активного внедрения в
образовательный процесс.
Изложение основного материала. Новейшие ИКТ
раскрывают перед всеми участниками образовательновоспитательного процесса неограниченные возможности
их творческого использования. Мультимедийные программы предоставляют доступ к компьютерному представлению языкового материала на основе статей,
художественной литературы, материалов информационных сайтов; робот со словарем, побуждают студентов
к изучению иностранных языков, расширяют мотивацию

студентов к обучению, предоставляя им возможность работать над языком в удобном для них темпе.
Исследователи определяют ИКТ как спектр информационных технологий, использующих различные технические и программные средства с целью наиболее
эффективного воздействия на пользователя, ведь при
компьютерном обучении усваивается гораздо большее
количество материала, чем в условиях традиционного
обучения за то же время. Объективность контроля
знаний – на 20–25% и значительно экономится учебное
время, так как осуществляется одновременная проверка
знаний всех учащихся.
На сегодняшний день мультимедийные технологии
представляют собой одно из направлений информационных технологий, наиболее динамично развивающихся.
Это, в первую очередь, объясняется тем, что мультимедиа
это взаимодействие визуальных и аудио эффектов под
управлением интерактивного программного обеспечения
с использованием современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику,
фото, видео в одном цифровом представлении.
Поскольку мультимедийные средства могут быть
представлены различными форматами, то их использование дает возможность упрощения восприятия информации
потребителем. Использование мультимедиа делает возможным представление информации не только в текстовом
виде, но и сопроводить ее аудио данными или видео
клипом. Различные формы предоставления информации
делают интерактивное взаимодействие потребителя с
информацией. Онлайн мультимедиа все в большей
степени становится объектно-ориентированной, позволяя
потребителю работать над информацией, не обладая
специфическими знаниями.
Мультимедийные средства обучения иностранному
языку в высшей школе не могут заменить преподавателя,
но они могут усовершенствовать и разнообразить
деятельность преподавателя, тем самым повышая производительность студентов. Как известно, человек, при
изучении иностранного языка и не только, запоминает
двадцать процентов видео информации, тридцать процентов аудио информации. Если же соединить то, что они
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видят, слышат и делают одновременно, то продуктивность запоминания составляет восемьдесят процентов
информации.
Информационные компоненты, которые находятся
под управлением одной или нескольких специальных
программ, называемых мультимедиа-системой. Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов, средств и приемов, используемых для
отбора, обработки, хранения, представления, передачи
различных данных и материалов, необходимых для
повышения эффективности различных видов деятельности. Именно благодаря ИКТ возможно решать целый
ряд задач на занятии английском языке, например:
1) формировать и совершенствовать умения и навыки
чтения, используя непосредственно материалы интернетсети разного уровня сложности, что позволит студенту
подстроиться под себя.
2) На основе аутентичных звуковых текстов, совершенствовать умения аудирования.
3) Пополнять свой словарный запас лексикой современного иностранного языка, совершенствовать умение
письма.
4) С помощью тестов в режиме on-line, совершенствовать знания по грамматике.
5) Формировать навыки глобального мышления.
6) Прививать потребность в использовании английского языка с целью настоящего общения.
Результаты проведения уроков с использованием современных компьютерных технологий показывают, что:
1) применение компьютерной технологии в ВУЗах
способствует более активному и сознательному усвоению
учащимися знаний по английскому языку;
2) компьютерные программы создают положительное
отношение учащихся к учебному материалу;
3) внедрение компьютерных технологий в учебновоспитательный процесс общеобразовательной школы
позволяет усилить внутреннюю мотивацию к учебной
деятельности;
4) учебные и контролирующие программы, программытесты, стимулируют интерес студентов к учебной
деятельности, способствуют формированию логического,
творческого мышления, развития способностей учащихся.
Сегодня Украина принимает активное участие в
распространении использования автоматизированных
учебных курсов изучения иностранных языков. На
начальном этапе ознакомления с дисциплинами студенты
уже имеют возможность: изучать лексический материал;
развивать технику чтения; совершенствовать понимание
аудиотекста; тренировать правописание; изучать грамматику. На практике это возможно применить с помощью
таких средств как:
✓использование электронных тренажеров;
✓обеспечение дистанционного формы обучения;
✓проведение интерактивных учебных телеконференций;
✓построение систем контроля и проверки знаний и
умений студентов;
✓создание и поддержка учебных сайтов.
Все чаще в украинских учебных заведениях возникает
вопрос о применении в процессе обучения иностранным
языкам сети Интернет и компьютерных технологий.

Система дистанционного обучения включает учебный
материал по языку, разработанный преподавателями
кафедры. Программа содержит диалоги, параллельные
тексты, словари к оригиналу, упражнения на закрепление
учебного материала, который заключен с учетом всех
этапов овладения иностранным языком. Для самостоятельной работы в зависимости от индивидуальных
особенностей студентов, уровня владения языком рекомендуют использовать учебные компьютерные программы, которые доступны и бесплатны в Интернете. Однако,
существуют определенные препятствия применения ИКТ.
К ним относятся: недостаточная материально-техническая
база, недостаточное программное и методическое обеспечение, ограниченность доступа к Интернету. Устранение этих проблем позволит преподавателям повысить
качество преподавания иностранных языков. Учитывая
тот факт, что обучение иностранному языку, которое
происходит вдали от речевого среды, всегда способствует уменьшению мотивации к обучению этого языка,
считаем, что одним из эффективных средств повышения
такой мотивации является создание персонального
среды общения на иностранном языке через широкое
использование ИКТ.
Выводы. Использование новых разработок при изучении английского языка, основанные на использовании
мультимедийных технологий, переводит процесс обучения на качественно новый уровень. В работе преподавателя применения ИКТ помогает формировать и
поддерживать устойчивую мотивацию учеников к
изучению иностранного языка; повысить интенсивность
учебного процесса; улучшить контроль качества знаний;
расширить кругозор учащихся и студентов. Применение
мультимедийных интерактивных технологий существенно
улучшает качество представления и обогащает содержание
образовательного процесса, дает возможность работать
над языком в удобном для студентов темпе. Однако,
ИКТ предназначены в первую очередь для того, чтобы
помогать педагогу более эффективно проводить образовательную деятельность, а не заменять его. Компьютерные
технологии является лишь инструментом, и от того,
насколько педагогически целесообразно и дидактически
обоснованно их использования в процессе образовательной деятельности, зависит эффективность усвоения
студентами знаний по иностранному языку.
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INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TRAINING TO ENGLISH LANGUAGE
The article determines of using multimedia systems feasibility in the study of foreign languages and the scientific
approaches for the modern information using and the education communication technologies for studying foreign languages.
The article considers the modern educational computer programs and analyzes the foreign countries experience for the
information and communication technologies using for studying foreign languages. Relevance of the theme is determined by
the rapid information and technological progress. Nowadays, there are more and more various methods and technologies of
education and upbringing with the help of MIT.
Key words: multimedia resources, information technology, advanced information technology, information and
communication technology, computerized training.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
Висвітлено питання моделювання особистості дефектолога. Змістовно представлено основне
розуміння поняття «професіограма», особливості складання професіограми, наукове обґрунтування
отриманої моделі, особливості перебудови освітнього процесу з урахуванням вимог, що пред’являються
кваліфікаційною характеристикою спеціальності.
Розкриті основні вимоги до особистості вчителя-дефектолога, завдання та обов’язки,
кваліфікаційні вимоги до професії. Підкреслюється, що трудограма, включає: опис видів професійної
діяльності, визначення сфери та структури професійної діяльності, ситуації професійної діяльності і
способи їх вирішення, професійні задачі і функції, професійні утруднення, типові професійні заклади.
Психограма представлена як опис сукупності професійних та особистісних якостей спеціаліста, які
забезпечують успішне виконання задач; напрями самоосвіти та саморозвитку працівника. Розкриті
сфера працевлаштування та професійні назви робіт.
Kлючові слова: вчитель-дефектолог, професіограма, трудограма, психограма, кваліфікаційні вимоги,
моделювання особистості.

Постановка проблеми. Моделювання особистості
вчителя-дефектолога (складання професіограми), наукове
обґрунтування отриманої моделі (виведення професіограми на рівень кваліфікаційної характеристики),
перебудова навчального процесу згідно особливостей
кваліфікаційної характеристики з тієї чи іншої спеціальності, – все це найважливіші розділи роботи по вдосконаленню системи вищої педагогічної освіти.
При підготовці до професійної діяльності використовується професіографічний метод, який включає
співвіднесення наявних у особистості знань, умінь і
навичок з ідеальною моделлю. Даний метод допомагає
проектувати особистісне та професійне зростання. Професіограму визначають як документ з повною кваліфікаційною характеристикою професіонала.
У рамках професії існують різні види занять, іменовані
спеціальностями. Так, наприклад, професія вчителя
включає ряд спеціальностей: вчитель української мови,
вчитель математики, вчитель фізичної культури тощо.
Професія ж вчителя-дефектолога може об’єднати все це
в одній спеціальності: вчитель української мови, вчитель
математики вчитель фізичної культури і, одночасно, і
олігофренопедагог, і сурдопедагог, і тифлопедагог, і
логопед.
Професіограма вчителя-дефектолога – це ідеальна
модель вчителя-дефектолога, вихователя, яка включає в
себе найважливіші особистісні характеристики, якими
фахівець має володіти та необхідні для виконання професійних функцій знання, вміння і навички [1].
Метою нашої статті є теоретичне обгрунтування
концептуальних поглядів на модель (професіограму)
вчителя-дефектолога.
Виклад основного матеріалу. Результати вивчення
даної проблеми науковцями С. Мироновою (2007),
О. Колишкіною (2013), Т. Янадановою (2001) свідчать,
що професійна діяльність вчителя-дефектолога включає

взаємодію таких видів діяльності, як реабілітаційна,
соціально-педагогічна, консультативно-діагностична, психотерапевтична. Особливі вимоги, наголошують учені,
висуваються до корекційно-розвиткової робота з дітьми
з особливими освітніми потребами, оскільки вона є
специфічною у роботі дефектолога та є вирішальним
фактором розвитку й навчання дитини. На результати
роботи дефектолога впливають також професіоналізм педагога, його культура, духовність, моральність [2, с.430].
У державних документах та роботах спеціалістів,
враховуючи вимоги суспільства до даної професії, визначено соціальні ролі вчителя-дефектолога: вчитель, вихователь, фахівець з корекції, психолог (спеціальний),
реабілітолог, дослідник, пропагандист, консультант,
помічник.
Імпонує позиція A. Рацула та І. Шишової, які зазначають, що результати діяльності вчителів-дефектологів
можна порівняти із казкою, коли відступають прикрощі і
дитина може жити нормальним дитячим життям – грати
і вчитися, спілкуватися з батьками і товаришувати з
ровесниками, виступати на шкільній сцені, майструвати
і малювати, готуватися бути потрібною своїй державі
людиною [3].
Вимоги до особистості вчителя-дефектолога представлені в ряді наукових праць. Так, В. Синьов та Г. Коберник
(1994) підкреслюють важливе значення моральної,
етичної культури вчителя-дефектолога, його організованості і громадянської зрілості. Особистість вчителядефектолога, на думку вчених, має відповідати низці
вимог, серед яких: володіння системою знань загальної,
вікової, педагогічної та спеціальної психології; володіння
знаннями і вміннями відповідно до спеціалізації; володіння
певними особистісними якостями, що необхідні для
роботи з дітьми з психофізичними порушеннями;
володіння суб’єктивними характерологічними рисами
(педагогічна чуйність, терпіння, наполегливість у досяг-
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ненні поставленої мети, твердість і послідовність, організованість, педагогічний такт, витримка, доброзичливість); високий рівень оволодіння технікою вербального
спілкування [4].
За даними Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників Міністерство праці та соціальної
політики України вчитель-дефектолог має наступні завдання та обов’язки:
 Навчально-виховна, корекційно-розвиткова, компенсаційна та реабілітаційна робота з дітьми з психофізичними порушеннями розвитку відповідно їх віковій
категорії та індивідуальним характеристикам за визначеними програмами.
 Моніторинг динаміки інтелектуального та психофізичного розвитку кожного вихованця, учня.
 Застосування дієвих сучасних методів, технологій,
засобів у навчанні, вихованні, корекції, реабілітації.
 Взаємозв’язок, взаємодія та співпраця з батьками
дітей та іншими фахівцями.
 Професійний розвиток, саморозвиток.
 Ведення необхідної документації.
На думку Л. Аксенової, Б. Архипова, Л. Бєлякової,
вчитель-дефектолог – це людина із особливим складом
душі, діяльна, ініціативна, енергійна, впевнена в успішному результаті своєї діяльності, доброзичлива і тактовна,
сповнена оптимістичного професіоналізму (Аксенова,
Архипов, Белякова, 2001).
На думку А. Маркової, професіограма (або модель
спеціаліста), може розглядатися з двох позицій: 1) як
модель діяльності спеціаліста; 2) як модель особистості
спеціаліста [5].
Модель діяльності спеціаліста, або трудограма,
включає:
1) опис видів діяльності за професією,
2) визначення сфери та структури професійної діяльності,
3) ситуації професійної діяльності і способи їх вирішення,
4) професійні задачі і функції,
5) професійні утруднення,
6) типові професійні заклади.
Модель особистості спеціаліста, або психограма,
включає:
1) опис сукупності професійних та особистісних
якостей спеціаліста, які забезпечують успішне виконання задач,
2) напрями самоосвіти та саморозвитку працівника.
Дослідниця В. Шевчук [6] виділяє такі характерологічні особливості, якими має володіти вчительдефектолог для створення позитивного іміджу власної
професії: професійні якості: педагогічна делікатність та
толерантність; креативний підхід до вирішення задач,
вміння діяти в складних, непередбачуваних робочих
ситуаціях новизни та знаходити ефективні виходи з них;
здатність підтримувати довірливі відносини з різними
категоріями клієнтів; висока працездатність; соціальні
потреби в спілкуванні та взаємодії з усіма учасниками
навчально-виховного процесу; соціальну і професійнопедагогічну спрямованість; високі інтелектуальні
показники: спостережливість, логічність, креативність,
критичність мислення, прогностичність; емоційно-вольові
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особливості: постійне включення в діяльність вольових
процесів; здатність витримувати тривале психоемоційне
навантаження; високий рівень самоконтролю; врівноваженість; наполегливість; здібність організовано й рішуче
вирішувати складні проблеми [6].
Нині в Україні підготовкою вчителів-дефектологів
займаються заклади вищої освіти (ЗВО), зокрема, педагогічні університети.
Згідно Стандарту вищої освіти України (2017 р.) за
першим (бакалаврським) рівнем, ступенем бакалавра, з
галузі знань 01 Освіта, спеціальності 016 Спеціальна
освіта, професійна кваліфікація випускника – «Учительдефектолог (із зазначенням нозології)». Кваліфікація в
дипломі, опис предметної галузі, сфера працевлаштування також вказані у Стандарту вищої освіти України (2017 р.) за рівнями навчання (бакалавр, магістр).
Професійні назви робіт визначені згідно з чинною
редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010. Академічні права
випускників полягають в тому, що здобуття ступеня
бакалавра спеціальної освіти дає право на подальше
продовження навчання на другому рівні вищої освіти;
набуття кваліфікації за іншими спеціалізаціями в системі
післядипломної освіти; вступ на освітньо-професійну та
освітньо-наукову програми підготовки і здобуття освітнього ступеня магістра.
Висновки. Професія вчителя-дефектолога потребує
особливих вимог до його професійної компетентності
(оскільки корекційно-розвиткова робота з дітьми різних
категорій порушень є вирішальним фактором їх розвитку й
навчання) та цілого ряду якостей особистості, що визначено у професіограмі вчителя-дефектолога.
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SPEECH PATHOLOGIST PERSONALITY MODELING
The issue of modeling the speech pathologist personality is covered. The basic understanding of the «job description»
concept, the features of the job description compilation, the scientific substantiation of the model received, and the the
educational process rebuilding, taking into account the requirements of the specialty qualification characteristic, are
substantially represented.
The basic requirements to the speech pathologist personality, tasks and duties, qualification requirements for a profession
are revealed.
However, the corrective function is specific to the professional activity of the speech pathologist teacher. It is emphasized
that the labor decription includes: a description of the professional activity types, the definition of the sphere and structure of
professional activities, the situation of professional activities and ways of their solution, professional tasks and functions,
professional difficulties, typical professional institutions. The psychological description is presented as a description of a set of
the specialist’s professional and personal qualities that ensures the successful completion of tasks; ways of self-education and
self-development of an employee. The scope of employment and professional job titles are disclosed.
Key words: speech pathologist teacher, job description, labor description, psychological description, qualification
requirements, personality modeling.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті здійснено аналіз ціннісних орієнтацій особистості у психологічній літературі. Наголошено, що
найбільшого значення поняття ціннісних орієнтацій отримали лише у гуманістичній і екзистенціальній
психології. Акцентовано увагу на тому, що джерелом цінностей особистості є мораль суспільства.
Доведено, що основною передумовою психологічної готовності студента до педагогічної діяльності у
системі дошкільної освіти є формування і розвиток у нього ціннісних орієнтацій.
Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації особистості, дошкільний заклад, майбутній педагог закладу
дошкільної освіти.
Постановка проблеми. У сучасній ситуації переосмислення орієнтирів побудови професійної кар’єри, в
умовах переорієнтації навчально-виховного процесу ЗВО
України, особливо гостро постає проблема розвитку ціннісних та значущих проявів особистості, які логічно відображаються у ціннісних орієнтаціях майбутнього педагога.
Мета роботи: проаналізувати та всебічно розкрити
поняття ціннісних орієнтацій педагога, з’ясувати
особливості процесу підготовки фахівців дошкільного
виховання.
Виклад основного матеріалу. Особливого значення
у контексті поставленої нами проблеми набувають дослідження, пов’язані з аксіологічного підготовкою педагога дошкільної освіти, оскільки його робота відрізняється
специфікою контактування з віковими особливостями
дітей. Як відомо, дошкільний вік характеризується підвищеною сприйнятливістю до соціальних впливів. Дитина,
прийшовши в цей світ, вбирає в себе все людське: стилі
спілкування, поведінки, ставлення. Тому роль педагога
як «соціального провідника» дуже велика і відповідальна,
адже він стає точкою відліку у навчанні, вихованні та розвитку особистості дошкільника (Ш. Амонашвілі, Р. Буре,
С. Козлова, Т. Куликова, О. Макаренко, В. Сухомлинський,
С. Русова та ін.).
Вирішення даної проблеми найбільш ефективно реалізується на етапі вищої професійної освіти, у період якого
відбувається змістовне наповнення ціннісних орієнтацій
педагога. Важливо, щоб вихователь мав не тільки певний
кругозір в галузі культури, а й досвід мотиваційного забезпечення вибору особистісних і професійних цінностей,
ціннісних орієнтацій упродовж всього свого життя. Адже
вихователь – це не тільки професія, суть якої транслювати
знання, а й висока місія формування особистості дитини
в дошкільному віці. Лише у тому випадку, коли педагог
пропустить цінності через себе, він зможе сформувати їх
у дітей, розвинути стійкий інтерес до царини духовної
культури, виховати моральні якості, особистісну надійність і потребу у творчій діяльності.
Водночас, проблема розвитку ціннісних орієнтацій
педагога – дошкільника на етапі навчання у ЗВО не
отримала повного відображення в теорії і практиці сучасної освіти.

Совість здобувається за допомогою батьківських покарань. Вона вбирає здатність до критичної самооцінки,
моральні заборони і виникнення почуття провини, коли
ми не робимо того, що повинні робити. Ego-ідеал формується в дитинстві на основі того, що батьки схвалюють
або високо цінують, він спонукає людину встановлювати
для себе високі стандарти поведінки і мислення, в результаті яких з’являється почуття гордості і самоповаги.
Лише згодом у розвитку уявлень про особистість в
зарубіжних теоріях неофрейдизму виявляється певна
загальна закономірність, яка полягає в поступовому
прийнятті ідеї про соціальну обумовленість поведінки
людини і зверненні до проблеми ціннісних орієнтацій
(С. Рубінштейн [3], Е. Фромм [5], та ін.).
Однак найбільшого значення поняття ціннісних орієнтацій отримали лише у гуманістичній і екзистенціальній
психології.
Центральною проблемою гуманістичного спрямування
є проблема регулятивної ролі вищих людських цінностей,
зокрема А. Маслоу [2], який займався проблемою
мотивації, вказує на певні цінності, які притаманн і кожній
людині. Він виділяє дві групи цінностей: цінності буття
(це вищі цінності, притаманні свідомим людям, такі як
добро, істина, справедливість, краса) і дефіцітарні цінності
(це нижчі цінності, оскільки вони орієнтовані на задоволення певної нагальної потреби).
Відповідно до теорії С. Рубінштейна, основний мотив
поведінки – це прагнення до самоактуалізації, що є найважливішою людської цінністю і пов’язане з умінням
зрозуміти себе, свою внутрішню природу і навчитися
«співналаштовуватись» відповідно до цього з природою,
будувати свою поведінку, виходячи з неї. Це не одномоментний акт, а процес, який не має кінця, це спосіб
проживання, роботи та взаємовідносин зі світом, а не
одиничне досягнення [3].
Д. Узнадзе вважав, що джерелом цінностей особистості
є мораль суспільства. Він виділяє також ряд ціннісних
орієнтацій, які не продиктовані моральними нормами,
наприклад, допитливість, ерудиція, спілкування і т. д.
Моральні норми і цінності формуються і підтримуються
за допомогою зовнішнього підкріплення. Вони виступають
скоріше як засоби, умови досягнення внутрішніх ціннос-
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тей, що є цілями особистості. Перетворення засобів у
цілі, перетворення зовнішніх цінностей в цінності внутрішні учений називає «функціональною автономією», що
розуміється ним як процес трансформації «категорій
знань» в «категорії значущості». «Категорії значущості»
виникають у процесі самостійного усвідомлення сенсу
отриманих ззовні «категорій знань» [4].
Концепція особистості Е. Фромма, що сформувалася
в рамках екзистенційної психологічної школи, за багатьма
своїми положеннями близька до гуманістичної психології.
Осмисленість цінностей, надає їм об’єктивного, універсального характеру. Він розумів під цінностями особистості так звані «універсалії сенсу», тобто смисли,
притаманні більшості членів суспільства. Суб’єктивна
значущість цінності, повинна супроводжуватися прийняттям відповідальності за її реалізацію [5]. Першу групу
складають цінності творчості – найбільш природні і
важливі. Основним шляхом їх реалізації є праця. Сенс
праці полягає у тому, що людина втілює у своїй професійній діяльності як особистість. Друга група – це
цінності переживання. На думку дослідника, багатим
ціннісним потенціалом володіє любов. «Любов є єдиним
способом зрозуміти іншу людину …» [5].
У «віялі» педагогічних професій гідне місце займає
вихователь дошкільного закладу. Сьогодні немає жодної
країни у світі, де б не усвідомлювалося особливе значення
періоду перших років життя дитини для особистісного
становлення у подальші роки. Завдання розвитку сучасної
дошкільної освіти входять до програми соціальної політики багатьох держав. З огляду на зростаючі вимоги
щодо освітніх функцій дошкільного закладу, новітнього
вихователя все частіше називають педагогом.
Педагог, де б він не працював – у дошкільному закладі,
дитячому будинку чи інтернаті, приватному закладі чи
спеціалізованій школі є однією із найбільш соціально
значущих людинознавчих професій. Його діяльність
спрямована на розвиток і формування дитини. Духовне
відтворення людини, формування особистості – таке
призначення педагога у суспільстві. У цьому полягає
його найважливіша соціальна функція.
Основною передумовою психологічної готовності
студента до педагогічної діяльності у системі дошкільної
освіти є формування і розвиток у нього ціннісних орієнтацій. Духовний світ педагога, його цінності, інтереси і
мотиви – це та першооснова, яка упродовж всього його
життя визначатиме особистісний розвиток, раціональне
осмислення навколишньої дійсності, професійну спрямованість, керуватиме кожною дією: У зв’язку з цим
надзвичайно важливим стає вивчення питань педагогічної
аксіології і розвиток професійно-ціннісної свідомості педагога дошкільної освіти.
У сучасній педагогіці аксіологія виступає її методологічнаою базою, яка визначає систему педагогічних
поглядів, в основі яких лежить розуміння і ствердження
цінності людського життя, виховання і навчання, педагогічної діяльності і освіти.
У наукових дослідженнях останніх десятиліть осмислено природу і сутність цінностей у контексті філософського, психологічного і педагогічного підходів; на їхній
основі нами виокремлено притаманні для них аксіологічні
аспекти: аксіогенез особистості та механізми формування і

розвитку її ціннісних орієнтацій (З. Карпенко, Д. Леонтьєв,
Г. Олпорт, Г. Радчук та ін.); питання цінностей освіти
(І. Бех, І. Зязюн, В. Кремінь, О. Сухомлинська та ін.), педагогічних цінностей, їх змісту та класифікації (С.Вершловський, В. Кузнєцова, О. Савченко, В. Сластьонін та ін.), механізми сприяння професійно-особистісній самореалізації
та розвитку особистості в її професійному становленні
(О. Бондарчук, В. Гриньова, Е. Зеєр, Л. Карамушка,
О. Кочарян, П. Лушин, С. Максименко, М. Марусинець,
Ю. Швалб, Т. Яценко та ін.); професійно-ціннісні орієнтації майбутнього педагога (Н. Асташова, С. Камінська,
О. Коростельова, З. Курлянд, Г. Лисенко, О. Мартинюк,
Н. Нікітіна, В. Семиченко С. Хмара, М. Чаїнська та ін.),
психокорекція особистісних якостей (О. Солодухова та ін.);
методи діагностики ціннісних орієнтацій особистості
(Л. Бурлачук, Л. Смирнов, А. Сєрий та ін.); ціннісні орієнтації студентів (Н. Антонова, Н. Максимчук, О. Научитель,
Л. Романюк, М. Шевчук та ін); реалізація гуманістичноціннісного підходу та ін. (О. Бондарчук, Н. Клокар,
Н. Протасова та ін.); психологічна «перебудова установок»
педагогічних фахівців у системі підвищення кваліфікації та ін.
Предметом педагогічної аксіології є формування
ціннісної свідомості, ціннісного ставлення і ціннісної
поведінки особистості. Категоріальний апарат цієї науки
включає в себе поняття цінності, аксіологічну характеристику особистості (суб’єкта ціннісних відносин), а також
загальні аксіологічні категорії (значення, сенс, благо,
оцінка, потреба, мотивація, ціннісні орієнтації і відносини та ін.).
Поняття «цінність» широко використовується у філософських, етичних, психологічних і педагогічних публікаціях, активно вживається в науково-популярній і
публіцистичній літературі. Однак автори вкладають у
нього різний зміст, що природно призводить до термінологічної невизначеності. З огляду на цей факт, зупинимося,
на більш детальному розгляді поняття «цінність».
Дана категорія може застосовуватись до- світу людини
і суспільства. Поза: людини і без людини це поняттяіснувати не може, оскільки цінності- не первинні, а продукуються у процесі взаємодії світу і людини. Водночас
до цінностей відносяться тільки – позитивно значущі події
і явища, пов’язані з соціальним процесом.
У психолого-педагогічних дослідженнях використовуються як поняття цінності, так і поняття ціннісних
орієнтацій. Однозначного розрізнення цих понять у літературі не простежується. Часто вони вживаються як
рівнозначні. При вивченні характеристик суспільства,
культури і окремих соціальних груп використовується
термін «цінність». При вивченні окремих індивідів вживані
як поняття ціннісна орієнтація так і поняття цінність.
Під ціннісними орієнтаціями ми будемо розуміти
відображення в свідомості людини цінностей, визнаних
нею стратегічними життєвими цілями і загальними
світоглядними орієнтирами. Ціннісні орієнтації – це
інтеріоризовані особистістю цінності соціальних груп.
Таким чином, цілком виправданим вважаємо модоцільність говорити про цінності особистості як її ціннісні
орієнтації.
У зарубіжній психології ціннісні орієнтації визначаються, як правило, через відносини, відображення,
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установки (А. Здравомислов [1], Д. Узнадзе [4], В. Ядов
[6]). Причому, будучи однією з базових особистісних
потреб, ціннісні орієнтації сягають всередину більш широкого синтетичного поняття спрямованості особистості,
яка містить в собі домінуючі цінності і установки, які
проявляються в будь-якій ситуації. Оскільки ціннісні
орієнтації в певному сенсі перетинаються з поняттям
спрямованості, зупинимося коротко на характеристиці
останньої.
Психологічний механізм інтеріоризації дозволяє
зрозуміти динаміку мотивів і духовних потреб людини.
Діяльність, що здійснюється особою за певних умов,
створює нові об’єкти, які викликають нову потребу. Якщо
в навчальну діяльність ввести фактори, які стимулюють
самодіяльність студента, то він буде перебувати в
умовах розширеного формування і розвитку мотивів і
духовних потреб. Студент, внутрішньо зіставляючи свої
дії і вчинки з майбутньою діяльністю, прогнозує її відповідно до соціальних вимог і трансформує їх у внутрішній стан. Обраний об’єкт перетворюється на потребу,
тобто спрацьовує механізм інтеріоризації.
Інтеріоризація ціннісних орієнтацій у процесі здійснення студентом оцінкової діяльності допомагає йому
спроектувати нову діяльність з громадськими еталонами
і завданнями саморозвитку і самовиховання, а також
реалізувати її на практиці. Нові об’єкти стають новою
потребою – відбувається екстеріоризація.
Надзвичайно важливим механізмом у процесі розвитку
ціннісних орієнтацій виступає механізм ідентифікації.
Ідентифікація – це процес і результат самоутотожнення з
іншою людиною, групою, образом або символом на
підставі усталеного емоційного зв’язку, а також включення
їх до свого внутрішнього світу і прийняття їх як власних
норм, цінностей і зразків. Це спосіб розуміння іншого
через усвідомлене чи несвідоме уподібнення його характеристикам. У процесі ідентифікації з іншими, людина
просувається від простої імітації до присвоєння і усвідомлення поведінки, якостей, навичок, цінностей та ін.,
що спочатку йому не належало.
Для майбутнього педагога дошкільної освіти самосвідомість виступає тим внутрішнім механізмом, завдяки
якому він здатний не тільки свідомо сприймати ціннісні
орієнтації, але і самостійно, усвідомлюючи свої цілі,
потреби, мотиви, визначати міру і характер власної
активності, спрямованої на їх осмислення і прийняття.
Опановуючи професійними ціннісними орієнтаціями,
студент суб’єктивує їх. Суб’єктивне сприйняття і присвоєння залежить від стану самосвідомості майбутнього
педагога, оскільки факт встановлення цінності того чи
іншого педагогічного явища, процесу, а також власних
дій. відбувається у процесі аналізу та його оцінки самою
особистістю.
Професійна самосвідомість студента спрямована на
аналіз і оцінку як власної системи цінностей, так і сприйняття професійних ціннісних орієнтацій. Вона покликана
визначити межі та перспективи особистісного сенсу,
тобто внутрішньо мотивованого індивідуального значення
тієї чи іншої педагогічної цінності. Інакше кажучи,
професійна самосвідомість дозволяє самовизначитися по
відношенню до пропонованих і особистісних цінностей –

113

вибудувати певну ієрархію професійних мотиваційноціннісних орієнтацій.
У психології термін «рефлексія» вперше почав використовуватися ще у 30-ті і 40-і роки минулого століття.
Сьогодні цим поняттям широко оперують філософія,
психологія, етика, естетика, педагогіка та інші науки.
У науковій літературі рефлексія розглядається порізному: 1) форма теоретичної діяльності педагога дошкільної освіти, спрямована на осмислення своїх власних
дій і їх законів; 2) властивість мислення «обертається на
самого себе»; 3) усвідомлення суб’єктом того, як він
насправді сприймається і оцінюється іншими індивідами;
4) здатність і потреба педагога дошкільної освіти усвідомлювати свої чесноти, зіставляти свої завдання, дії і
досягати результатів у реальних педагогічних ситуаціях
з метою контролю, оцінки та вдосконалення педагогічної
діяльності; 5) осмислення педагогом дошкільної освіти
соціальних реалій в процесі соціалізації на основі
життєвого досвіду. Крім того, рефлексія розглядається
вченими як теоретична діяльність людини, спрямована
на осмислення ним навколишнього світу, усвідомлення
себе в цьому світі, своєї діяльності, того, як його сприймають і оцінюють інші.
У наведених вище трактуваннях, на наш погляд,
відсутній результативний аспект рефлексії – побудова
педагогом дошкільної освіти нової системи ціннісних
орієнтацій. Виходячи з цього, ми будемо розуміти під
рефлексією: 1) діяльність майбутнього педагога дошкільної освіти, яка повинна спрямовуватись на осмислення
ціннісних орієнтацій; 2) усвідомлення себе, своїх духовних, соціальних, особистісних і професійних ціннісних
орієнтацій; 3) усвідомлення суб’єктом стороннього
сприйняття і сторонніх оцінок, що дозволяють прийти
до нового розуміння «Я – професійного», скорегувати
наявну і вибудувати нову систему ціннісних орієнтацій.
Теоретичний аналіз і практичні спостереження показують, що освітній процес педагогічного вузу спрямований
сьогодні переважно на розвиток інтелекту студента, на
розширення його теоретичних знань, в той час як ціннісна
сфера також потребує розвитку. А духовний світ педагога
дошкільної освіти, його цінності, ціннісні орієнтації та
мотиви – це свого роду вісь свідомості, яка забезпечує
стійкість особистості, спадкоємність певного типу поведінки і діяльності.
Вивчення психолого-педагогічної літератури дозволило
уточнити психологічний зміст ціннісних орієнтацій, виділити і конкретизувати їх типи. Ціннісними орієнтаціями
педагога дошкільної освіти є спрямованість особистості
на створення, зміцнення і поширення цінностей як
ідеальних об’єктів особливо значущих духовних, соціальних, особистісних і професійних установок, орієнтованих на дитину, його здоров’я і безпеку, виховання і
розвиток, комфортне перебування і стійку соціалізацію в
освітньому просторі дошкільного закладу.
Висновки. Відповідно, розвиток ціннісних орієнтацій є
складним, поетапним процесом перетворення цінностей
шляхом набування професійної значущості та особистісного сенсу під впливом психологічних умов, об’єктивно
сприяючи підвищенню ефективності процесу їх вдосконалення на етапі навчання у ЗВО.
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Актуалізація, доповнення та уточнення раніше набутих
знань про цінності, ціннісні орієнтації педагога дошкільної
освіти, сприяння процесу їх осмислення і сприйняття
студентом; відпрацювання елементарних навичок і вмінь
психодіагностики, прийомів психокорекції, необхідних у
професійній діяльності, підвищення рівня загальної психологічної культури, психолого-педагогічної компетентності учасників, розвиток їх здатності ефективно
взаємодіяти з оточуючими; розвиток творчого, комунікативного, мотиваційного потенціалу особистості кожного
студента; вдосконалення ціннісної сфери, активної
соціальної позиції учасників і розвиток їх здатності
виробляти значущі зміни у власному житті і житті дітей
дошкільного віку – усе це завдання навчально-виховного
процесу сучасних закладів вищої педагогічної освіти.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONTENT OF VALUABLE ORIENTATIONS OF THE MODERN
TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION
The article analyzes the value orientations of the personality in the psychological literature. It was emphasized that the
greatest significance of the notion of value orientations was obtained only in humanistic and existential psychology. The
emphasis is placed on the fact that the source of personal values is the moral of society. It is proved that the main prerequisite
for psychological readiness of a student for pedagogical activity in the system of preschool education is the formation and
development of his value orientations.
Key words: value, value orientations of the person, preschool institution, future teacher of the institution of preschool
education.
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КЛАСИФІКАЦІЯ БІОГРАФІЇ ТА ЇЇ ОКРЕМІ ДЕФІНІЦІЇ
У статті розглядаються моделі біографічної реконструкції розуміння класифікації біографії. Визначено,
що кожна з них має наукове підґрунтя і право на існування. Наголошено на тому, що жодна з вказаних
категорій не є довершеною, універсальною, адже апріорі не може охопити й відобразити усієї повноти
вивчення окремо взятої персоналії.
Ключові слова: біографія, класифікація, сучасне розуміння понять, педагогічна біографістика.
Постановка проблеми. Виокремити класифікації біографії на основі дослідження сучасних вчених.
Мета роботи полягає у аналізі моделі біографічного
дослідження щодо вивчення поняття біографія.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що більшість
діячів, які жили до середини ХХ ст. та досліджувались їх
надбання як «педагогічних персоналій» не були фаховими
педагогами, не представляли інші галузі знань, професії,
не були «ученими», навіть «науковцями» у сучасному
розумінні цих понять. Тому щодо них не можна застосовувати сучасне, викладене у Законі України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» (2016 р.) визначення вченого як фізичної особи, яка проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і
отримує наукові результати.
Водночас, щодо діячів минулого необхідно зазначити,
що їх «наукова діяльність» як інтелектуальна творчість,
була спрямована на одержання нових знань та способів
використання та впровадження результатів діяльності/
З таких позицій маємо підстави вважати діячів
минулого даної галузі як «учених-педагогів»: якщо вони
здійснили реальний внесок у розвиток педагогічних знань.
Зокрема, в авторитетних тлумачних словниках слово
«учений» («вчений») визначається як особа, що «має
широкі й глибокі знання взагалі або в якій-небудь галузі
науки», «одержала спеціальні знання, пройшла спеціальну
виучку», як «висококваліфікований фахівець з якої-небудь
галузі науки», як особа «пов’язана з наукою», яка керує
та організує наукову діяльність тощо [4, с.1311]. В означених смислах як синонімічне слову «вчений» можна
вживати поняття «науковець», що позначає особу, яка
«провадить наукові дослідження» [4, с.586]. «Однак замість слова «науковець» ми вживаємо «вчений», хоча багато науковців хоч і вчені, але нічого так і не навчені» [5].
Вибір моделі біографічної реконструкції передбачає
розуміння класифікації біографій. Ця проблема потребує
окремого аналізу саме тому, що виникає необхідність не
тільки кого, але і як необхідно вивчати: якими пріоритетами керуватись, на які явища більше звертати увагу,
що брати за основу (творчість, життя, здобутки, реалізованість досягнень, соціальні умови), або досліджувати
особистість у комплексі, не акцентувати увагу на один із
аспектів.
У такому ключі доречно відзначити, що предмет
педагогічної біографістики органічно поєднує два типи,
визначених В. Онопрієнком наукових проблем. Перший
стосується проблеми суспільства, перекладених на мову
науки. Він відображає її соціальну функцію. Другий тип –
проблеми, породжені самою наукою і її внутрішніми

потребами, що знаходить вияв у формуванні власної
методології та інших інструментів, що засвідчують як
відкритість педагогічної біографістики до зовнішніх
запозичень, так і її внутрішню автономію, самодостатність і здатність до самостійного розвитку.
Запропоновані вченими класифікації розрізняють
біографії за типом, видом, об’єктом дослідження, іншими
критеріями (Є. Алєксандров, О. Валевський, Л. Рєпіна,
В. Чишко та ін.). Кожна з них має наукове підґрунтя і
право на існування, однак, жодна з них не є довершеною,
універсальною, адже апріорі не може охопити й відобразити усієї повноти, розмаїття і цілісності біографічних
знань і наукових традицій [7].
Починаючи із 1960-х рр. найпоширенішим залишається поділ біографій за ставленням автора до емпіричного
матеріалу і стилем його викладу на наукові, науковопопулярні, науково-художні (белетризовані із включенням
монологів, внутрішніх діалогів, складених на основі
джерел особистого походження тощо).
З 1990-х рр. також здобула визнання класифікація
О. Валевського, який поділяє біографії на енциклопедичну,
для якої властивий прискіпливий відбір і виклад фактів і
максимально об’єктивний опис подій; історичну, що вимагає максимального наукового викладу і пояснення;
літературна або художня, при написанні якої біограф не
обтяжує себе науковою точністю [1, с.29-30].
У зазначений період серед гуманітаріїв, істориків,
літераторів, педагогів стали домінувати два типи біографічної реконструкції, які лише в ідеалі, теоретично, розрізняються за змістом і методичними підходами до
вивчення історичної особи. Перший – це літописи життєдіяльності та їхні різновиди – хроніки і хронології.
Другий тип – це портрет (персональний, парний,
колективний). Він може бути об’ємним і голографічним,
яскравим або сухим, тональним, виконаним у рожевих
або чорних тонах і т. ін. В теорії портрет передбачає
пропорційний показ життєвого шляху, характеру і психології, наукової концепції особи, але на практиці акценти
зміщуються на один з цих аспектів.
Вчені-педагоги фактично залишаються осторонь наукового дискурсу, що точиться в науковому просторі
України з початку 2000-х рр. навколо поняттєвокатегорійнго апарату біографістики як напряму гуманітаристики, що активно розвивається абсорбуючи, генеруючи, модифікуючи, пристосовуючи як радянський,
так і євроатлантичний науковий досвід другої половини
ХХ ст. та, зважаючи на чергові наукові, освітні й суспільні виклики, витворюючи на цій основі свою «українську візію» цієї проблеми. Ідеться про поєднання родо-
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вого (базового) поняття «біографія» із різними прикметниками, що позначають окремі аналітичні структури,
зокрема: а) «індивідуальна біографія», «персональна
біографія», «колективна біографія» (просопографія), «біоісторіографія» («біографія/історія життя персоналії»),
«наукова біографія», «творча біографія», «історична
біографія» тощо; б) різні методологічні підходи – «екзістенціональна біографія», «антропологічна біографія»,
«модальна біографія» тощо; в) галузеві біографії
(передусім як вияв вивчення життєдіяльності діячів у
певній галузі знань – «історична біографія», «педагогічна біографія» і т. ін. ґ) «трудова біографія», «кар’єрна
біографія» і т. ін. Поширеним залишається поділ біографій
за сферою діяльності (виробничі, громадсько-політичні,
релігійні, культурологічні тощо), за галузями знань (історичні, філософські, педагогічні, психологічні) й за іншими
критеріями та ознаками.
Терміни «біографія вченого», «наукова біографія»
утвердилися в лоні радянської науки, у 1970-х рр., на
хвилі посилення уваги до вчених-істориків і літературознавців. Досліджуючи цю проблему С. Ляшко відзначила притаманний їм «синкретизм», що укорінився у
наукових рефлексіях. Ідеться про їхнє розуміння не як
наукових понять, а «наукових метафор», які поєднують
два контексти: світоглядний (ідентифікаційний), що вказувє на належність особи до певної професійної спільноти. Під «науковою» розумілася біографія учених різних
сфер наукових знань і дисциплін.
У межах сучасного наукового дискурсу категорія
«наукова біографія» вживається для позначення (дослідження) біографії людини науки, вченого та сукупності
способів і методів наукової організації про персоналію
як цілісну систему, що становить її біографію, незалежно
від царини, приміром, «наукова педагогічна біографія»
тощо. Базові науково-теоретичні основи розробки цих
категорій заклав В. Вернадським, який у працях «Значення
особи в історії науки» [3, с.87-89], «Думки про сучасне
значення історії знань» [3, с.213-223] та інших обґрунтував
методологічно важливу ідею, згідно з якою важливою
передумовою для вивчення шляхів розвитку наукової
думки та історії ідей є додержання спадковості у науковій
творчості, що полягає в усвідомленні значення неперервності наукової роботи у певній галузі знань. Серед
різних форм творчості, що забезпечують вивчення цього
процесу він відзначив біографії науковців, діяльність
учених у різних галузях знань. Реалізуючи на практиці
це завдання через створення галереї біографій відомих
учених, сам В. Вернадський використовував термін
«біографія вченого». До слова, його чітко відпрацьована
технологія їхнього вивчення і популяризації (мета, зміст,
структура, методика) не втратили, гадаємо, до сьогодні
свого науково-методологічного значення.
Категорія «інтелектуальна біографія» активно впроваджується із зарубіжного в український науковий
простір упродовж двох останніх десятиліть. При цьому,
доробок західних учених трактується по різному, тож
вона часто вживається як синонім наукової біографії тощо.
Доречним і перспективним вважаємо використання у
дослідженні педагогічних персоналій оригінального досвіду студій, здійснених у площині теоретичного конструкту інтелектуальної біографії (В. Андрєєв, Я. Грицак,

І. Колесник, С. Світленко та ін.). які орієнтуються на динаміці внутрішнього інтелектуального становлення особистості та необхідності виявлення глибинних внутрішніх
механізмів її формування і еволюції
З таких позицій і акцентів вважаємо неправомірним
протиставляти «інтелектуальну біографію» «науковій
біографії», як такій, що, буцімто, обмежується вивченням
зовнішніх проявів життєвого шляху, професійної діяльності, творчих здобутків персоналії [9]. Вважаємо,
категорія «науковій біографії» має ширше значення й
також передбачає вивчення внутрішнього психоемоційного світу вченого.
Представлені класифікації біографії та її окремі дефініції не вичерпують видового розмаїття цього феномену,
що, своєю чергою, засвідчує неможливість створення
«повної» і «завершеної» терміносистеми педагогічної
біографістики та певною мірою ускладнює визначення її
предметного поля, які будуть розширюватися в силу
об’єктивних обставин. Водночас через універсальність,
синкретичність і науковий суб’єктивізм залишається дефінітивна невизначеність і різночитання у тлумаченні
багатьох різновидів біографії. Як приклади з досвіду
історико-педагогічних досліджень відзначимо довільне
вживання терміну «психобіографія», яка часто ототожнюється із біографію взагалі, трактується як метод
психоаналізу тощо. Схожою є ситуація із трактуванням
категорії «прагматична біографія», зокрема, її часто
розуміють біографію, побудовану за лінійно-хронологічним описовим принципом, коли життєдіяльність
особи подається через призму соціального [6, с.169].
Аналізуючи тенденції розвитку сучасної національної і
зарубіжної біографістики, В. Ващенко, доводить, що
вживання поняття «наукова біографія» в україномовному гуманітарному просторі є прикладом некоректного
запозичення, бо в євроатлантичній науковій традиції ця
«метафора» вказує на особу вченого, чия біографія
досліджується. У цьому випадку термін «наукова біографія» синонімічний словосполученню «біографія вченого»
(вказує на його професійну приналежність до фізиків,
філософів, лікарів тощо), а в українських біографів – на
спосіб (зокрема «науковий»), що забезпечує її осмислення
[6, с.238]. Така рефлексія, зважаючи, історіографічний
досвід української біографістики, виглядає доволі
суб’єктивним, що черговий раз вказує складність, дефінітивну невиразність її терміносистеми, яка потребує
більш глибоко осмислення, зокрема й представниками
вітчизняної педагогічної науки.
Наукові класифікації і принципи наукового відбору
біографій дають важливі орієнтири для організації і
проведення дослідження педагогічних персоналій, але
не вичерпують проблеми внутрішньої структуризації
педагогічної біографістики, тому для її розв’язання знову
апелюємо до досвіду зарубіжних і українських учених.
Доволі продуктивною у цьому відношенні є визнана на
пострадянському науковому просторі типологія біографічного дослідження, запропонована американцем Д. Вокером.
Вчений виокремлює такі її складники: а) біографія
особистості (відомості про час і місце народження, походження, родинне середовище, освіту, риси характеру,
приватне життя тощо); б) професійна біографія (праця,
позиції, стосунки в межах наукового співтовариства);
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в) бібліографічна біографія (аналіз наукового доробку
діяча, історія його створення, техніки і методології
дослідження, поняттєвого апарату, міжнародних зв’язків); ситуативна біографія, біографія середовища (суспільно-політичні й соціально-економічні умови доби
життєдіяльності вченого) Д. Вокером.
Доречною є і рефлексія науковця Б. Савчука, який,
з’ясовуючи чинники і напрями розвитку педагогічної
біографістики, визначив її два основні структурні компоненти. Перший – «навчально-дидактичний», що виявляється у персоніфікації навчально-виховного процесу та
створює підґрунтя і стимулює розвиток другого –
«науково-евристично-теоретичного», в якому, своєю
чергою, вирізняють три аспекти: а) теоретико-методологічний; б) пошуково-евристичний; в) організаційнокоординаційний. Виходячи з ретроспективи становлення
вітчизняної педагогічної біографістики, вчений стверджує,
що розробка її науково-методологічних засад істотно
відставала від процесу нагромадження фактографічного
матеріалу.
Висновок. Таким чином, фактографічний біографічний матеріал еволюціонував в руслі історичної
біографістики, котра, своєю чергою, не змогла вийти за
межі позитивістської методології. Лише за останнє
десятиліття відбувається її оформлення як окремої галузі
(субдисципліни) педагогічної науки. Вироблення її власного об‘єкту, предмету, поняттєво-категорійного апарату,
наукового інструментарій відбувається через активні
запозичення з інших наук [8].
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СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
У статті розглянуто питання соціальної взаємодії між здобувачами професійної (професійно-технічної)
освіти (далі – П(ПТ)О), педагогічними працівниками, наставниками на підприємствах (в установах, організаціях),
батьками/законними представниками здобувачів П(ПТ)О на прикладах вітчизняного/ зарубіжного досвідів та
досліджено вплив результатів взаємного зв’язку на якість П(ПТ)О, уточнено поняття «учасники освітнього
процесу у П(ПТ)О».
Ключові слова: професійна (професійно-технічна) освіта, заклад професійної (професійно-технічної) освіти,
учасники освітнього процесу, соціальна взаємодія, якість професійної (професійно-технічної) освіти.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку
освіти поняття «соціальна взаємодія» виступає як якісний
процес безпосередньої дії між учасниками освітнього
процесу, в результаті якої виникає взаємний зв’язок.
Учасниками освітнього процесу, згідно зі статтею 52
Закону України «Про освіту», визначено «здобувачів освіти; педагогічних, науково-педагогічних та наукових
працівників; батьків здобувачів освіти; фізичних осіб, які
провадять освітню діяльність; інших осіб, які передбачені
спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в
порядку, що встановлюється закладом освіти» 4.
Особливими визначено відносини між закладами освіти
та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними
організаціями (ст. 31) 4.
Однак, для системи П(ПТ)О ця категорія залишається не унормованою. Хоча у статті 17 проекту Закону
України «Про П(ПТ)О)» йдеться саме про те, що «учасниками освітнього процесу на рівні профільної середньої
освіти та на рівнях П(ПТ)О) є: здобувачі П(ПТ)О);
педагогічні працівники; наставники на підприємствах, в
установах, організаціях; батьки або законні представники
здобувачів П(ПТ)О); асистенти, які забезпечують здобуття
освіти особам з особливими освітніми потребами; інші
особи, які можуть залучатись до освітнього процесу 10.
Мета роботи– уточнити поняття «учасники освітнього
процесу у П(ПТ)О)», що сприятиме розвитку соціального
партнерства закладів професійної (професійно-технічної)
освіти (далі – ЗП(ПТ)О), зокрема з підприємствами й
установами у забезпеченні якості П(ПТ)О.
Виклад основного матеріалу. Під якістю П(ПТ)О
розуміється відповідність результатів навчання вимогам,
що встановлені законодавством, професійними стандартами/кваліфікаційними характеристиками, відповідними
освітніми програмами/стандартами освіти та/або договором про надання освітніх послуг 10, ст.2.
Нині в Україні практично завершено розробку професійних стандартів / кваліфікаційних характеристик, відповідних освітнім програмам/стандартам освіти, а от щодо
договорів між ЗП(ПТ)О та підприємствами й організаціями, зокрема, приватними, про надання освітніх послуг,
то в цій частині соціального партнерства ще існують
проблеми. Як правило, вони пов’язані з тим, що
більшість українських роботодавців (підприємств,
організацій, установ) не мають досвіду такої співпраці,
на відміну від зарубіжних.

Наприклад, як зазначають вітчизняні експерти, основними рисами європейської моделі взаємодії освіти і
ринку праці є формування єдиного механізму забезпечення
співпраці між даними сферами на засадах соціального
партнерства за активного сприяння держави, що закріплені
на законодавчому рівні, входять в обов’язки окремих
інституцій, мають належне фінансування з різних джерел,
несуть спільну відповідальність за формування майбутнього європейського співтовариства 2.
Тобто, у країнах Європейського Союзу (далі – ЄС)
відносини між суб’єктами партнерства ґрунтуються на
принципах взаємної домовленості та узгодженості дій у
межах чинного законодавства, а основними методами
такої взаємодії є консультації та переговори, у результаті
яких між навчальними закладами і роботодавцями
укладаються відповідні угоди про співпрацю.
Для виконання таких угод на різних рівнях
управління створюються різноманітні представницькі
органи, до складу яких входять усі зацікавлені суб’єкти
освітньої діяльності. Це – Наглядові ради при навчальних закладах та фондах, а також консультативні органи –
при міністерствах освіти. Для забезпечення активності їх
діяльності у розвинених державах світу залучення
роботодавців до освіти стимулюється відповідними фінансовими механізмами, такими як: встановлення обов’язкових внесків до фондів професійного навчання;
надання преференцій компаніям, які інвестують у людський капітал;надання податкових кредитів тощо 9.
Наприклад, у Німеччині діє модель «дуального навчання» (паралельна підготовка робітничих кадрів у професійних школах і на виробництві), що ґрунтується на
державно-приватній взаємодії та делегуванні коаліції
бізнесу і школи відповідальності за навчальні плани та
оцінку якості знань. Така система передбачає, що у
професійній підготовці фахівців беруть участь навчальний заклад та підприємство чи організація. Така система
передбачає наявність у структурі ЗП(ПТ)О маркетингової
служби, яка здійснює системні дослідження ринку праці
щодо визначення потреб у фахівцях та складання юридичних угод з роботодавцями стосовно їх підготовки.
Цікавим є те, що зміст навчальних планів і програм
професійних шкіл у Німеччині не регламентується державою, на відміну від основних положень виробничого
навчання, які уніфіковані й регламентуються федеральним законом про професійну підготовку.
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У Франції найпоширенішими формами взаємодії між
навчальними закладами і представниками бізнесу (державними підприємствам) є: організація стажувань на
підприємстві; допомога в модернізації навчального
обладнання; участь професіоналів у процесі навчання;
програми спільної підготовки спеціалістів закладом освіти
і компаніями (взаємодія на етапі організації навчального
процесу); участь роботодавців певної галузі в управлінні
державними ліцеями (сільськогосподарська освіта);
упровадження структур інформації (Союз вугільної та
металургійної промисловості організовує «уроки виробництва»); створення професійних консультативних комісій,
до яких входять представники промисловості, навчальних
закладів, органів управління освітою, місцевих адміністрацій, робітників підприємств, які розробляють зміст
навчальних програм за різними спеціальностями 11.
В Іспанії державна політика спрямована на підвищення ефективності П(ПТ)О на регіональному рівні,
узгодження її з потребами розвитку економіки в автономіях. У цій країні створено Національний інститут
кваліфікацій, який аналізує стан ринку праці, а отримані
дані використовує під час розроблення професійних
кваліфікацій, забезпечує їх апробацію, здійснює методологічні дослідження чинних професійних кваліфікацій.
У Нідерландах організовано Національні організації
П(ПТ)О (National Bodies – недержавні некомерційні організації), що забезпечують узгодження вимог роботодавців до якості П(ПТ)О, які формуються з представників
системи освіти, промисловості, бізнесу та конфедерації
профспілок.
У Великобританії П(ПТ)О перебуває в компетенції
двох міністерств – Міністерства освіти і науки та
Міністерства зайнятості. Однак контроль за нею здійснює
Національна Рада з професійних кваліфікацій, основними
цілями якої є: підвищення кваліфікації всіх працюючих;
побудова кваліфікацій з урахуванням вимог конкретних
робочих місць; створення простої, але ефективної системи
кваліфікації; гарантії якості й уніфікації системи контролю
якості; зближення і взаємопроникнення загальноосвітніх
і професійних кваліфікацій закладом 11.
Як зазначають експерти, у Великобританії діють Галузеві Ради з розвитку професійних умінь. Їх діяльність
регулюється Асоціацією з формування професійних умінь
для галузей. До функцій Галузевих Рад входить розробка
рекомендацій з удосконалення програм професійної
підготовки спеціалістів, розробка вимог до системи «учнівства» та кваліфікаційних стандартів.
Механізмом співробітництва між роботодавцями та
державою у сфері П(ПТ)О є укладання Галузевих угод
щодо професійних знань, умінь та компетенцій, згідно з
якими представники бізнесу беруть активну участь у
визначенні переліку загальних умінь, знань та навичок,
орієнтованих на вирішення виробничих завдань, у
формуванні варіативних планів навчання. Така форма
соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством
називається «прихованою» (на відміну від американської –
«відкритої») 11.
У Болгарії програмно-цільовий механізм взаємодії
освіти та ринку праці спрямований на врегулювання
пропозиції та попиту на робочу силу. З цією метою
розроблено програму «Розвиток трудових ресурсів», яка
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реалізується за сприяння ЄС, фінансовий внесок якого
становить 22% 2.
В Україні розвиток партнерських зв’язків між
ЗП(ПТ)О і роботодавцями відбувається досить повільно.
Тому актуальним для розв’язання цієї проблеми у нашій
країні є досвід провідних держав ЄС щодо залучення
представників конкретних галузей і підприємств до
розробки навчальних програм, що дозволяє забезпечити
відповідність навчання вимогам ринку праці. При цьому
важливим є той факт, що в основу будь-якої навчальної
програми покладено основні виробничі компетенції і
конкретні операції, якими повинні володіти робітники цієї
професії чи групи професій. Її зміст, як правило, розбито
на модулі, кожен з яких складається з професійних знань і
навичок, критеріїв оцінювання (відповідності стандарту),
ступеня широти, гнучкості, переносу знань і навичок 14.
Європейський досвід є цінним для України, адже у
статті 1чинного Закону України «Про освіту» зазначено,
що якість освітньої діяльності залежить від рівня організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу,
що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або
договором про надання освітніх послуг 4.
Тому, вважаємо, що для формування і розвитку
соціальної взаємодії учасників освітнього процесу в
системі П(ПТ)О в Україні з метою забезпечення її якості
необхідно при підготовці майбутніх працівників забезпечити їх: знаннями основних положень наукових теорій
про соціальну взаємодію та вміннями їх застосування на
практиці; вміннями аналізувати стан сформованості соціальної взаємодії в системі П(ПТ)О та розповсюджувати
позитивний досвід; здатністю виявляти й усувати
перешкоди на шляху до ефективної соціальної взаємодії.
Посилаючись на наукові теорії соціальної взаємодії
(Дж. Хоманса/теорія соціального обміну, Р. Парка/школа
соціальної екології, Джорджа Міда/теорія символічного
інтеракціонізму, Т. Парсонса та Юргена Хабермаса/теорія
соціальної дії), звертаємо увагу на важливості практичного
застосування їх основних положень у практиці діяльності
українських ЗП(ПТ)О 5. А саме, на:систематичне оприлюднення на сайтах закладів та їх засновників позитивного
досвіду соціальної взаємодії учасників освітнього процесу
для формування нових традицій у вітчизняній освіті, на
відміну від старих; унормування прозорої системи
винагород для закладів і установ освіти та їх керівників за
результати соціальної взаємодії; визначення одним із
критеріїв якості освітньої діяльності ЗП(ПТ)О при
проведенні інституційного аудиту соціальної взаємодії
учасників освітнього процесу; руйнування старих правил і
норм соціальної взаємодії між учасниками освітнього
процесу, які ґрунтувались на домовленостях та встановлення нових, що ґрунтуються на взаємовигідних умовах
праці та юридичних угодах; впровадження таких заходів з
формування та розвитку соціальної взаємодії, як цільове
замовлення на навчання, укладання угод про співпрацю,
проведення переговорів, діалогів, конкурсів, виставок,
науково-практичних заходів тощо; запровадження системного моніторингу потреб учасників освітнього процесу;
встановлення норм етичної поведінки у процесі соціальної
взаємодії з урахуванням визначених чинним законодавством
для фахівців різних сфер діяльності та їх дотримання.
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У ході нашого дослідження з’ясовано, що стан
сформованості соціальної взаємодії в ЗП(ПТ)О потребує
суттєвого вдосконалення. Це підтверджується тим, що така
взаємодія не завжди спрямована на досягнення «розбудови
та функціонування системи забезпечення якості освіти в
Україні», визначеної ст. 41 чинного Закону України «Про
освіту», зокрема, в частині «формування довіри суспільства
до системи та ЗП(ПТ)О, органів управління освітою» 4.
При цьому зауважимо, що основними детермінантами
довіри є: прозорість; відкритість; зворотність зв’язку;
перспективність взаємодії; довгостроковість відносин;
раціональність, доцільність, вигідність відносин; емоційність зв’язку.
Цю позицію виявилось важко перевірити, адже, як
зазначають у Державній інспекції навчальних закладів, в
Україні функціонують більше ніж 40 тисяч суб’єктів надання
освітніх послуг 7 і до кожного з них формується відповідне
ставлення у суспільстві. Що ж стосується ЗП(ПТ)О, то згідно
зі статистичними даними 3, їх загальна кількість становить
752 (підпорядковані Мініс-терству освіти і науки України) та
4 (підпорядковані іншим установам), з яких: 1 – Київська
обласна рада; 2 – Міністерство соціальної політики України;
1 – Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України.
Вважаємо, що така статистика свідчить про необхідність іншим міністерствам і установам, а також приватним
організаціям і компаніям, посилити діяльність щодо
формування соціальної взаємодії з ЗП(ПТ)О для підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців на
замовлення галузей. Адже 18,3% випускників ЗП(ПТ)О
у 2017 році працевлаштувалися не за професією 3.
При цьому, як засвідчує офіційна статистика, 36,4%
випускників працевлаштовані у галузі промисловості; 13,8% –
сільського господарства; 24,7% – транспорті; 0,3% – зв’язку;
8,8% – будівництві; 8,4% – торгівлі й громадському харчуванні; 7,6% – житлово-комунальному господарстві та невиробничих видах побутового обслуговування населення 3.
І це тоді, коли Міжнародна фінансова корпорація
(International Finance Corporation, англ. IFC) – міжнародний фінансовий інститут, що входить у структуру
Світового банку, вказує на пріоритетність агробізнесу
для України і розглядає саме цю галузь як «локомотив
економіки» 6. Це означає, що саме в цьому секторі
економіки має бути найбільший запит на кваліфікованих
фахівців, однак статистичні дані вказують, що пріоритетними є галузі промисловості.
Аналогічною є ситуація і в інших галузях: пріоритетними є спеціалісти з ІТ-технологій, будівельної сфери,
торгівлі та громадського харчування, а працевлаштовані у
цих галузях лише одиниці, інші виїжджають за кордон,
зокрема: «93% українців, які працюють за кордоном,
зайняті в сфері фізичної праці. 43% українців, які хоча б
один раз за останні 5 років працювали за кордоном,
працювали в сфері будівництва та ремонту, 23% – в сільському господарстві, близько 10% – у сфері послуг (догляд
за дітьми та людьми похилого віку)» 12; торік з України
виїхали 6 тис. ІТ-спеціалістів 15.
Наведена статистика свідчить, з одного боку, про
недостатній рівень соціальної взаємодії у системі П(ПТ)О, а з
іншого – про відсутність цього параметру у статистичних
звітах. Така ситуація не сприяє вирішенню проблеми, хоча
існують кроки для її вирішення. А саме, про укладання угод
про співпрацю ЗП(ПТ)О з потенційними роботодавцями

йдеться в одному з орієнтовних критеріїв при оцінюванні
діяльності П(ПТ)О 8. А також про це зазначено у статті 10
проекту Закону України «Про П(ПТ)О», зокрема: підготовка
здобувачів П(ПТ)О здійснюється у закладах освіти, а також
на підприємствах, в установах, організаціях; підприємства,
установи, організації забезпечують проходження здобувачами П(ПТ)О практичної підготовки, яка проводиться у
формі виробничого навчання та виробничої практики на
робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг, на підставі
відповідних договорів, укладених із закладами освіти, і
відповідають за створення належних умов проходження
практичної підготовки, дотримання вимог охорони праці і
виробничої санітарії; практична підго-товка здобувачів
П(ПТ)О на підприємствах, в установах, організаціях
здійснюється під керівництвом майстрів виробничого
навчання закладу освіти та наставників 10. Наставники
призначаються роботодавцем за погодженням із ЗП(ПТ)О.
Практична
підготовка
здобувачів
П(ПТ)О
може
здійснюватися у поєднанні з виготовленням продукції,
виконанням робіт, наданням послуг.
Поява таких вимог у проекті Закону України «Про
П(ПТ)О» передбачатиме укладання юридичних угод між
ЗП(ПТ)О та роботодавцем і в майбутньому має стати
одним із критеріїв інституційного аудиту.
Таким чином, у системі П(ПТ)О на даний час існує
неузгодженість у нормативно-правовій базі, яка потребує
доопрацювання у частині забезпечення якості освіти, яка
згідно зі ст. 41 Закону України «Про освіту» характеризується створенням внутрішньої і зовнішньої системи
забезпечення якості освіти, а також системи забезпечення
якості в діяльності органів управління та установ, що
здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти 4.
Щодо основних перешкод на шляху до ефективної
соціальної взаємодії у системі П(ПТ)ОУкраїни, то
зазначимо, що вітчизняні експерти звертають увагу на
недостатній рівень професійної компетентності керівників
ЗП(ПТ)О і установ системи П(ПТ)О, зокрема комунікативної; відсутність у більшості керівників ЗП(ПТ)О і
установ системи П(ПТ)О умінь задовольняти попит і
очікування споживачів освітніх послуг та зацікавлених
учасників освітнього ринку; відсутність традицій та
належної культури вирішувати проблеми на засадах
діалогу, довіри, соціальної справедливості та соціальної
відповідальності 1,13.
Висновки. Усунення зазначених перешкод у найближчий час можливе за умов:удосконалення чинного законодавства у сфері П(ПТ)О, зокрема в частині роз-роблення
взаємовигідних угод з роботодавцями та розширенням
повноважень громадських утворень у системі контролю
якості освіти; удосконалення програм підго-товки керівних
кадрів системи П(ПТ)О, зокрема знаннями теорії і практики
соціальної взаємодії; забезпечення юридичного супроводу
соціальної взаємодії та розвитку комунікативної компетентності керівників ЗП(ПТ)О шляхом внесення відповідних змін у програму підготовки та підвищення кваліфікації
керівників суб’єктів взаємодії; запровадження цільової
підготовки кваліфікованих фахівців, що фінансується
майбутніми роботодавцями та іншими учасниками
освітнього процесу; запровадження цільової підготовки
наставників (менторів), визначених на підприємствах, в
установах та організаціях, для роботи зі здобувачами
П(ПТ)О; підвищення ефективності діяльності профспілок
та інститутів держави й громадянського суспільства щодо
захисту інтересів тих, хто працює і здобуває освіту.
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SOCIAL INTERACTION IN QUALITY ASSURANCE VOCATIONAL EDUCATION
In the article the question of social interaction between the applicants of vocational education (hereinafter – P(PT)E),
pedagogical workers, mentors at enterprises (in institutions, organizations), parents / legal representatives of applicants P
(PT) E on examples domestic / foreign experience and the influence of the results of the mutual connection on the quality of
P(PT)E is investigated, the notion «participants in the educational process in P(PT)E» is specified.
Key words: vocational education, institution (establishment).
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РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ НАУКИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД
У статті аналізується проблема регіоналізму, яка є актуальною для України, і передусім з огляду на
існування значних розбіжностей між різними регіонами країни, зокрема економічних, історико-культурних,
геополітичних. Відносно короткий період існування України в якості незалежної держави є недостатнім
для формування у більшості її громадян такого почуття національної єдності, котре могло б стати
запобіжником для дезінтеграційних процесів. Виходячи з цього, історіографічний процес розглядається як
цілісний об’єктивний процес розвитку наукового пізнання, під час якого відбувається накопичення і
вдосконалення історичних знань. У дослідженні наводиться значний фактологічний матеріал з історії
освіти, характеризуються зміст, форми, методи навчально-виховного процесу у різних типах навчальних
закладів, що функціонували в Україні.
Ключові слова: історіографія, регіоналізм, дослідження, Україна, компонент, педагогічна наука, наукові
підходи.

Постановка проблеми. Історія педагогіки, як і історія
будь-якої науки, покликана розкривати механізм руху
науки, здійснювати раціональну реконструкцію історичного перетворення педагогічного знання, сприяти
піднесенню теоретичного рівня сучасної педагогіки,
створювати передумови для адекватної оцінки масштабів і
значення її досягнень. У підходах до оцінки розвитку
української педагогіки слід враховувати й регіональний
компонент, що полягає у висвітленні основних загальних
тенденцій за допомогою регіонального фактажу та
матеріалу. До середини 1990-х років майже не було
спроб дослідників узагальнити досягнення української
педагогіки, зокрема Західного регіону України.
Однак підвищення ролі держави у регулюванні соціальних відносин поступово призвело до перевантаження
державних інститутів, що і продемонструвало неефективність централізованого державного управління у сучасних умовах.
Метою статті є розкриття українського історіографічного простору, який включає доробки істориків, етнографів, народознавців, архітекторів тощо.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі
становлення української нації та держави історіографія
відіграє важливу роль у процесі формування національної
історії та переосмислення місця і ролі України в світі.
Відповідно, важливим завданням сучасної історіографії
є подолання одновимірності методологій і стереотипів,
які характеризують історіографічні праці минулого, формування ідеологічно неупередженого наукового пізнання
української історії [6, с.3].
Український історіографічний процес саме Західного
регіону розвивався в значній кореляції з формуванням національної самосвідомості українців та політичних ідеолог ій
сучасності на фоні здобутків західної історичної науки, під
впливом польської та радянської історіографій [6, с.5].
Тому звертаємо увагу на тлумачення української
історіографії як «регіонального» складника загальної
історіографії. В такому сенсі сучасні вчені представляють
її як універсальний феномен, що складається з сукуп-

ності літератури з проблем історії України; процесу
виникнення і розвитку історико-педагогічної науки в
Україні; наукової дисципліни, яка вивчає стан і розвиток
науки в Україні [1, с.13].
Вивчаючи різні теорії, тлумачення подій і явищ
історико-педагогічного процесу, історіографія, більш ніж
інші дисципліни, порушує методологічні питання (про
позиції авторів щодо визначення проблеми, змісту, структури, методів того чи іншого дослідження), глибиною
розробки яких значною мірою визначається й загальний
рівень розвитку науки [3, с.6]. Отже розвиток історикопедагогічної науки значною мірою зумовлений успіхами
в розробці історіографії. Зрештою, вона збагачує поліваріантність української науки, ліквідуючи комплекс
меншовартості «периферійних» вчених, які починають
розробляти не лише «місцеву», історико-регіональну
проблематику, а й концептуально важливі теоретикометодологічні питання [1, с.14].
Так, науковці активно займалися вивченням мистецтвознавства Західного регіону України. Так, М.І. Ваврух
розглядав питання образотворчого мистецтва Львова кінця
50-х – початку 70-х років ХХ ст., І.С. Глібовицький –
музичне життя Буковини ХІХ – початку ХХ століття,
О.Р. Козакевич – мистецтво в’язання в Західній Україні
кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., Т.Ф. Лупій –
технологію, семантику та художні особливості рушників
Західного Полісся кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.,
В.Д. Молинь – народне мистецтво Гуцульщини та Покуття
в художньо-культурному житті Галичини другої половини
ХІХ – першої третини ХХ ст., Л.Й. Проців досліджувався
розвиток музично-педагогічної думки в Галичині тощо [8, с.61-64].
Також досліджувалися питання архітектури та будівництва на теренах Західного регіону України, в тому
числі й охорони пам’яток мистецтва: М.В. Бевз розглядав
методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст,
Г.Є. Бобош – формування архітектури мурованих церков
Галичини, І.Я. Комарний – культурне будівництво у
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Дрогобицькій області за роки радянської влади (19391950 рр.), О.С. Стасюк – формування архітектурного
середовища вищих навчальних закладів другої половини
ХІХ – першої половини ХХ століття (на прикладі Львова),
Х.Р. Харчук – формування архітектури Трускавця у ХІХ –
першої половини ХХ ст. та інші [8, с.67-70].
У цьому контексті значний науковий інтерес становить
і проблема формування та діяльності культурно-освітніх
організацій – активних учасників громадсько-політичного
життя українців. Однак окремі праці українських істориків
радянської доби, зокрема С. Макарчука, Б. Савчука,
Ю. Сливки, М. Швагуляка, вигідно вирізняються з-поміж
інших ґрунтовним виваженим аналізом соціально-економічної та культурно-освітньої ситуації на західноукраїнських землях у 1921–1939 роках [8, с.6]. Щоправда,
останнім часом зроблено спробу дослідити музичне життя, зокрема Волині, яке започаткував П. Шиманський.
На Волині діяло понад 40 українських об’єднань, у тому
числі 28 – культурного і освітнього спрямування, діяльність яких регулювалася спеціальними законодавчими
актами, що застерігали їх від участі у вирішенні політичних та економічних завдань, і які існували здебільшого за рахунок самофінансування, добровільних внесків,
а деякою мірою – за державні субсидії. За змістом діяльності, масовістю, масштабами і сферою суспільного впливу
та іншими типологічними характеристиками культурноосвітні організації можна виділити у дві основні групи –
освітні та культурно-мистецькі. Щоправда, така класифікація є умовною, оскільки деякі з добровільних об’єднань
не існували в «чистому» вигляді, тобто мали більш широкий комплекс суспільних завдань. Це стосується, наприклад, «Просвіти», діяльність якої охоплювала освітню,
культурно-мистецьку та соціально-економічну сфери. Можна провести відповідну градацію і серед культурномистецьких осередків. Більшість із них були самодіяльними, аматорськими колективами або ж секціями (підсекціями) «Просвіти», «Рідної хати» (драматичні гуртки
і студії, хори, оркестри, танцювальні колективи, літературні об’єднання). Деякі з них – Волинське театральне
українське товариство й організований ним Український
театр в Луцьку – діяли на професійній основі і одержували державні субсидії [10, с.10].
Таким чином, завдяки діяльності представників прогресивного напряму історико-педагогічної науки було накопичено цінний фактичний та аналітичний матеріал.
Оцінки і висновки, зроблені на його підставі, розкривають
процес накопичення історіографічних знань з традиційної
культури та її збереження у Західному регіоні України.
В об’єктивному аналізі доробку західноукраїнських
педагогів-науковців є необхідні передумови : накопичений
багатий фактичний матеріал, можливість неупередженого,
максимально об’єктивного висвітлення історії розвитку
педагогічної науки регіону. У цьому контексті слід відзначити наукові дослідження Д. Герцюка, Б. Гречина,
Т. Завгородньої, Н. Сабат, Б. Ступарика та ін., присвячені
внеску західноукраїнських педагогів у розвиток теорії та
практики навчання й виховання, змісту освіти, вдосконалення методики викладання окремих навчальних дисциплін
(О. Барвінський, П. Біланюк, А. Домбровський, Я. Кузьмів,
І. Ющишин та ін.). Роль в організації українського шкільництва в діаспорі відображено у наукових дослідженнях
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Г. Білавич, Ю. Калічака, Р. Кіри, С. Романюк, І. Руснака та
ін. Однак як цілісне, системне утворення, специфічна
сфера людської діяльності і сума набутих знань педагогічна наука, її розвиток в дослідженнях Західного регіону України ще не були об’єктом спеціального вивчення.
Школа на Тернопільщині, поряд з усіма загальноосвітніми школами країни, вирішувала надзвичайно важливе
завдання підготовки молодого покоління людей всебічно
розвиненими, з широким політехнічним світоглядом, з
набутими практичними навичками, людей майбутньої
епохи [4, с.12]. Після виконання загального обов’язкового
початкового навчання, школи області в 1949 р. приступили до здійснення нових вказівок – виконання семирічного всеобучу і поступового розширення середньої освіти.
Початкову освіту в 1946/47 н.р. набувало в області
7 390 чол. дорослого населення і підлітків, що не вчились у
масових школах. Ліквідація неписьменності і малописьменності в області проходила високими темпами і в основному була завершена в 1950 році [4, с.263].
У Львівській області в 1960/61 навчальному році
працювала 301 школа і окремі класи сільської молоді, 3
заочних школи. У них навчалося 10,9 тис. чоловік, замість
5,1 тис. у 1959 році. 5 шкіл сільської молоді почали навчання у власних приміщеннях [2, с.130].
Відомо, що західноукраїнський край – це край мистецтва, творчості, народних ремесел і народних умільців.
Незважаючи на різноманітні історичні впливи , мистецтво
Західної України зберегло свою самобутність, свій характер, традиційні риси. У 1954 році була відроджена
трудова підготовка школярів. Головною вимогою до трудового навчання в перші роки після відновлення предмета
було задоволення потреб суспільства в підготовці до вибору й отримання, в основному, робітничих професій . Тому
його зміст спрямовувався на формування у школярів трудових прийомів, навичок, які необхідні були у масовому
виробництві [9, с.6]. Поступове введення в навчальний
процес загальноосвітньої школи декоративно-прикладного
мистецтва не було рішенням спонтанним, чи таким, яке
було відірване від суспільного життя. Воно стало наслідком усвідомлення його ролі у естетичному вихованні,
яке полягало в тому, щоб засобами мистецтва прищепити
школярам високі естетичні норми та принципи моралі.
Процес становлення декоративно-прикладного мистецтва на уроках трудового навчання в Західній Україні
у другій половині ХХ століття характеризується послідовністю, а саме: усвідомлення ролі мистецтва у формуванні естетичної культури підлітка; залучення учнів до
процесу збереження та примноження національних традицій; діяльність факультативної та гурткової роботи з
декоративно-прикладного мистецтва як одного із засобів
розвитку творчих здібностей школярів; професійна організація учнів загальноосвітніх шкіл, розташованих в центрах народних художніх промислів на професії робітників
даної галузі [9, с.7].
Сьогодні проблема залучення дитини до світу мистецтва є вкрай важливим напрямом педагогіки і має ще
багато недосліджених аспектів. Відчуття замкнутості,
відірваності від соціокультурних процесів переживають
тисячі, десятки тисяч навчальних закладів.
Забезпечення ефективності навчального процесу вимагає використання всієї різноманітності організаційних
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форм навчальної діяльності та їх поєднання відповідно
до дидактичної мети. Аналіз проблеми класифікації організаційних форм навчальної діяльності дозволяє стверджувати, що кожна з них має свої переваги й недоліки,
які необхідно враховувати при організації навчального
процесу. Перед учителем постає питання вибору в кожному конкретному випадку найбільш вдалого їх сполучення для кожного етапу уроку, кожного елемента
змісту. Повинні бути проаналізовані специфіка змісту,
можливості школярів і визначена раціональна форма
навчання, яка на наступному етапі уроку змінюється
іншою. М.В. Матішак виділяє такі критерії вибору
організаційних форм навчальної діяльності: 1) зміст навчального матеріалу, його складність і новизна; 2) етап
процесу навчання; 3) рівень підготовленості учнів [7, с.9].
Групова та парна робота на уроці у початковій школі
займає явно недостатнє місце. Якщо думки вчителівпочатківців щодо фронтальної й індивідуальної форм
роботи досить сталі, то стосовно корисності й місця групової та парної роботи є значні розбіжності оцінок. Крім
того, є вчителі, які фактично не застосовують, але готові
застосовувати варіативність організаційних форм роботи.
Це додатково свідчить про існування значних реальних
резервів упровадження варіативності організаційних форм
навчальної діяльності молодших школярів на уроках.
Учителі вважають, що групова робота подобається учням
молодших класів більше, ніж індивідуальна і фронтальна, а
зміна форм протягом уроку привабливіша для учнів, ніж
застосування єдиної форми. За словами М.В. Матішак,
більшість учителів відзначають найбільш стомливу для
себе фронтальну форму роботи [7, с.11].
На основі результатів досліджень зміст навчальної
активності можна визначити так: постановка вчителем
перспективної мети розвитку творчих здібностей учнів;
досягнення тісного взаємозв’язку мовленнєвої, розумової
та трудової діяльності; проведення уроків мислення;
система творчих робіт; стимулювання інтелектуальних і
естетичних почуттів.
Висновки. Тому складовими компонентами навчально-пізнавальної активності є: а) позитивне ставлення
до предмета, захоплення новим матеріалом (емоційний
компонент); б) виникнення питань, встановлення причиннонаслідкових зв’язків, розуміння навчального матеріалу, доповнення або уточнення відповідей однокласників (когнітивний компонент); в) самостійність під час
виконання завдань підвищеної складності, терпіння у
подоланні труднощів, організованість (вольовий компонент); г) актуалізація та перенесення сукупності набутих
знань і навичок у нову навчальну ситуацію (дійовий
компонент) [5, с.9-10].
Таким чином, без вагомих історіографічних досліджень
неможливо уяснити процес розвитку історико-педагогічних знань, знайти у ньому прогалини й визначити перспективи подальшої праці, розкрити спадкоємність і
нерозривний зв’язок поколінь.
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DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE:
HISTORIOGRAPHIC APPROACH
The problem of regionalizmu, which is actual for Ukraine, and foremost taking into account existence of considerable
divergences between the different regions of country, in particular economic, historically-cultural, geopolitical, is analysed in
the article. Relatively a short period of existence of Ukraine in quality of the independent state is insufficient for forming in
majority of its citizens of such sense as national unity, which would become a safety device for dezintegration processes.
Coming from it, a historiography process is examined as an integral objective process of development of scientific cognition,
which an accumulation and perfection of historical knowledges is during. In research considerable descendental material from
history of education, characterized maintenance, forms, methods educational-educate to the process in the different types of
educational establishments which functioned in Ukraine.
Key words: historiography, regionalizm, research, Ukraine, component, pedagogical science, scientific approaches.
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ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО
ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
Проблема оновлення технологій оздоровлення й відпочинку дітей є актуальною на сучасному етапі.
Доцільним вбачається вивчення й узагальнення досвіду організації літніх таборів в українській педагогіці
минулих років. Автори ставлять за мету схарактеризувати ідеї В.О. Сухомлинського щодо трудового
виховання дітей в умовах закладу оздоровлення та відпочинку. Дослідження підтвердило важливість ідей
великого педагога у здійсненні трудового виховання дітей під час літніх канікул в умовах сучасного закладу
оздоровлення та відпочинку.
Ключові слова: трудове виховання, літні канікули, заклад оздоровлення та відпочинку.
Постановка проблеми: Проблема оновлення технологій оздоровлення й відпочинку сучасних дітей є надзвичайно актуальною як в Україні, так і в інших країнах.
Дитячі оздоровчі заклади забезпечують принцип наступності та безперервності виховання, виконують компенсуючу
функцію по відношенню до школи, дають можливість
дітям відпочити, створюють умови для збагачення їх
соціального досвіду, отримання перевірки та застосування
нових знань і вмінь у різноманітній практичній діяльності,
яка наповнена грою, романтикою і базується на розвитку
дитячої ініціативи, самодіяльності. Єдність оздоровчого
й виховного процесів, педагогічної спрямованості заходів є
провідною позицією в організації і здійсненні оздоровлення та відпочинку дітей.
Доцільним вбачається вивчення й узагальнення проблеми організації дитячого відпочинку та досвіду організації літніх таборів в українській педагогіці минулих
років. Особливий інтерес у цьому контексті викликає
педагогічна спадщина видатного українського педагога
Василя Олександровича Сухомлинського.
Аналіз актуальних досліджень: Вивченню поглядів
В.О. Сухомлинського на організацію літнього відпочинку
школярів присвячена незначна кількість праць, зокрема
це наукові дослідження О. Кольцової, В. Невмержицької,
О. Поліщук. Ідеї трудового виховання учнів В.О. Сухомлинського досліджували Н. Калініченко, Н. Слісаренко та
ін. Праці, що досліджують спадщину великого педагога
стосовно проблеми трудового виховання учнів у таборі
оздоровлення та відпочинку відсутні.
Метою нашого дослідження є аналіз ідей
В.О. Сухомлинського щодо трудового виховання в умовах
закладу оздоровлення та відпочинку.
Виклад основного матеріалу: Значна кількість
творів В.О. Сухомлинського присвячена проблемі організації відпочинку учнів, зокрема в період літніх канікул.
У 50-х ХХ ст. роках Василь Олександрович часто друкувався в педагогічній пресі з метою донести до читачів
свої думки про організацію літнього відпочинку школярів.
Назвемо деякі його праці: «Начальник лагеря – не завхоз»

(1952 р.); «Звено летом» (1956 р.); «Самодеятельный
пионерский лагерь» (1957 р.). У праці «Павлиська середня
школа» (1969 р.) педагог окремим параграфом виділив
думки з приводу проблеми організації відпочинку дітей
[6, с.7-392]. До цієї ж проблеми він звертався і у творі
«Народження громадянина» (параграф «Наша праця й
відпочинок під час канікул») (1970 р.) [5, с.283-582].
В.О. Сухомлинський виступав за організацію спро ектованої дозвіллєвої діяльності учнів, визначив сутність та
особливості організації відпочинку дітей як у позаурочний, так і в канікулярний період.
Більшість вихованців Павлиської школи в період
літніх канікул нікуди не їхали, адже «умови відпочинку
були прекрасні й у селі», де після закінчення навчального року діяв самодіяльний піонерський табір «Сонячна
діброва» [9, с.596].
Важливим Василь Олександрович вважав те, що діти
в таборі повинні все робити самі, а вихователі лише
направляти їхню діяльність; відпочинок має обов'язково
поєднуватися з цікавою, суспільно-корисною працею,
яка за своєю організацію схожа на гру.
Для того, щоб могли відпочити якомога більше дітей,
літній табір повинен працювати протягом трьох літніх
місяців.
Багаторічна робота з трудового виховання вважається яскравою сторінкою науково-педагогічної діяльності великого педагога.
В.О. Сухомлинського дуже непокоїв той факт, що
«влітку в багатьох піонерських таборах діти стають
курортниками: відпочинок вбачають у тому, щоб максимальну частину потреб, які людина в звичайних
умовах задовольняє своїми силами, тут виконував за неї
хтось інший» [6, с.142].
У його практичній роботі літній табір виступав
соціально-педагогічним середовищем становлення й
самореалізації особистості школяра.
Організаційними та педагогічними умовами, від виконання яких залежала організація суспільно корисної
праці та трудового виховання учнів були:
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− наявність постійного трудового об’єкту (сад, город,
парник, майстерня тощо);
− усвідомлення ідейно-морального змісту праці, розуміння кожним учнем його суспільного значення;
− наявність комплексної програми участі дітей у
колективній праці, у якій визначені види праці, поєднання праці та відпочинку, допустимі навантаження з
урахуванням вікових і психологічних можливостей підлітків тощо;
− рівень участі дітей у визначенні об’єктів праці, в їх
організації та оцінюванні, наявність ігрових ритуалів і
атрибутів, морально-духовних стимулів [1].
В.О. Сухомлинський визначав трудове виховання, як
гармонію трьох понять: треба, важко й прекрасно [3].
Він відзначав, що виховання поза працею й без праці
бути не може, тому що без праці у всій її складності й
багатогранності, людину не можна виховувати.
Відпочинок у таборі «Сонячна діброва» поєднувався
для павлиських школярів з посильною працею. Трудове
виховання пронизує все життя дитячого табору. Так,
наприклад, один із загонів влаштовував свій табір у
плодовому саду. Відпочиваючи, діти доглядали за деревами, збирали урожай. Інші загони розміщувалися в лісі:
діти охороняли дерева, збирали рослини для гербаріїв і
колекцій, заготовляли насіння. На кожен день у таборі
призначали чотирьох чергових, які виконували господарські обов’язки.
При організації літнього відпочинку в таборі
В. Сухомлинський радив використовувати різноманітні
види діяльності. Адже «читаючи книжку, виступаючи з
доповіддю перед товаришами, розучуючи роль у п’єсі,
беручи участь у гуртку художньої самодіяльності, учень
відчуває, що він створює якісь цінності для колективу» [6, с.144].
Популярності у павлиському літньому таборі набув
гурток різьблення по дереву. Учні по закінченні п’ятого
класу активно залучалися до роботи в гуртку, вони вирізали фігурки звірів і птахів, казкових і фантастичних
істот. У цій діяльності розкривалися індивідуальні особливості мислення й творчої уяви кожної дитини [5].
У процесі трудової діяльності у дітей формуються
навички праці, розвиваються вміння поратись з найпростішими знаряддями праці, вони починають розуміти
суспільну цінність особистої праці, свою причетність до
результатів колективної діяльності. В них перебудовується
відношення до людей праці, до того, що створено їхніми
руками. У дитячому таборі праця стає умовою інтенсивного спілкування, що відбувається як у процесі безпосередньої трудової діяльності, так і при підведенні її підсумків. Принципи змагальності в процесі трудової діяльності,
постійний її облік і контроль, гласність результатів
змагання викликають жвавий інтерес у дітей, розпалюють
здорове прагнення до суперництва, до боротьби за якість
виконаної роботи [2, с.173-177].
В.О. Сухомлинський наголошував, що організація
трудової діяльності в літньому таборі обов’язково повинна
здійснюватися з урахуванням педагогічних вимог: учні
працюють 2–3 години, щоб не стомитися, через кожні
30–40 хвилин варто робити перерви по 10–15 хвилин,
робота має бути посильною та цікавою для дітей.
Велике виховне значення вбачалося в можливості
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завершення роботи до закінчення діяльності табору.
Видатний педагог розглядав колективний труд як
могутній виховний засіб у роботі з дітьми [4, с.8]. Василь
Олександрович стверджував, що у його самодіяльному
дитячому таборі, де влітку відпочивають діти, немає
дорослих, які працювали б для «обслуговування» їх відпочинку. Діти, які відпочивають, обслуговують себе самі.
В.О. Сухомлинський починав виховну роботу в
літньому таборі з організації самоврядування, від якого
залежить життя і діяльність колективу. Рада піонерського
загону розподіляла обов’язки на час функціонування
табору. Самоврядування в дитячому таборі педагог уважав
одним із найважливіших факторів формування ініціативної, здатної самостійно приймати рішення особистості.
В.О. Сухомлинський говорив: «Не використаєш років
золотого дитинства – потім ніколи не наздоженеш упущеного, бо кожна краплина поту, пролитого у дитинстві,
варта багатьох днів трудового напруження зрілості» [7].
Висновки: Аналіз спадщини В.О. Сухомлинського з
досліджуваної проблеми уможливлює зробити висновки
про те, що педагог велику увагу приділяв проблемі
трудового виховання дітей під час літніх канікул.
Вивчення теоретичних надбань і практичного досвіду
роботи з трудового виховання, творче використання
його плідних ідей є корисним підґрунтям для формування позитивного ставлення до суспільнокорисної праці,
оволодівання навичками самообслуговування, спільної
трудової діяльності, розвитку працелюбності, позитивного
ставлення до мети, виконання та результатів праці у
дітей в умовах сучасного дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку.
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The article deals with the analysis of the process of internationalization successfully started at KamianetsPodilskyi Ivan Ohiienko National University (Ivan Ohiienko K-PNU) several years ago. The University took an
active part in the international academic mobility of higher education graduates, scientific and teaching staff in
the context of the Higher Educational Internationalization in 2017–2018. Ivan Ohiienko K-PNU concluded very
important agreements with European Universities during the period of 2017–2018. Our Partners are the
Universities and Higher Educational Institutions from the Republic of Poland, the Republic of Moldova, Germany,
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New Office for International Cooperation at Ivan Ohiienko K-PNU started its work in September 2018 and
became the University activator and mobilizer of international cooperation process in the framework of the
general internationalization movement in Ukrainian and European educational area.
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Research issues relevance. W. Fulbright defined
international educational cooperation as the most important
process leading people and especially youth to peace and
harmony [1, p.5].
I. Hill, responsible for International Baccalaureate
Organization in Geneva, focused on the results of the
process of educational development an exchange movement
[2, p.256] due to international integration and mobility. The
Ukrainian scientist I.Tsarenko tries to prove that it is very
important to develop modern European methodology of the
competitiveness in the Ukrainian higher education system [3,
p.107].
Taking into account the educational integration processes
in Ukraine, the main directions of international cooperation
of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University
are correlated with main streams of European Higher
Educational process. The University is a full participant of
the Bologna process and successfully cooperates with many
European higher education institutions and participates in
different academic mobility programs.
The objective of the article is to overview of results of
two years of International cooperation experience at
Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University
(2017–2018).
Research and results. There is a research to be done on
the experience of two years of the University international
cooperation. As a result, new agreements were concluded
and academic networks established due to our University’s
international activity and cooperation.
During the 2017–2018 and the Fall semester of 2018–
2019 academic year due to the staff of the Office for
International Cooperation activity and active support of the
University Rector Serhii Kopylov several new bilateral
agreements of international cooperation were signed:
The inter-institutional agreement between Ivan Ohiienko
K-PNU and Adam Mickiewicz University in Poznan was

signed in 2017. It will develop the students and staff exchange
between the Universities.
This year the organization «Kalipso Tour» became the
platform for students’ training summer period of our
University according to Study program «Tourism». The
group of students from the Ivan Ohiienko K-PNU Faculty of
Economics participated in a special practice and got new
experience in the field of Hotel Management and Tourism.
The Higher School of Economics and Innovation in
Lublin became our University European partner in 2018.
According to the results of transparent and fair Erasmus+
KA107 nomination procedure at Ivan Ohiienko K-PNU,
students and staff will practice at the Catholic University in
Ruzomberok during 2018–2019.
During 2017–2018, Wisława Sweścz – a lecturer from
Poland, was invited to work on the faculty of Foreign
Philology on the basis of a bilateral agreement between the
Ministry of Education and Science of Ukraine and the
Ministry of Science and Higher Education of Poland. Ms.
Svirsch V. provided teaching of the following disciplines:
Practice of oral and written speech of the Polish language,
Phonetics of the Polish language, the Second foreign
language, also joined the organization of festive events
within the framework of the week of the Faculty of Foreign
Philology.
In the framework of the scholarship program of the
Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of
Poland «Gaude Polonia» Ph.D. in Art studies, associate
professor of the department of fine Arts crafts and
restoration of works of Art, Pidhurnyi Ivan successfully
passed a competitive selection for a six-month internship at
the Academy of Fine Arts named after Yana Matejka
Krakow). The scholarship was held in Poland from 1
February to 31 July 2018.
Ivan Ohiienko K-PNU is always supported by partners
from Europe. The University of Nicholas Copernicus in

130

Scientific Journal Virtus, November # 28, 2018

Torun is going to give us an opportunity to participate in
ERASMUS+KA107 program and helped the University to
join this program with Slovakian universities [4].
Erasmus Program opened new horizons for students and
staff of the University in studying and teaching English, and
other foreign languages in the Linguistic Center. Teachers of
the University participate in seminars and conferences of
SARGOI and TKT programs [5].
This year Bohdan Shchupak, one of the most successful
students of Ivan Ohiienko K-PNU became the first
participant from the University in students’ mobility on the
platform of ERASMUS+KA1 [6-7-8].
Oleksandr Volkovynskyi, the Head of the Department of
Journalism of the University, and Volodymyr Kshevetskyi,
the Dean of the Faculty of the Foreign Philology,
participated in the Erasmus+KA107 Program. They got new
experience, teaching, and administrative skills at the
University of Nicholas Copernicus in Torun. National
Erasmus Office in Ukraine always helps the Ivan-Ohiienko
K-PNU Office for International Cooperation to answer
urgent questions and achieve the goal of international
cooperation. Erasmus Week Program (05.11.18–09.11.18)
allowed the representatives of the staff of the University to
be involved into internship of this European Program. Alla
Khoptiar, Erasmus + Officer became an active participant of
this Week and got the new experience of international
cooperation.
Ivan Ohiienko K-PNU successfully cooperates with the
British Council and takes an active part in a global program
for community leaders Active Citizens, developed by this
organization.
Conclusion. The process of Internationalization became
the priority for Ivan Ohiienko K-PNU. The general
directions of international cooperation of the University
during the period of 2017–2018 were:
– new inter-institutional agreements with European
Partners;
– common international scientific research;
– Erasmus+KA107
Program (students/teachers/staff
mobility);
– international conferences;
– international internships;
There are lots of challenges which require great efforts
and determination of the teachers and staff of the University.
The staff of the University is ready to intensify and
improve the educational process using international experience.
The University is going to develop the process of
international education and participate in promoting
academic mobility to exchange cultural and educational
achievements with partner countries in the framework of
global internationalization.
Literature
1. 25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні. Збірка
есеїв. – К.: АДЕФ Україна, 2017. – с. 5.
2. Hill Jan. Evolution of education for international mindedness
/ Jan Hill// Journal of Research in International Education. – 11(3). –
2012. – pp. 247-261.
3. Tsarenko Ilona. The Competitiveness of Higher Education of
Ukraine according to the international dimension / Ilona Tsarenko //
Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 2, №1. – 2016. – pp.
107-114.

4. Гаврушко Д. ERASMUS+ в дії в університеті Огієнка /
Діана Гаврушко// Студентський меридіан. Газета Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://meridian.kpnu.
edu.ua/2018/09/07/erasmus-v-diji-v-universyteti-ohijenka/
5. Фаріон О. Лінгвістичний святкує черговий крок до успіху /
Оксана Фаріон // Студентський меридіан. Газета Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://meridian.kpnu.
edu.ua/2018/09/10/linhvistychnyj-svyatkuje-cherhovyj-krok-do-uspihu/
6. Грушанська О. Студент К-ПНУ став учасником
міжнародної програми ERASMUS+ / Оксана Грушанська //
Студентський меридіан. Газета Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://meridian.kpnu.edu.ua/2018/02/
16/student-k-pnu-stav-uchasnykom-mizhnarodnoji-prohramy-erasmus/
7. Фаріон О. ERASMUS+ та мої перші враження / Оксана
Фаріон // Студентський меридіан. Газета Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://meridian.kpnu.
edu.ua/2018/03/23/erazmus-ta-moji-pershi-vrazhennya/
8. Фаріон О. ERASMUS+. Історія успіху. / Оксана Фаріон
// Студентський меридіан. Газета Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://meridian.kpnu.edu.ua/2018/09/
12/erasmus-istoriya-uspihu/;
References
1. 25-littia Prohramy imeni Fulbraita v Ukraini. Zbirka eseiv. –
K.: ADEF Ukraina, 2017. – s. 5.
2. Hill Jan. Evolution of education for international mindedness
/ Jan Hill// Journal of Research in International Education. – 11(3). –
2012. – pp. 247-261.
3. Tsarenko Ilona. The Competitiveness of Higher Education of
Ukraine according to the international dimension / Ilona Tsarenko //
Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 2, №1. – 2016. – pp.
107-114.
4. Havrushko D. ERASMUS+ v dii v universyteti Ohiienka /
Diana Havrushko // Studentskyi merydian. Hazeta KamianetsPodilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://meridian.kpnu.
edu.ua /2018/09/07/erasmus-v-diji-v-universyteti-ohijenka/
5. Farion O. Linhvistychnyi sviatkuie cherhovyi krok do uspihu /
Oksana Farion // Studentskyi merydian. Hazeta KamianetsPodilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://meridian.kpnu.
edu.ua/2018/09/10/linhvistychnyj-svyatkuje-cherhovyj-krokdouspihu/
6. Hrushanska O. Student K-PNU stav uchasnykom
mizhnarodnoi prohramy ERASMUS+ / Oksana Hrushanska //
Studentskyi merydian. Hazeta Kamianets-Podilskoho natsionalnoho
universytetu imeni Ivana Ohiienka [Elektronnyi resurs]. – Rezhym
dostupu: http://meridian.kpnu.edu.ua/2018/02/16/student-k-pnustav-uchasnykom-mizhnarodnoji-prohramy-erasmus/
7. Farion O. ERASMUS+ ta moi pershi vrazhennia / Oksana
Farion // Studentskyi merydian. Hazeta Kamianets-Podilskoho
natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka [Elektronnyi
resurs]. – Rezhym dostupu: http://meridian.kpnu.edu.ua/2018/03/
23/erazmus-ta-moji-pershi-vrazhennya/
8. Farion O. ERASMUS+ Istoria uspihu / Oksana Farion //
Studentskyi merydian. Hazeta Kamianets-Podilskoho natsionalnoho
universytetu imeni Ivana Ohiienka [Elektronnyi resurs]. – Rezhym
dostupu:
http://meridian.kpnu.edu.ua/2018/09/12/erasmus-istoriyauspihu/;

Scientific Journal Virtus, November # 28, 2018

131

Хоптяр А.О.,
к.філол.н., доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка, alla.khoptyar@ukr.net
Україна, м. Кам’янець-Подільський
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
У статті аналізується досвід та перспективи інтернаціоналізації вищої освіти в Кам’янець-Подільському
національному університеті імені Івана Огієнка. За період 2017–2018 років університет активно долучився до
міжнародної академічної мобільності у контексті процесу інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та уклав цілий
ряд важливих міжнародних угод з вищими навчальними закладами та освітніми організаціями інших країн. Більшість
міжнародних угод щодо співпраці університету укладено з університетами Польщі, Республіки Молдова, Німеччини,
Словаччини, Туреччини, Республіки Білорусь та ін.
У вересні 2018 року новостворений відділ міжнародної співпраці розпочав свою активну діяльність щодо
активізації процесу інтернаціоналізації у межах українського та європейського освітнього простору.
Ключові слова: академічна мобільність, інтернаціоналізація, міжнародний освітній простір, інтеграція,
співпраця.
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СТАН СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
(КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ)
Стаття висвітлює діагностичний етап дослідження сформованості творчих здібностей дітей
дошкільного віку як підґрунтя для розробки інноваційної педагогічної технології. Автором описано
експериментальну роботу, яка спрямовувалась на перевірку вихідного стану розвитку творчих здібностей
дітей дошкільного віку, представлено структурні компоненти творчих здібностей дошкільників, визначено
критерії та їх показники, рівні сформованості творчих здібностей дошкільників, висвітлено кількісні
результати.
Ключові слова: творчі здібності, діти дошкільного віку, критерії, показники, рівні сформованості
творчих здібностей.
Постановка проблеми. У зв’язку зі значними реформами в освітній системі України та нагальною проблемою
підвищення якості освітніх послуг в усіх її ланках,
зокрема в дошкільній, необхідністю розробки інноваційних технологій розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, існує потреба в здійсненні діагностування
вихідного стану сформованості в дошкільників умінь і
навичок в образотворчій діяльності, що слугуватиме
підґрунтям для створення і впровадження в навчальновиховний процес педагогічно технології розвитку творчих
здібностей дошкільників на заняттях із малювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових
дослідженнях українських і зарубіжних учених висвітлено
різні підходи щодо вирішення компонентів, критеріїв і
показників художньої творчості дітей дошкільного віку,
серед яких виокремлюють: відношення дітей до творчої
діяльності, якість творчих дій і продукції дитячої художньої творчості (Н. Ветлугіна); емоційність, загальні
художні навички, творче мислення, спеціальні здібності
(О. Котова, С. Кузнєцова, Т. Романова); мотиваційнопізнавальний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-творчий
критерії (О. Іваненко); когнітивний, емоційно-вольовий
та комунікативний компоненти (Л. Руденко, Т. Шинкар);
інтелектуальний критерій та його показники: гнучкість,
оригінальність, допитливість, здатність висувати гіпотези
тощо (Л. Шелестова).
Утім, О. Мелік-Пашаєв і М. Коновальчук, наголошуючи на суттєвих відмінностях художньої творчості
від інтелектуальної, зазначають, що специфіка досліджень
художніх творчих здібностей дітей полягає не стільки в
умінні генерувати ідеї та гнучкості поводження з ними,
оригінальності продуктів творчості, скільки в дослідженні
загальних творчих здібностей, неповторного емоційноціннісного та асоціативного змісту творчого продукту і
називають три критерії, за якими можна оцінити розвиненість цього психічного утворення: емоційно-ціннісний,
креативний, спеціальний [4;5].
Ця позиція є близькою до нашого дослідження, адже
наш досвід свідчить, що в творчості дітей дошкільного віку
головною є не раціональна складова, а емоційно-чуттєва.

Результати сучасних досліджень свідчать, що сенситивним для розвитку творчих здібностей є старший дошкільний вік, але в молодших дошкільників відбувається
утворення великої кількості зв’язків внутрішніх і зовнішніх, що утворюють внутрішній потенціал дитини, який
виявляється в її творчій самореалізації [3].
Мета статті: висвітлити результати констатувального
етапу дослідження стану сформованості творчих здібностей дітей дошкільного віку в образотворчій діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи
з визначення поняття «творчі здібності дітей дошкільного
віку», яке тлумачиться нами як інтегративна властивість особистості, яка завдяки віковим особливостям здатності до почуттєвого сприйняття, емоційної
чуйності, співпереживання, фантазування, образного
і асоціативного мислення, анімізму, синестезії – є підґрунтям для творчої самореалізації в різних видах
художньої діяльності, нами виокремлено структурні
компоненти творчих здібностей дошкільників. Тож, на
наш погляд, у дітей дошкільного віку структура творчих
здібностей, що розвиваються на заняттях із малювання,
утворює синтез трьох компонентів: образно-асоціативного
(творча уява, художньо-образне та асоціативне мислення),
емоційно-чуттєвого (емоційно-ціннісне ставлення особистості до світу, цілісне художньо-чуттєве сприймання,
сенсорна чутливість, емоційна чуттєвість, відчуття краси,
художня спостережливість, увага до внутрішнього світу
інших, здатність до співпереживання) і продуктивного
(спеціальні якості, уміння та навички, безпосередній зв’язок образів із думкою, почуттями, дією), які знаходяться
у взаємозв'язку, взаємодії і взаємозалежності.
Покомпонентна структура творчих здібностей дітей
дошкільного віку стала підґрунтям для визначення критеріїв та показників їх сформованості.
Когнітивний критерій призначений оцінити наявність
загальних творчих здібностей дошкільників: багатство та
ініціативність уяви і творчого мислення. Художня уява є
універсальною здібністю до побудови нових образів
шляхом перетворення практичного, почуттєвого, інтелектуального, емоційно-смислового досвіду і характери-
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зується ефектом новизни, неповторністю образів, продуктивністю, здатністю до моделювання нової художньої
реальності; яскравістю образів; емоційною насиченістю.
Властивостями уяви є довільність, достатньо багатий
запас вражень від навколишнього світу, свобода і гнучкість
щодо їх використання і підпорядкування емоційно-ціннісному ставленню до світу. Уява породжує оригінальні
образи з матеріалу попередніх вражень, а мислення
встановлює істотні зв’язки всередині нього. Результатом
діяльності образного мислення є уявлення про предмет,
його образ, який склався на основі попереднього знання
і емоційно-естетичного досвіду. Це слугує підґрунтям для
створення художнього образу, який є конкретно-чуттєвою
формою відображення дійсності [1, с.648], способом і
формою освоєння дійсності в художній діяльності [1,
с.1356]. Показниками даного критерію виступають: вміння встановлювати різноманітні асоціативні зв’язки , довільність уяви, багатий запас вражень від навколишнього
світу, уміння продукувати оригінальні ідеї та рішення.
Сенсорно-естетичний критерій дозволяє визначити
рівень розвитку емоційно-почуттєвої сфери дитини, її
здатність до емоційного переживання і відчуття краси,
вираження естетичних емоцій, переживань, почуттів
(прояв емоційної реакції в процесі художньої діяльності;
її різноманітність: жести, міміка, рухи тіла, емоційність
мови; адекватність змісту художнього образу, цілісне
чуттєве сприймання, емоційна вразливість, здатність до
естетичних почуттів у процесі сприйняття краси в мистецтві та навколишньому середовищі; сенсорна
культура: почуття кольору, форми, ритму). Показниками
даного критерію є: глибина і яскравість емоційно-естетичної реакції; цілісність чуттєво-художнього сприйняття,
здатність до «входження» в образ.
Діяльнісно-естетичний критерій визначає рівень засвоєння та застосування дітьми необхідних спеціальних
якостей, умінь та навичок, що сприяють оволодінню
засобами художньо-творчої діяльності. Цінним продуктом
художньо-творчої активності є така художня форма, в
якій відчувається безпосередній зв’язок образів із думкою і
почуттями. Спеціальними уміннями та навичками, необхідними для образотворчої діяльності, є розвинений окомір, відчуття кольору, відчуття симетрії. Показниками
цього критерію є: інтерес до образотворчої діяльності та
отримання задоволення від неї, володіння навичками
образотворчої діяльності, здатність до самостійного створення художніх образів у малюванні.
На підставі результатів діагностування в ході констатувального експерименту визначено рівні сформованості
творчих здібностей дошкільників: високий, середній і
низький.
Високий рівень розвитку творчих здібностей мають
дошкільники, які: під час сприйняття творів мистецтва
уважно розглядають картину, тлумачать її зміст, характеризують образи, виявляють адекватні виразні емоції
(подиву, задоволення, насолоди, радості) за допомогою
жестів, міміки, пантоміміки й мови, легко залучаються в
уявну ситуацію відчувають, переживають її; встановлюють асоціації між музичним твором і художнім образом,
визначають тональність настрою (радісний, спокійний,
сумний), створюють художній образ за рахунок розвиненого вміння спостерігати, уявляти та фантазувати, про-
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являти свободу і гнучкіть у використанні запасу вражень,
творчо використовують набутий когнітивний досвід під
час розв’язання творчих завдань, добирають способи й
засоби їх вирішення; виявляють стійкий інтерес до образотворчої діяльності, отримують задоволення від процесу
художньої творчості та її продуктів, використовують
різноманітні виражально-образотворчі засоби (колір,
формоутворення, композицію), самостійно створюють
художній образ у малюванні, експериментують із художніми матеріалами, завдяки чому їх зображення характеризуються яскравістю й виразністю.
Середній рівень розвитку творчих здібностей виявляють дошкільники, які: під час сприйняття творів мистецтва виявляють нестійкі, амбівалентні емоції; можуть
описати зміст картини; входять в уявну ситуацію за
допомогою зразка; встановлюють елементарні асоціативні
зв’язки між музичними та художніми образами, вирішують
творчі завдання за умови попередньої роботи, вносять
елементи самостійності у відтворенні зразка, виявляють
запас вражень від навколишнього світу; виявляють інтерес
до малювання та отримують задоволення від процесу
зображення та його продукту, створюють зображення на
основі одного або двох виражально-образотворчих засобів
(кольору, формоутворення), виявляють недостатню сформованість окремих практичних умінь; у створенні художнього образу потребують допомоги; створені образи
характеризуються відсутністю фантазування, відтворюваністю форми з незначними змінами.
Низький рівень мають дошкільники, які не виявляють
адекватних емоцій під час сприйняття творів мистецтва,
не зацікавлюються змістом картини, здатні тільки перелічити зображені на картині образи; не можуть увійти в
уявну ситуацію; не встановлюють асоціації при сприйнятті музики і художнього образу, створюють художній
образ за зразком, не готові до самостійного перетворення
навколишньої дійсності в художній образ, не використовують враження від навколишнього середовища; пристосовуються до вподобань та смаків інших дітей, не застосовують
різні варіанти, способи і засоби розв’язання творчих
завдань; майже не виявляють інтересу до малювання і
задоволення від процесу художньої діяльності та отриманого результату; обирають тему, матеріали та виражальнообразотворчі засоби за допомогою педагога, не експериментують із художніми матеріалами, практичні вміння в
них не сформовані, зображення предметів стереотипне і
вирішується через просту схему; не здатні самостійного
створити художній образ, адекватно передати форму
предмета, його частин, зображення на аркуші не пов’язані між собою.
На констатувальному етапі експерименту у дослідженні взяли участь 519 (ЕГ – 260) дітей старшого дошкільного віку закладів дошкільної освіти України. У процесі
педагогічного експерименту застосовувались наступні
методи дослідження – теоретичні, емпіричні, методи математичної статистики.
Для перевірки рівнів сформованості в дітей старшого
дошкільного віку творчих здібностей було застосовано
методики:
− за когнітивним критерієм (образно-асоціативний
компонент) – О.Іваненко, В.Синельникова та В. Кудрявцева
(«Сонечко та хмарка») на виявлення вміння встановлювати
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різноманітні асоціативні зв’язки; Р. Нємова («Придумай
розповідь») на перевірку довільності уяви, наявності запасу
вражень від навколишнього світу, свободи і гнучкості в його
використанні; П. Торренса («Домальовування незакінчених
фігурок») для виявлення вміння продукувати оригінальні
образи;
− за сенсорно-естетичним критерієм (емоційночуттєвий
компонент) – Н. Ветлугіної (виявлення зовнішнього враження під час сприйняття музичного твору Й. Баха «Жарт»)
для виявлення емоційної чуйності, адекватності, глибини,
яскравості емоційної реакції; Г. Урунтаєвої, Ю. Афонькиної
(при розгляданні ілюстрації художника В. Єрко до казки
Г. Андерсена «Снігова королева») для перевірки цілісності
чуттєво-художнього сприйняття; Н. Краснощокової, Н. Аніщенко, В. Саприкіної (гра «Перевтілення»), спрямовані на
виявлення здатності до «входження» в образ;
− за діяльнісно-естетичним критерієм (продуктивний
компонент) – С. Забрамної («Вибір картинок») для визначення рівня інтересу до образотворчої діяльності; І. Ликової
(з довільним вибором художнього матеріалу і створенням
продукту образотворчої діяльності за власним задумом).
Показник здатності дітей до самостійного створення художніх образів в малюванні оцінювався за критеріями: зміст
зображення (повнота створеного образу); передача форми
художнього образу; будова предмета; композиція; колір.
Констатувальний етап експерименту показав:
за когнітивним критерієм високий рівень розвитку
творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку на
заняттях із малювання виявили 4,6% дітей експериментальної та 4,2% контрольної груп; середній рівень – 50,8%
дітей експериментальної та 50,6% контрольної груп; низький
рівень – 44,6% та 45,2% дітей відповідно;
за сенсорно-естетичним критерієм високий рівень
розвитку творчих здібностей мають 5,8% дітей експериментальної та 5,8% контрольної груп; середній рівень – 55,0%
дітей експериментальної та 53,7% контрольної груп; низький
рівень – 39,2% дітей експериментальної та 40,5% контрольної груп;
за діяльнісно-естетичним критерієм високий рівень
розвитку творчих здібностей мають 6,2% дітей експериментальної та 6,6% контрольної груп; середній рівень – 53,8%
дітей експериментальної та 54,4% контрольної груп; низький
рівень відповідно – 40,0% та 39,0% дітей.
Отже, за результатами констатувального етапу експериментального дослідження стану сформованості творчих
здібностей дітей старшого дошкільного віку на заняттях із
малювання, високий рівень виявили 5,4% дітей експериментальної та 5,4% контрольної груп; середній рівень – 53,1%
дітей експериментальної та 52,9% контрольної груп; низький – 41,5% та 41,7% відповідно.

Невелика розбіжність у показниках експериментальної та
контрольної груп пояснюється схожими підходами вихователів до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, зокрема до проведення занять із малювання.
Констатувальний експеримент засвідчив, що більшість опитуваних дітей характеризуються низьким і середнім рівнями
розвитку творчих здібностей.
Висновки. Аналіз результатів констатувального етапу
щодо визначення стану сформованості творчих здібностей
дітей дошкільного віку свідчить про відсутність систематичної і цілеспрямованої роботи з розвитку творчих
здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання
та необхідність розробки й впровадження технології розвитку творчих здібностей на заняттях із малювання, спрямованої на розвиток творчої уяви, образого і асоціативного
мислення в дітей дошкільного віку.
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THE STATE OF FOUNDATION OF CREATIVE CHARACTERISTICS OF PRIMARY AGE CHILDREN
IN EDUCATIONAL ACTIVITY (CONSTITUTIONAL STAGE OF EXPERIMENT)
The article highlights the diagnostic stage of the study of the formation of creative abilities of preschool children as a basis for
the development of innovative pedagogical technology. The author describes the experimental work that was aimed at checking
the initial state of development of creative abilities of preschool children, the structural components of preschooler's creative
abilities are presented, criteria and their indicators, levels of formation of preschoolers' creative abilities are presented,
quantitative results are highlighted.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕРОВ НАЧАЛА
И КОНЦА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТАХ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
Актуальность темы обусловлена с требованиями автоматической сегментации текста на абзацы и
предложения с целью машинной обработки текстов для нужд автоматического перевода, создания
национального корпуса языка и аннотирования материалов корпуса. Целью исследования является
определение возможных начальных и концевых маркеров или меток предложения в сплошном тексте
азербайджанского языка. Анализ различных художественных текстов на азербайджанском языке
показывает, что в начале предложения в основным употребляется знак абзац, знак абзац + кавычка,
точка + пробел, вопросительный знак + пробел, восклицательный знак +пробел, а в конце
высокочастотными являются терминальные знаки точка, восклицательный знак, вопросительный знак.
Ключевые слова: текст, предложения, сегментация, маркер, прямой речь, знак, терминальный знак.
Постановка проблемы. Теория автоматической
обработки текста, создание которой началось со второй
половины ХХ века, в настоящее время бурно развивается в связи с ростом информационного потока и информационного обмена между носителями различных
языков. Основная часть информации поступают в компьютерные сети и интернет на глобальном английском, а
также на других международных языках. Данный
фактор расширяет область применения машинного
перевода, а также количество языков участвующих в
процессе машинного перевода. Несмотря на то, что
многие вопросы машинного перевода исследованы [1-4]
и такой перевод уже осуществляется, все же качество
перевода пока ещё далеко от совершенства, что требует
искать новые подходы для решение поставленных задач
на высоком уровне. Автоматическая обработка текстов
связана не только с машинном переводом. Его результаты
используются и в создании национальных корпусов
различных языков, в аннотировании корпусов, разработки
автоматических систем редактирования и лексикографического анализа, а также других задач компьютерной
лингвистики [5].
Сегментация текста на предложения является одним
из начальных этапов автоматической обработки текста.
Несмотря на многообразие проведенных исследовании
по автоматической обработки азербайджанского текста
[6-7] до сих пор не разработан универсальный алгоритм
автоматический сегментации текста на предложения, в
котором учитываются все возможные начальные и
концевые маркеры или метки предложения в сплошном
тексте. С целью устранения данного недостатка требуется
проведение исследований по определение множеств
начальных и концевых маркеров предложения.
Изложение основного материала. Текстом в машинном носителе является последовательность знаков.

В множество знаков входят – буквы алфавита языка,
знаки препинания, цифры, знак абзаца, пробелы
разделяющие слова и другие знаки (например, %, *, №,
@, +, = и т. д.), а также некоторые виды сокращений
(например: до н.э., и т.д., напр.). В компьютере каждый
знак закодирована по правилам соответствующего
стандарта. Текстовые файлы набираются и вводятся в
компьютер по стандарту Unicode. Для стандартного
набора текстов, обычно используются шрифт Times New
Roman. Естественно, что в данном этапе не все тексте
существующие в машинном носителе отвечают этому
требованию. Но в системе технического обеспечения
имеются программы перекодировки текстов на основе
соответствующих стандартов. Кроме того, ввод текстовых
материалов в машинные носители со временем полностью
будет переходить на стандартный уровень, что может
исключит несоответствие Unicode. Поставленная задача
будет выполнятся на основе стандартных знаков
используемые в системе компьютера.
Азербайджанский алфавит содержит 32 графем и все
стандартные знаки препинании употребляются в нем.
Для определения начальных и концевых маркеров или
меток предложении сплошного текста, сначала целесообразно проводит некоторые статистические анализы, в
которых будут определены количественные данные
использованных знаков, слов, абзац и строк. Для проведения такого статистического анализа были выбраны три
рассказа азербайджанских писателей и текст перевода
повести «Старик и море» Э. Хеменгуея.
Известно, что в текстовом редакторе «Word» имеется
специальная функция «статистика» которая дает данные
по количеству слов, знаков без пробелов, знаков с
пробелами, абзацев, строк. Используя эту функцию были
получены данные по выбранным текстам, что нашло
свое отражение в таблице 1.
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Таблица 1
Количественные данные употребленных слов, знаков
и абзацев в тексте
Текст

КолиЗнаки с
Знаки без
Прочество Абзац
пробепробелов
белы
слов
лами

Агаяр Ш. Мохуш.
601
рассказ
Самедоглу Ю.
4759
Астана, рассказ
Мамедгулузаде Дж.
Почт гутусу.
1435
рассказ
Хеменгуей Э.
Старик и море.
23060
повесть

28

3891

4494

603

39

25576

34320

8744

72

8479

9933

1454

455

138657

162375 23718

Данные последнего столбца в таблице вычисляются
ручным способом на основе формулы: количество
знаков с пробелами – количество знаков без пробелов.
Терминальные знаки в конце предложения являются –
точка (.), вопросительный знак (?) и восклицательный
знак. Но анализ предложений в сплошном тексте показывает, что не всегда только эти знаки указывают на
окончание. Были выявлены некоторые комбинации знаков
встречавшихся в конце. В ряд таких знаков входят последовательное употребление трех точек – троеточие,
вопросительный знак + две точки (?..), Восклицательный
знак + две точки (!..), комбинации вопросительного и
восклицательного знака – (?!), (!?).
Маркером начало предложения может быть абзац, а
также все метки конца предложения с добавлением
пробела. Пробел выполняет разделительную функцию.
Этот знак отделяет слова и предложения друг от друга.
Внутри абзаца начало текущего предложения совпадает
с концом предыдущего предложения. Например: «Bizim
qonşu kənddə Möhübbət adlı yaşlı bir kişi var. İndi Masazır
qəsəbəsində qalır. Yaşı xeyli irəliləmiş bu ortaboy kişinin işigücü Bakı-Sumqayıt yolunun kənarında hinduşka otarmaqdı.
Hinduşkaları üçün alıcıları da bu strateji əhəmiyyətli
magistralın həndəvərində tapır» [8]. Этот фрагмент текста
является первым абзацем рассказа Шарифа Агаяра, где
содержится четыре предложения, оканчивающихся
точкой. Точка в данном случае является концевым
маркером, указывающим конец предложения. Но в
сплошном текст после точки в конце предложения
добавляется и пробел. После пробела новое предложение начинается с заглавной буквой. Таким образом маркер
начала состоит из знаков точка+пробел. Другие терминальные знаки (?, !) указывавшие на конец предложения
с последующим пробелом становятся начальным маркером
следующего предложения (?+ пробел), (!+пробел).
Исследователи правил сегментации текста предложений показывают, что «Деление текста на предложения
чаще всего очевидно: границы предложений проставляются после знаков препинания, обозначающих конец
предложения (точки, восклицательного знака, вопросительного знака) перед заглавной буквой или концом
абзаца. Необходимость в более детальных правилах
возникает в связи с прямой речью и цитированием» [9].
Учитывая, что в художественных текстах часто испо-

льзуются прямая речь, необходимо изучение начальных
и концевых маркеров употребляемых в этих случаях.
Внизу представлен фрагмент текста, в которым имеются
прямая речь персонажов. Первое предложения абзаца
начинается с прямая речи. Здесь после знака абзаца
использована открывающая кавычка (“). Таким образом
в прямой речи начальным маркером предложения стал
знак абзаца + открывающий кавычка (^p“).
“Düz deyirsən! Biz kol-kos müsəlmanıyıq, bizdən iş
görən olmaz!” – Möhüşün sözləri hinduşkanın gileyli səsini
daha da mənalandırdı.
Maraq məni bürüdü. “Qılınc müsəlmanı”, “Müsəlmanın
sonrakı ağlı”, “Harda müsəlman görürəm qorxuram” kimi
dünyəvi dinimizin əleyhinə işləyən ifadələrə rast gəlmişəm,
ancaq bu kol-kos məsələsini indi eşidirdim.
“Kol-kos nə məsələdi, Möhüş dayı?!”
“Bilmirsən?!” – gülümsündü, “motosiklet rulu”
qulaqlarına tərəf dartındı və sifətində qəribə bir doğmalıq
peyda oldu.
“Yox, bilmirəm!”
“Booo...” – kişi səsini qaldırdı – “Bə nə təhər oxumusan
məhtəbi?!”
Первая предложения данного фрагмента текста заканчивается комбинацией вопросительного, восклицательного знаков с закрывающим кавычкой (?!»). Учитывая,
что вопросительный знак + восклицательный знак
является маркером конца предложения, то можно сказать,
что в прямой речи предложение может заканчивается
любым концевым маркером к которым добавляется и
закрывающая кавычка.
Во вторым абзаце также фиксируются знак кавычка.
Но после данного знака использована либо запитая, либо
отсутствует знак препинания. Это обстоятельство показывает, что текстовые фрагменты написанные между
кавычками не являются предложениями.
После определение основного состава начальных и
концевых маркеров нами была исследована употребительность данных маркеров в выбранных нами текстов.
Результаты статистического анализа употребительности
начальных и концевых маркеров даны в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Количественные данные начальных маркеров
в различных текстах
Начальные
маркеры
^p
. ^p
? ^p
! ^p
…^p
!.. ^p
?.. ^p
?! ^p
?!« ^p
?« ^p
!« ^p

Текст 1
Текст 2
Текст 3
Текст 4
Ш.Агаяр Ю.Самедоглу Дж.Мамедгулузаде Э.Хеменгуей
Мохуш,
Астана,
Почт гутусу,
Старик и морассказ
рассказ
рассказ
ре, повесть
30
75
78
455
44
209
70
1798
2
3
14
140
5
9
6
107
6
23
16
4
1
5
3
3
1
8
1
1
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Таблица 3
Количественные данные концевых маркеров
в различных текстах
Начальные
маркеры
.
?
!
…
!..
?..
?!
?«
!«

Текст 1
Текст 2
Текст 3
Текст 4
Ш.Агаяр Ю.Самедоглу Дж.Мамедгулузаде Э.Хеменгуей
Мохуш,
Астана,
Почт гутусу,
Старик и морассказ
рассказ
рассказ
ре, повесть
84
321
121
2153
6
11
21
155
17
21
13
119
11
30
8
17
8
1
7
3
7
1
4
1
8
3
1

Статистический анализ начальных и концевых
маркеров показывает, что в текстах азербайджанского
языка предложение в основном начинаются после знака
точка + пробел. По частотности предложения начинающие после маркера вопросительный знак + пробел
стоит в втором месте. Далее следует предложения с
начальным маркером восклицательный знак + пробел.
В текстах азербайджанского языка предложения с
высокой частотностью заканчиваются точкой. На автором месте как концевой маркер стоит вопросительный, а
на третьем восклицательный знаки.
Вывод. Таким образом, проведенные исследования
показывают, что в азербайджанском языке количество
различных начальных маркеров составляет 11, а концевых маркеров 9.
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DESIGNATION OF MARKERS FOR BEGINNING AND ENDING OF SENTENCES
IN TEXT OF AZERBAIJAN LANGUAGE
The topicality of the theme is due to requirements of automatic segmentation of text into indent and sentence aiming to
processing of texts for automatic translation’s demands, formation of national bulk language and annotation of bulk’s
materials. The aim of research is to define possible initial and ending markers or marks of sentence in straight text in
Azerbaijan language. Analyses of various literary texts in Azerbaijan language reveals that a sign of indent is used in the
beginning of sentence: sign of paragraph, sign of paragraph + quotation mark, question mark + space, exclamation mark +
space, and in the end of a sentence are often used terminal marks full stop, exclamation mark, question mark.
Key words: text, sentence, segmentation, marker, direct speech, terminal mark.
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НЕОРИГІНАЛЬНА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ СТ.:
ВНУТРІШНЬОЛІТЕРАТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
У статті акцентується увага на неоригінальній українській драмі кінця ХІХ століття. За основу взято
твори вітчизняних драматургів, представників «театру корифеїв», які написані на запозичені сюжети за
типом внутрішньо літературних контактів. Досліджено зв'язок переробок з творами-відповідниками
українських авторів. Обумовлено причини відповідних міжлітературних контактів. Проаналізовано
драматичні твори Михайла Старицького та Марка Кропивницького, написаних на запозичені сюжети.
Ключові слова: драма, запозичений сюжет, літературні контакти, інсценізація, художня переробка.
Постановка проблеми. Український літературний
процес ХІХ століття – складне та поліаспектне явище.
Починаючи з 1798 року, відбулося зародження, становлення, розвиток та, водночас, і руйнація вітчизняної літератури. Письменники цього періоду творили в час складних
руїнницьких реформ та постійних утисків і заборон.
Українське слово, культура, освіта, традиції знищувалися
(Валуєвський циркуляр, Емський указ). Творилася лише
так звана «шухлядна» література, що з’явилася друком
значно пізніше. Лише 1878 року М. Драгомонов на Паризькому літературному конгресі представив брошуру «Українська література, заборонена російським урядом», де було
порушено вище окреслені проблеми. З цього часу почалися
певні послаблення для вітчизняного письменників . Найбільш відчутно це було для драматургів. Новостворений
1882 року «театр корифеїв» став початком відродження
нової української літератури. М. Кропивницький,
М. Старицький та І. Карпенко-Карий художнім творам
давали сценічне життя і, тим самим, популяризували
українську літературу. Однак для успішного розвитку
театрального мистецтва власних творів не вистачало.
Тому драматурги взялися переробляти, інсценізувати твори
інших письменників: як вітчизняних, так і зарубіжних.
Серед дослідників творчої спадщини драматургів можна
виділити Г. Александрова, О. Вертія, Л. Дем’янківську,
П.Киричка, М.Комишанченка, М.Кудрявцева, Н. Малютін у,
Я. Мамонтова, З. Мороза, Л. Мороз, А. Новикова, В. Погребенника, В. Поліщука тощо.
Проте окремих праць, присвячених дослідженню саме
неоригінальних драматичних творів М. Старицького та
М. Кропивницького як окремого етапу їх творчості,
немає. Їх багатогранна духовна спадщина вивчалася понад
сто п’ятдесят років. Однак тривала й копітка науководослідницька робота залишилась незавершеною.
Мета роботи – на рівні внутрішніх літературних
контактів, простежити тенденцію інтерпретативної практики М. Старицького та М. Кропивницького.
Виклад основного матеріалу. Практичні потреби
спонукали М. Старицького та М. Кропивницького стати
на шлях творчого вдосконалення та переробки художніх
творів українських письменників.
Так з’явилися на світ переробки, інсценізації
М. Старицького: оперета «Чорноморці» (1872) – переробка
драми «Чорноморський побит...» Я. Кухаренка; комедії
«За двома зайцями» (1883), «Крути, та не перекручуй»

(1886–1887); для першої він ґрунтовно переробив, пристосувавши до сцени, комедію «На Кожум’яках» І. НечуяЛевицького, для другої – комедію Панаса Мирного
«Перехитрив».
Найчастіше М. Старицький переробляв твори на побутову тематику, бо цю жанрово-тематичну категорію
цензура менш за все критикувала та перевіряла. Що не
можна сказати про твори на історичну тематику.
Найпопулярнішою з таких переробок стала його комедія
«За двома зайцями», в якій зажила новим життям, зміцнилася новими сценічними якостями, цікавішим задумом
і змістом дещо слабша з драматургічного погляду комедія
І. Нечуя-Левицького «На Кожум’яках». Цю обробку твору
М. Старицький здійснив на прохання деяких діячів українського театру і, відповідно, за згодою автора першотвору. Під його пером твір зазвучав не як дотепний
анекдотичний жарт про невдаху-цирульника, який прорахувався, залицяючись одночасно до двох дівчат, а як
твір викривальний, сповнений справжнього народного
гумору, багатий комедійними ситуаціями і неповторними,
тонко підміченими у житті типами.
За жанром цю переробку Г. Немченко відносить до
звичаєописової драми (дефініцію вперше вжив Олесь
Гончар), «для якої характерний відхід від захоплення
етнографічним матеріалом», а «основна увага приділяється
життю і побуту певних суспільних верств» [1, с.141].
Через сюжетну недосконалість п’єси І. НечуяЛевицького (була занадто розтягнутою і не була сценічною) М. Старицький використав у своєму творі лише
основну колізію, розширивши коло персонажів, та
додавши нових ситуацій, й зробивши домінуючими
соціальні, а не побутові мотиви. Побутові сцени у
драматурга тепер мають не номінальне значення, а є
увиразнюючим засобом при змалюванні реалістичної
дійсності.
Для М. Старицького часто об’єктом переосмислення
та матеріалом для переробок була творчість М. Гоголя.
Серед інсценізацій та переробок яскравими є лібрето
оперет «Різдвяна ніч», «Утоплена, або Русалчина ніч»,
«Сорочинський ярмарок», «Тарас Бульба».
Корифей зробив прозові твори Гоголя сценічними, з
індивідуалізованими психотипами, поглибивши, при
цьому, соціальну та психологічну першооснови . Драматург
постійно шукає у власних інсценізаціях нові форми
розкриття образів, їх характерів, що часто змушує
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письменника кардинально змінювати окремі сюжетні
лінії, взяті з першотвору; додавати нових сцен, конфліктних ситуацій, змінювати проблематику.
«Українські повісті» М. Гоголя, які, за зізнанням
самого М. Старицького, захопили його з юних літ, є
речами суто романтичними. Вони, особливо «Тарас
Бульба» з його героїчною міфологізацією козацької
минувшини, відіграли «історичну роль… в утвердженні
вітчизняного романтизму» (М. Наєнко), в них «чуттєве
начало набуло конкретнішого національного історизму й
цілком очевидної народності» – ознак питомо романтичних. М. Старицький у своїх переробках Гоголевих
повістей, звичайно ж, зберігав означений пафос, настроюючи і свою естетичну систему на відповідний лад.
У прозових творах Старицького історичної тематики
вельми виразно проглядається «ефект романтизму»
гоголівського забарвлення: поетизація й героїзація
козацтва і його знаменитого осередку – Запорозької Січі,
специфічний історизм, за яким автор ніяк не почувається
«рабом факту», активна роль української міфології і
фольклору, підвищена емоційність і чуттєвість у творенні
характерів, виписуванні ситуацій тощо» [2, с.30].
У такому ж романтичному плані постає і образ
Марусі Богуславки в драмі «Маруся Богуславка»,
написаної за мотивами відомої народної історичної
думи. Згадуючи цей твір, В. Коломієць слушно зауважив,
що «Старицький створив захоплююче видовище, насичене
неповторною красою української народної пісні і танцю.
Стрункість драматургічної побудови цілого твору й
окремих його частин, природність і напруженість
ситуацій, романтична піднесеність подій і вчинків
героїв, глибокі і сильні людські почуття – все це
наближає образи твору до рівня поетичних образів,
якими сповнена народна героїка» [3, с.55].
Образ Марусі Богуславки привертав до себе увагу
багатьох письменників: Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького,
М. Старицького тощо. Образ цей є дуже складним у
психологічному плані, насичений великими пристрастями,
героїзмом, патріотичністю. У народній думі Маруся
зізнається козакам-бранцям, що вона «потурчилась,
обусурманилась, для розкоші турецької, для лакомства
нещасного» [1, с.166]. У думі цей факт є лише констатуючим і піддається осуду з боку народу.
М. Старицький намагається умотивувати вчинок
Богуславки, посилаючись на сильне та взаємне кохання
до ворога. Та любов до рідної землі виявилась сильнішою
понад усе, і тому Маруся, будучи щасливою у шлюбі з
турком, все-таки важко мучиться, не може забути
рідного дому, України, яка все частіше постає перед нею
у спогадах. Маруся постала перед дилемою: життя чи
приреченість. Подолати цю внутрішню боротьбу героїня
не змогла і вирішила обрати «єдину пораду – смерть».
В історичних творах Старицького відчувається сильний
релігійний чинник. Герої творів борються за збереження
своєї віри, за волю України, за політичні права. Виводити
на сцену осіб духовного стану було заборонено у
Російській імперії, тому часто М. Старицький вводить у твір
образ старого бандуриста, який несе пророчі слова.
Історична драма М. Старицького, написана в часи
цензурних утисків та заборон, таки змогла відкрити
читачеві і глядачеві весь дух української історії, культури.
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Марко Кропивницький, як і його сучасник, дбав про
репертуар театру та його оригінальність та різноманітність. Він прилаштував для інсценування оперету
І. Гулашевича «Підгоряни». Це було намагання, з одного
боку, збагатити вітчизняний театр як у плані художньому, так і в змістовому, а з іншого – спраглість до
нових сюжетів, мотивів, образів тощо.
У 80–90-ті роки він створив інсценізацію поеми
Т. Шевченка «Титарівна» під назвою «Глум і помста» та
поеми «Невольник» під однойменною назвою, І. Котляревського («Вергілієва Енеїда»), О. Стороженка («Вуси»).
Свого часу ці переробки мали успіх і зіграли позитивну
роль у розвитку українського театрального мистецтва.
Драма «Невольник» за Шевченком мала великий
сценічний успіх. Це пояснювалося, з одного боку, тим,
що акторський склад для постановки цієї вистави був
досить авторитетним: Коваля грав сам автор і режисер, а
у ролі Ярини була славнозвісна Марія Заньковецька. А з
іншого боку, слава видатного Кобзаря, велета вітчизняної літератури додавала популярності п’єсі.
Ці «драматичні малюнки в 5 діях» належать до жанру
історичної драми. Тут автор зумів правдиво описати
історичний час, коли Україна вела активну боротьбу з
турецькими загарбниками. Ця тема не була новою в
українській літературі того часу. Та, зважаючи на те, що
писався цей твір в час постійних утисків та обмежень
для всього національного, Кропивницький зумів передати
дух тієї історичної доби, який майстерно був вплетений
у сюжет. Хоча реалістичніше та правдивіше ця тема
звучить у Т. Шевченка. Драматург зосередив увагу
більше на побутових та інтимних деталях п’єси, однак
стилістичні прийоми, сюжетні ходи першотвору він
намагається максимально відтворити. Інтерпретація історичних тем Т. Шевченком стала для М. Кропивницького
тією висхідною позицією, прикладом для наслідування,
яка знайде своє втілення та вираження в наступних
інсценізаціях. Хоча у п’єсі «Невольник» присутні сюжетні
збіги з поемою, М.Л. Кропивницький створює цілком
оригінальну п’єсу, не позбавлену патріотизму, любові та
відданості своєму народові .
Зберігаючи основну сюжетну канву Шевченкового
твору, М.Л. Кропивницький вводить у свою п’єсу нові
дії, якими є третя і четверта, нових героїв – бандуриста
Непокритого, дівчину-сусідку Оксану, запорожців.
Дещо в іншому плані зображується характер і поведінка
головного героя драми. Якщо у Т.Г. Шевченка образ
Степана-сироти, знедоленого соціальними обставинами,
змальований у піднесеному тоні – він завжди готовий з
шаблею в руках виступити на захист рідного краю від
ворогів, – то у М.Л. Кропивницького старий Коваль
майже силоміць посилає Степана на Січ боронити
рідний край та віру Христову.
Зображення сцени турецької неволі і внесення пісні
невольників у цю сцену є оригінальною художньою
частиною драми. Але й тут певну організуючу роль у
самому задумі картини відіграли традиції історичних
поем Шевченка, зокрема відчувається спорідненість з
мотивами плачу невольників у поемі «Гамалія».
«Невольник» за своїм характером є патріотичноісторичною драмою, яка відтворює картини минулого
України.
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У своїй драмі письменник використовує образи й
пісні Т.Г. Шевченка, хоча зустрічаємо і ряд пісень авторських, зокрема пісню «Ревуть, стогнуть гори, хвилі», яка
згодом стала народною.
І все ж переробка М.Л. Кропивницького у порівнянні
з оригіналом набагато слабша, і цю слабкість пізніше
зрозумів сам автор. Будучи вже відомим письменником,
який оволодів секретами драматургічної майстерності,
М.Л. Кропивницький відверто визнав, що його «Невольник» надто незадовільний у сценічному відношенні і
занадто складний для любительського спектаклю.
«Але великою заслугою драматурга було вже те, що
завдяки його переробці «Невольник» отримав нове
життя – сценічне – і таким чином став доступний ширшим
народним масам. Хоча щодо художніх якостей п’єси
Кропивницького, то, наприклад, відомий дослідник
творчості митця М. Йосипенко вважав, що «і в характері
розвитку подій драми, і в загальній композиції, а
особливо – в роботі над нею автора як режисера відчувалась талановита рука майстра, що добре вже знає
закони і засоби впливу на глядача». Сценічний успіх
твору є тому доказом» [4, с.79].
Інсценізовано було і п’єсу Т. Шевченка «Назар
Стодоля», з якою трупа українських корифеїв гастролювала не тільки Україною, а й не одноразово у Петербурзі.
Під час одного із таких показів серед глядачів був сам
Олександр ІІІ.
Не менш цікавою і колоритною є ще одна переробка
твору Шевченка, а саме драма «Глум і помста», де основою
стала поема «Титарівна». Сюжети, як оригінального, так
і переробленого твору майже ідентичні. Лише, на відміну
від Шевченка, Кропивницький робить фінал, власне
саму розв’язку твору, менш жорстокою і підсилює її
трагічність.
Однією з найдосконаліших переробок Кропивницького,
що перевершила першотвір була п’єса «Чайковський,
або Олексiй Попович», що написана на основі роману
українського письменника-романтика Є. Гребiнки –
«Чайковський». Як і в романі, так і в драмі автори
розробляють історичну тематику – боротьба українського
козацтва проти турецько-татарських загарбників. Для
автора роману ця історія, до певної міри, є автобіографічною. Мати Гребінки походила з роду Чайковських,
тому частково роман створювався на основі родинних
переказів. Ще одним джерелом прозового твору стала
фольклорна пісня про Олексія Поповича на прізвисько
Чайковський. Саме ці факти дають підставу стверджувати, що роман «Чайковський» є художнім переосмисленням реальної історії про Чайковського. Та це не
завадило письменникам достовірно відтворити дух тієї
історичної доби через опис звичаїв і побуту українського
козацтва. Саме ця верства суспільства в обох творах
зображена історично достовірно. Письменники не
ставили собі за мету ідеалізувати козаків: вони мужні й
відважні у бою, віддані своїй батьківщині, дотримуються
суворих законів Січі, але, водночас, є неосвіченими,
гульвісами та п’яничками.
Сюжет п’єси є хронологічним, а у романі часто
присутня ретроспекція, що значно ускладнює його.
Колоритно представлені та змальовані образи обох
творів. Тут зустрічаємо і національно стереотипні образи

євреїв, циганів, героїчні образи козацьких полковників,
сотників, образи пересічного козацтва і не типові жіночі
образи. Кропивницький ж значно посилив типовість цих
образів, що увиразнило його твір. Він намагається
розкивати характери своїх героїв через зіткнення різних
типів: соціальних, моральних, побутових тощо. Такий
прийом значно підніс переробку над оригіналом, зробив
драму реалістичнішою та всеохоплюючою.
Звертався М. Кропивницький до творчого доробку
М. Гоголя, перекладаючи його повісті та інсценізуючи
їх. На запозичені у Гоголя сюжети драматург написав
фантастичну комедію у 5 діях з апофеозом «Вій» та
фантастичну комедію-оперету «Пропавша грамота».
У підзаголовку вищеназваних творів зазначено: «Сюжет
позичений у М.В. Гоголя». Ці п’єси довгий час не
дозволяли виставляти на сцені через цензурні заборони,
тому й до сьогодні не збереглися усі варіанти цих творів.
Висновки. У п’єси на запозичені сюжети, а також у
переробки малосценічних творів М. Старицький та
М. Кропивницький вклали багато праці, і тому їх
справедливо вважають невід’ємною часткою їх драматургії. Та навіть із перерахованих вище неоригінальних
творів письменників значна їх частина є ще й досі не
дослідженою. Це може стати об’єктом дослідження
подальших наукових студій.
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МІСЦЕ ПОНЯТТЯ В СТРУКТУРІ
ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ
Результатом проведеного семантичного аналізу англійських термінів економічної галузі стало встановлення
взаємозв’язку між співвідношенням терміна з іншими знаками терміносистеми та його семантичною
структурою. Автором встановлено, що семантичний зміст мовного знака, який виступає у ролі терміна,
репрезентує діалектичну єдність загального і конкретного, а тому з 2-х аспектів семантики – денотативного
і сигніфікативного – останньому належить вирішальна роль у формуванні термінологічного значення .
Ключові слова: термін, мовний знак, термінологічне значення, спеціальне поняття.

Постановка проблеми. За підрахунками фахівців, в
словниках, які фіксують неологізми таких мов, як
українська, англійська, французька, чеська та та інші,
терміни становлять від 50% до 80% нових слів і значень.
Це означає, що за останні роки лексика цих мов
поповнюється в значній мірі за рахунок термінів. Тому
не дивною видається та пильна увага, яка приділяється
термінології з боку мовознавців – фахівців з лексикології,
лексикографії, стилістики, культури мовлення, не кажучи
вже про представників таких наук, як філософія, логіка,
наукознавство, інформатика тощо. Створено низку міжнародних і національних організацій, які займаються
різними теоретичними і прикладними аспектами термінологічної діяльності. Попри те, що у вітчизняному
термінознавстві аксіомним залишається твердження про
те, що основою семантики терміна є поняття, дискусійним
залишається питання співвідношення наукового поняття
та термінологічного значення.
Актуальність дослідження зумовлене ще й тим, що
сучасне термінознавство не дає відповіді на багато
питань, що виникають під час практичної роботи з
термінами. Саме поняття терміна ще не опрацьоване
настільки, щоб можна було чітко визначити його чи
вивести практичні критерії розмежування значення
терміна як мовного знака і поняття, яке він позначає.
Тому пропонована стаття має за мету встановити вплив
фактору співвідношення терміна з іншими знаками
терміносистеми на його семантичну структуру, а також
охарактеризувати роль сигніфікативного аспекту
семантики у формуванні термінологічного значення.
Виклад основного матеріалу. «Дефініція терміна
повинна відбивати те, що це особливий тип слова, яке
зіставляється з поняттям і вступає у системні відношення з
іншими подібними одиницями мови, утворюючи разом з
ними особливу систему – термінологію» [1, c.146].
Розглядаючи це поняття, будемо виходити з нетотожності
значення мовного знака і поняття.
Поняття – категорія логіки. Зміст і об’єм цієї
категорії зумовлений з одного боку зіставленням
поняття з певною сутністю чи з сутностями, відображеними в ньому, а з другого боку – місцем цього поняття у
системі інших понять, які відображають певну ділянку
реальної дійсності. На відміну від поняття значення
мовного знака – категорія мовознавча. Вона зумовлена
зіставленням знака з певним поняттям як категорією

логіки і місцем знака в конкретній системі мовних
знаків, до котрої він належить. Значення мовного знака
визначається не тільки його предметним зіставленням,
але і тим, в якому співвідношенні він перебуває з іншими
знаками, як він представляє той смисл, який за ним
закріплений [2, с.57].
Власне і термінологічне значення мовного знака
розглядаємо як різновиди лексичного значення. Семантичний зміст мовного знака, який виступає у ролі терміна,
репрезентує діалектичну єдність загального і конкретного.
У кожному із своїх спеціальних значень слово чи словосполучення виступає як різний знак. Але в той же час
воно зберігає своє власне значення, яке разом із
спеціальними значеннями утворює його семантичний
зміст. Так, слово «support», окрім лексичного, має цілий
ряд спеціальних значень у різних термінологіях, де воно
виступає кожний раз як інший знак. У банківській термінології це слово має значення «підтримка курсу акцій
шляхом закупівлі їх групою зацікавлених осіб». Разом з
тим «support» залишається словом із власним значенням
«опора», «підтримка».
Зіставляючи різні точки зору на природу терміна,
можна виявити, що всі вони звертають увагу на залежність
семантики терміна від системи наукових понять, до якої
він належить. Це вказує на те, що з 2-х аспектів цієї
семантики – денотативного і сигніфікативного – останньому належить вирішальна роль у формуванні термінологічного значення.
Іншими словами, шлях від знака до номінованого ним
явища лежить для терміна через сигніфікативну частину
його семантики. Якщо скористатися широко відомим у
мовознавстві семантичним трикутником, де виділяється
предмет (чи денотат), а також поняття (чи десигнат), то
можна зобразити графічно семантичну структуру терміна:

Стосовно питання відображення у формі терміна
сутності відповідного поняття немає єдиної думки. Це
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видно хоча б з самого підходу, який проявляється у двох
випадках. У першому випадку висловлюється думка, що
термін повинен відображати сутність поняття. У
другому випадку виражається думка, що термін тільки
вказує на зв’язок з поняттям.
Як відомо, оволодіння науковими знаннями починається з визначення термінів і тих понять, знаками яких
вони є. У цьому процесі певну роль відіграє форма
терміна, яка містить інформацію про відповідне поняття.
Ця інформація може бути точною чи неточною, достатньо
повною чи неповною. В науковій термінології відображається об’єктивний розвиток людського мислення
від конкретного до абстрактного. Відомо, що глибина
пізнання завжди відносна, вона залежить від рівня
розвитку людського мислення, можливості котрого хоч і
безмежні, однак реалізуються в залежності від загального
рівня розвитку науки.
Термін фіксує первинно отримані знання про предмет,
явище чи процес. Згодом ці знання поглиблюються, розширюються, сутність постає перед дослідником у новому,
уточненому вигляді, а форма терміна залишається тією
ж самою. Ця нова сутність відрізняється від спершу
пізнаної своєю більшою глибиною. Це – сутності різного
порядку, котрими володіє один і той же предмет, явище,
процес. Глибина пізнання не має меж і тому ця сутність,
глибша за першу, через деякий час виявляється менш
глибшою за сутність, пізнану у подальшому дослідженні.
Так у логічному плані змінюється понятійне навантаження
терміна в залежності від етапів процесу пізнання.
Понятійне навантаження терміна зумовлене також на
думку деяких термінознавців принципово різними позиціями дослідників [2, с.87].
Деякі дослідники галузевих термінологій пропонують
розрізняти пласти термінології, які відповідають етапам
наукового пізнання і в яких відображається сутність
абстракції мислення [3, с.494]. До нижнього пласту
термінології пропонується віднести терміни, котрі
носять наочний характер і пов’язані з конкретним
мислення. Такий термін, на їхню думку, відображає
якусь яскраву ознаку і репрезентує собою пізнану
сутність. Функцією терміна на цьому етапі є фіксація і
збереження отриманого знання. Цьому етапу пізнання
відповідає перша ступінь абстракції.
На наступному етапі термін пов’язується з поняттям,
яке відображає важливіші властивості предмета, процесу
чи явища. Функцією терміна на цьому етапі є
накопичення і трансляція знань. На найвищому ступені
пізнання термін не може розкривати глибинної сутності
поняття. На думку цих дослідників, такі терміни номінують дуже складні поняття. Отже, властивість, а точніше
функція терміна відображати сутність номінованого ним
поняття з тією чи іншою мірою точності і глибини
залежить від того, на якому етапі процесу пізнання
дослідник перебуває.
У термінознавстві часто виникає питання: до якої
межі поняття, виражене терміном може бути предметом
мовознавчого аналізу? З цим питанням пов’язане інше: а
чи не переступає мовознавець межі своєї ділянки дослідження, чи не втручається у сферу фахівця?
Значення терміна, як і загальномовне значення слова –
це категорії мовознавства. Стосовно них О. Потебня
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писав: «Що таке «значення слова»? Очевидно, мовознавство, не ухиляючись від досягнення своєї мети,
розглядає значення слів тільки до певної межі. Оскільки
йдеться про найможливіші речі, то без згаданого обмеження мовознавство вміщувало б у собі, окрім свого
незаперечного змісту, про котрий не судить жодна інша
наука, ще й зміст усіх інших наук. Наприклад, говорячи
про значення слова дерево, ми повинні були б перейти у
сферу ботаніки, а з приводу слова причина або причинного
зв’язку – тлумачити причинність у світі» [4, с.19].
Орієнтуючись на тлумачення, ми в осмисленні значення терміна базуємось на тому, що семантичні
кордони терміна обмежені дефініцією, а його зміст розкривається в процесі розвитку форм наукового поняття.
Ідею про основну роль дефініції розвиває Циткіна Ф.А.:
«Зміст терміна розкривається його дефініцією на основі
виділення необхідних і достатніх ознак поняття» [5, c.8].
Визнаючи першочерговість дефініції для характеристики терміна ми, разом з тим, не можемо погодитись з
деякими термінознавцями стосовно того, що поняття
може бути значенням терміна [6, с.20] (подібно до того,
як і тлумачення не може бути значенням загальновживаного слова). Поняття виступає у ролі головного об’єкта
для дефінітивної функції терміна. А дефініція тільки
встановлює семантичні межі значення. У ній розкриваються суттєві риси відповідного поняття як члена даної
системи наукових понять.
Функціональний підхід до вивчення значення терміна
передбачає логіко-лінгвістичні основи термінологічного
дослідження. Розширення і систематизація знань апелює
до розуму вченого, тому дефініції творяться свідомо,
наприклад в статтях, підручниках, у процесі роботи з
впорядкування термінології.
Співвідношення терміна з поняттям обов’язково
передбачає дефініцію, яка розкриваючи зміст терміна,
виявляє його (терміна) системні зв’язки, а також визначає місце терміна в системі термінології. Ми вважаємо
словникову дефініцію набором диференційних семантичних ознак, які розкривають зміст поняття, вираженого
терміном. Враховуючи кількість диференційних семантичних ознак у дефініції, можна визначити ступінь
термінологічності лексичного елемента, оскільки відомо,
що відмінність між понятійним змістом термінів і
загальновживаних слів полягає у ступені суттєвості
відображених ознак референта, у ступені проникнення у
сутність виражених понять, які фіксуються в значенні
терміна за допомогою диференційних ознак. Ступінь
термінологічності буде тим вища, чим більше диференційних семантичних ознак міститься в дефініції аналізованої термінологічної одиниці.
Підраховуючи диференційні семантичні ознаки
(ДСО), слід враховувати тип словника. Природньо, що в
спеціальному термінологічному словнику дефініція терміна міститиме більшу кількість ДСО,ніж дефініція того
ж терміна, включеного в тлумачний словник загальнолітературної мови. Так, термін банк у словниковій дефініції
спеціального термінологічного словника містить три ДСО, а
в тлумачному словнику загальнолітературної мови –
одну. З одного боку це пояснюється тим, що спеціальний
термінологічний словник розрахований на спеціалістів, і
тому відповідні спеціальні наукові поняття у ньому
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репрезентовані повнішими дефініціями. З другого боку,
включення термінологічної одиниці в тлумачний словник
загальнолітературної мови свідчить про її зближення із
загальновживаною лексикою, а це в свою чергу спричиняє
втрату деяких ДСО наукового поняття в дефініції.
Очевидно, що термінологічність мовного знака
перебуває у прямій залежності від рівня спеціалізації
поняття, що асоціюється з його значенням. Але при
встановленні термінологічності чи не термінологічності
мовного знака немає необхідності і практично
неможливо визначити ступінь спеціалізації поняття,
співвідносного із значенням мовного знака у кожному
випадку його вживання. Показником термінологічності
знака, здатного виконувати термінологічну функцію, є
вже сам факт його вживання у спеціальній літературі,
поза якою він втрачає функціональну і семантичну
специфіку і перестає бути терміном.
Але разом з тим сам факт вживання мовного знака в
спеціальній літературі в жодному разі не є достатнім
обгрунтуванням для висновку про його термінологічну
чи не термінологічну спроможність, тому що всі знаки
володіють притаманній терміну властивістю виражати
поняття. «Значення і поняття терміна і нетерміна
реалізують різний тип інформації», – зазначає з цього
приводу Циткіна Ф.А. [5,с.37].
Зіставляючи різні точки зору на понятійний зміст
термінів і загальновживаних слів, можна дійти висновку,
що загальновживані слова виражають загальні побутові
поняття, а терміни – спеціально-професійні, наукові чи
технічні [7, с.39]. Так, для спеціаліста термін біржа
пов’язаний з відповідним термінованим поняттям, яке як
елемент входить до сфери економічних знань, а для
неспеціаліста біржа – це в кращому випадку ринкова
структура, яка здійснює гуртову торгівлю.
Таким чином, різниця між науковим і побутовим
поняттям полягає лише у ступені суттєвості, точності і
повноти виділених ознак, котрі лежать в основі узагальнення. Зміна повноти поняття відбувається у процесі
термінологізації, коли слово зазнає семантичних і функціональних змін. Ці зміни полягають у тому, що слово
починає співвідноситися своїм значенням з чітким, строго
обмеженим спеціальним поняттям і функціонувати у
цьому значенні в спеціальній літературі.
Подібні семантичні і функціональні перетворення,
котрі йдуть у зворотному напрямку, в напрямку детермінологізації, відбуваються тоді, коли термін переходить у
загальновживану лексику. Але як у спеціальному, так і у
неспеціальному вживанні такі знаки відносяться до
одних і тих же сутностей, але поняття про ці сутності у
спеціалістів і неспеціалістів можуть суттєво розрізнятися
як за складом ознак, так і за об’ємом.
Термін як форма існування не рядового, а наукового
поняття, має своє чітко визначене місце в системі наукових
знань. Ця система базується на наукових теоріях, де
дефініціям відведено одне із перших місць. Тому для
того, аби точно розкрити суть певного наукового поняття,
варто будувати класифікацію найближчих до нього
понять і тих понять, котрі з ним пов’язані.
Для прикладу: щоб розкрити зміст поняття актив,
необхідно встановити найближче родове поняття. Ним
буде поняття бухгалтерський баланс – основна форма

бухгалтерської звітності, що показує в грошовій формі
процес кругообігу господарських засобів та їх участь у
розширеному відтворенні. Поняття актив як підрядне
входить до складу родового поняття бухгалтерський
баланс. Але в структурі цього родового поняття міститься ще одне видове поняття – пасив. Поняття пасив і
актив – супідрядні в системі свого родового поняття, і у
складі цього ж родового поняття вони входять в зміст
ширшого за об’ємом поняття – баланс.

Таким чином, повний зміст поняття, яке співвідноситься в економічній теорії з терміном актив розкривається, на нашу думку, не однією дефініцією, а сукупністю дефініцій найближчих родових і видових понять.
Висновки. Для виявлення всього розмаїття сторін
наукового предмета, процесу чи явища необхідно наводити
декілька дефініцій, сукупність яких може претендувати
на відносне відображення сутності наукової реалії.
Таким чином, значення терміна як мовного знака
визначається не тільки його предметним зіставленням,
але і тим, в якому співвідношенні він перебуває з іншими
знаками терміносистеми, як він представляє те спеціальне
поняття, яке цією системою за ним закріплено. Семантичний зміст мовного знака, який виступає у ролі
терміна, репрезентує діалектичну єдність загального і
конкретного, а тому з 2-х аспектів семантики – денотативного і сигніфікативного – останньому належить
вирішальна роль у формуванні термінологічного
значення.
Питання лінгвістичного дослідження поняття у
структурі термінологічного значення багато в чому
залишається дискусійним, як і загалом підхід до значення
терміна, до розбудови термінологічних систем, їх
стандартизації.
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PLACE OF CONCEPT IN THE TERMINOLOGICAL MEANING STRUCTURE
The result of the English economic terms semantic analysis was the establishing the relationship between the term relation with
other signs of the terminology system and its semantic structure. The author determined that the semantic content of the linguistic
sign acting in the role of the term represents the dialectical unity of the general and the concrete, and therefore from the two aspects
of semantics – denotative and significative ones – the latter plays a decisive role in the terminological meaning formation.
Key words: term, linguistic sign, terminological meaning, special notion.
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УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ УЯВЛЕНЬ УЧАСНИКІВ
ФОРУМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТУ «ІДЕАЛЬНА КРАЇНА» ЩОДО
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ (2006–2007)
Дослідження здійснено з метою осмислення уявлень учасників форуму Інтернет-проекту «Ідеальна
Країна» про українську національну ідею (висловлені упродовж 2006–2007 років). Застосовано науковий
інструментарій українознавства. З’ясовано, що Інтернет-форум «Національна ідея» є цікавим
українознавчим джерелом і містить різноманітні уявлення широкого кола громадян про українську
національну ідею, які піддаються групуванню за низкою ознак. Актуалізація публічної дискусії щодо
української національної ідеї була зумовлена Помаранчевою революцією. Аналіз форми та змісту
повідомлень форуму засвідчив неусталеність, багатоваріантність, часом антагоністичність уявлень про
українську національну ідею, а також когнітивно-інформаційну самобутність українського словеснокультурного Тексту.
Ключові слова: Україна, «Ідеальна Країна», Інтернет-проект, ідея, нація, українська національна ідея,
українознавчий аналіз.

Постановка проблеми. На початку ХХІ століття в
умовах неоголошеної російсько-української гібридної
війни у посттоталітарній і постколоніальній Україні
особливо актуалізувалося питання національної ідеї як
одного із головних чинників державотворення, важливого
елемента збереження й розбудови української держави
та цілісної системи ідейно-світоглядних, моральних і
духовних цінностей українського народу.
Нові форми спілкування, що виникли протягом
останніх десятиліть, серед яких важливе місце займає
Інтернет, спричинили змінювання світоглядних та мовних параметрів комунікативного середовища. Цей процес
активізувався й на українознавчому ґрунті: змінилися
світоглядні позиції щодо українства та української мови
як засобу реалізації комунікації. Тому виникла необхідність систематизувати знання про українознавство в
Інтернеті. Ця праця реалізується в межах виконання
науково-дослідної роботи, що фінансується з державного
бюджету «Когнітивно-інформаційний та етносеміотичний
вимір українського словесно-культурного Тексту». Вона
виконується в НДІУ МОН України відповідно до напрямку
планової роботи відділу української філології.
Специфіка цього поняття тісно пов’язана із різноманітними соціальними впливами на суспільство, відповідно
сформовано базу знань щодо зазначеного терміна. Дослідження проблематики україномовного Інтернету активізувалося у наш час, зокрема, до вивчення цього питання
зверталися такі вітчизняні дослідники, як С. Зайцева [1],
С. Козиряцька [2], Л. Пономаренко [2], М. Рудик [3],
С. Чемеркін [4, 5]. Проте із розвитком Інтернету, формуються нові комунікативні умови, які дають змогу проаналізувати нові підходи щодо формування, визначення,
становлення української національної ідеї.
Джерельною базою дослідження є інформація оприлюднена в україномовному сегменті Всесвітньої мережі,
а саме роздуми учасників форуму Інтернет-проекту
«Ідеальна Країна» про українську національну ідею
протягом 2006–2007 рр.

Метою дослідження є осмислення уявлень учасників
форуму Інтернет-проекту «Ідеальна Країна» про
українську національну ідею (висловлені упродовж
2006–2007 років), а також когнітивно-інформаційної
самобутності українського словесно-культурного Тексту.
Зміст поняття «Українська національна ідея» є важливим
чинником етносеміотичного аналізу та предметнопрактичної актуалізації національних концептів в інформаційних викликах початку ХХІ ст. Для українознавчого
вивчення роздумів учасників форуму Інтернет-проекту
«Ідеальна Країна» про українську національну ідею ми
проаналізували це джерело з погляду достовірності та
репрезентативності; зробили мовний, філософський та
історичний аналіз його змісту.
Виклад основного матеріалу. Однією з визначних
подій в історії України була «Помаранчева революція»,
яка суттєво вплинула на перебіг вітчизняних державотворчих і націєтворчих процесів. У суспільній свідомості
відбулися суттєві світоглядні і ментальні зміни. Ці
зрушення відобразилися в україномовному Інтернетсегменті, а саме в жвавих дискусіях та обговореннях
нагальних сучасних суспільно-політичних та національнокультурних проблем. Однією із таких дискусійних платформ був Інтернет-форум «Національна ідея» на сайті
«Ідеальна Країна» [6].
Вказана проблематика в мережі Інтернет представлена
широко, зокрема її висвітлюють сучасні електронні
засоби масової інформації: «…проблема єдності українського суспільства, становлення його як нації, важлива
настільки, що повинна стати сучасною національною
ідеєю. Можливо, комусь це здасться несподіваним. Адже
будь-яка національна ідея є консолідуючою силою, в
якій втілюється мета нації на відповідному етапі її
розвитку. Проте, в даному разі, національна ідея як
об'єднуюча мета діалектично пов'язана із єдністю як
стратегією її досягнення» [7]. Також порушення цього
питання фіксуємо на сторінках блогів, форумів, сайтів,
присвячених розвитку української культури, мови тощо.
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Проте в таких ресурсах воно розглядається здебільшого
принагідно, часто розміщена інформація виявляється
однобокою. Однак існують електронні сторінки, де це
питання висвітлено широко. Такі ресурси функціонують
тривалий час, відповідно читач може отримати інформацію різних діахронних зрізів. Завдяки цьому можна
простежити історію питання, вплив на нього соціальних
факторів, зміну настроїв користувачів. До таких ресурсів
належить й електронна сторінка «Ідеальна країна». Про
те, хто є автором ідеї створення проекту «Ідеальна
Країна», яка його історія, а також про інші обставини
виникнення і функціонування ресурсу можна дізнатися
на відповідному сайті.
«Ідеальна Країна» дає можливість поділитися в
мережі Інтернет своїм баченням тактичного і стратегічного розвитку України, обговорити його з колегами
та обмінятися думками щодо пропозицій інших
користувачів, а також впровадити найрейтинговіші з них
в життя. Загальна кількість користувачів сайту на
08.10.2008 року становила 14498 осіб та 14680 осіб на
14.04.2009 року.
Перш, ніж окреслити поняття «національна ідея»,
варто визначити поняття «ідея». В основі суспільних
процесів завжди лежить ідейне начало, про що переконливо засвідчує весь досвід людського існування. Вибір
напрямів руху, засобів перетворень, форм співжиття,
взаємовідносини, наукове знання – все творилося, твориться й може відбутися лише на основі певних ідей.
У міру зростання свідомості, люди починають все більше
приділяти увагу дослідженню ідейного начала власної
сутності. З певного часу з’ясування ідейних основ етнонаціонального стає провідним у системі самопізнання та
самотворення людини.
Відомий український філософ М. Попович дає таке
визначення: «Ідея – це така форма свідомості, в якій, поперше, дано певний образ реальності і, по-друге,
сформульовано пов’язану з цим образом мету і спосіб її
досягнення» [8, с.5]. Нацією він вважає сукупність «людей
різних поколінь, об’єднаних спільною «історичною
долею», тобто спільними культурно-історичними здобутками та спільними трагедіями» [8, с.7].
У свою чергу, вчений-українознавець П. Кононенко
наголошує: «Національна ідея є не варіантом світогляду
чи ідеології, а аналогом буття і самосвідомості нації в
усій її генезисній часо-просторовій перспективі, тобто –
у всій повноті її якісної та кількісної, змістовної і
формальної категоріальності» [9, с.8].
Вчений-етнолог Ю. Фігурний так визначає сутність
національної ідеї: «Під дефініцією «українська національна ідея» ми розуміємо сукупність державницьких
переконань, поглядів, ідеалів і цілей свідомих українців,
головною метою і завданням яких є створення, збереження, розбудова і поступальний розвиток правової,
демократичної, високоосвіченої, економічно розвиненої
і заможної Української Самостійної Соборної Держави» [10, с.19-20].
Національна ідея, на думку М. Поповича, – «суспільний проект загальнонаціонального масштабу, невід’ємною
частиною якого є певне уявлення про об’єктивне становище нації, її цінності й проблеми, а також про загальнонаціональні цілі та шляхи їх досягнення» [8, c.6].
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Серед тематичних розділів форуму «Ідеальної
Країни» безумовним лідером був розділ «Ідеологія», в
межах якого крім «Національної ідеї» обговорювалися
інші теми-лідери – «Віра і релігія», «Ідеальна Країна».
Кількість учасників, що зареєструвалися на форумі
становить більше 300 осіб. Тривало обговорення
протягом півтора року.
Питання «Що таке національна ідея?» було одним із
центральних на форумі. Теми-лідери форуму «Ідеальної
Країни» розташувалися за кількістю повідомлень таким
чином: «Віра і релігія» (4338 повідомлень), «Національна ідея» (3374), «Мовне питання» (2936), «Ідеальна
Країна» (2779), «Ефективність роботи держслужбовців»
(2181), «Податкова політика» (2091).
В темі «Національна ідея» головною проблемою, що
обговорювалася, була «Що таке національна ідея?».
Учасникам форуму в рефераті теми пропонувалися такі
визначення: національна ідея, національна еліта, національний лідер. Вони висловили свої думки щодо формулювання поняття української національної ідеї та її
визначення.
Учасників форуму аналізували з погляду репрезентативності, тому враховували їхнє місце проживання,
стать, мову спілкування. Для досягнення мети дослідження
59 учасників (що становить приблизно 9% від загальної
кількості) було поділено за статтю, місцем проживання,
мовою повідомлень.
За статтю респонденти розподілилися таким чином:
1) чоловіки становили понад 86%; 2) жінки – майже 14%.
За місцем проживання учасники форуму були поділені
на такі територіальні групи (відображено в діаграмі
нижче): 1) Мешканці Центрально-північного регіону
(м. Київ,
Хмельницька,
Житомирська, Віницька,
Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Сумська,
Кіровоградська області), що становлять приблизно 63%;
2) Мешканці Східного регіону (Луганська, Донецька,
Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області) – майже
17%; 3) Мешканці Західного регіону (Закарпатська,
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська,
Рівненська, Чернівецька області) – понад 8%; 4) Мешканці Південного регіону (Одеська, Миколаївська,
Херсонська області) – більше 8%; 5) Мешканці
Кримського регіону (Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь) – майже 4%.
8%

Центральнопівнічний регіон

4%

Східний регіон

8%

Західний регіон
17%

63%

Південний регіон
Кримський регіон

У форумі взяли участь мешканці Києва, Вінницької,
Полтавської та Житомирської областей, які представляли
Центрально-північний регіон. Слід зазначити, що кияни
становили приблизно 84% серед учасників цього регіону
та трохи більше половини (майже 53%!) поміж усіх, які
взяли участь в обговоренні теми.
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Східний регіон представляли учасники з таких
областей: Харківської, Дніпропетровської, Донецької та
Запорізької. При тому, що представники з Харківської
області становили половину учасників цього регіону та
понад 8% від загальної кількості учасників.
Із Західного регіону висловили свої думки мешканці
Львівської, Закарпатської і Тернопільської областей.
Представники з Львівщини становлять 60% серед учасників Західного регіону та приблизно 5% поміж усіх, що
взяли участь в обговорені цього питання на форумі.
З Південного регіону висловили думки представники
лише з Одеської області, які становлять понад 8% від
загальної кількості учасників форуму.
Мешканці Автономної Республіки Крим становлять
майже 4% від загальної кількості осіб, повідомлення
яких взято до уваги.
З вищезазначеного можна зробити висновок, що
найбільш активно висловлювали свої думки мешканці
Центрально-північного регіону, а найменш – Криму.
За мовою повідомлень учасників форуму поділено на
3 групи: 1) україномовних, 2) російськомовних та
3) двомовних.
Понад 54% учасників форуму висловили своє
бачення національної ідеї українською мовою, майже
41% – російською, більше 5% використали обидві мови.
Щодо зіставлення по регіонах, то 100% представників
Західного регіону сформулювали свої думки українською мовою, що становить майже 16% від загальної
кількості україномовних учасників форуму.
У Центрально-північному регіоні майже 57% учасників спілкувалися українською мовою (приблизно 66%
від загальної кількості україномовних осіб). Майже 38%
висловилися російською мовою, що становить понад
58% від загальної кількості російськомовних учасників
форуму. Більше 5% використали обидві мови (майже
67% серед всіх двомовних учасників форуму).
Понад половину учасників зі Східного регіону спілкувалися російською мовою – понад 21% від загальної
кількості російськомовних учасників. 40% надіслали
повідомлення українською мовою, що становить майже
12% серед усіх українськомовних користувачів форуму.
10% представників цього регіону використали обидві
мови (понад 33% від загальної кількості двомовних
учасників).
Близько 60% учасників з Південного регіону висловлювалися російською мовою (майже 13% серед загальної
чисельності представників, що скористалися російською
мовою). 40% – українською мовою, що становлять понад
6% серед українськомовних учасників форуму.
Представники Кримського регіону користувалися
тільки російською мовою (понад 8% від загальної
кількості учасників, що використали російську мову для
своїх формулювань національної ідеї).
Дуже важливо зазначити, що активністю і різноманітністю ідей учасники форуму відзначалися на початковому етапі (2006 р.) обговорення цього питання.
Ближче до кінця (2007 р.) активність учасників різко
впала до десятка найбільш активних представників з
міста Києва і таких областей як Львівська та
Дніпропетровська. Якщо простежити за частотою їх
повідомлень, то майже 16% від загальної кількості

повідомлень, взятих для аналізу, становлять повідомлення
одного мешканця Львівської області, приблизно 12% –
киян, майже 9% – одного мешканця Дніпропетровської
області.
Загальна чисельність повідомлень – 661, сторінок – 67.
113 повідомлень було ретельно проаналізовано в українознавчому аспекті, що становить близько 1/6–1/5 від
загальної кількості повідомлень форуму. З цього можна
зробити висновок, що решта близько 80% повідомлень
стосуються центрального питання лише певною мірою,
або взагалі не стосуються. Більшість повідомлень
торкається гострих суспільних проблем, які на думку
учасників є актуальними: мають прямий зв’язок із формулюванням та реалізацією національної ідеї. Учасники
форуму в цьому контексті згадували тогочасних політичних лідерів, як В.А. Ющенко, Ю.В. Тимошенко,
В.Ф. Янукович.
Українська мова у досліджуваному інтернет-контексті
має специфічні ознаки на різних системно-структурних
рівнях, що узгоджується зі зробленими раніше висновками
С.Г. Чемеркіна [5, с.273].
Здійснивши мовний аналіз текстів повідомлень
учасників Інтернет-форуму «Національна ідея» щодо
розуміння української національної ідеї ми отримали
такі результати: Дослідження структури текстового
повідомлення засвідчує зміну у всіх лінгвальних рівнях:
1) у графіці – засобами графіки передаються експресія,
наголошення на певній думці, логічні зв’язки (великі
літери, пропуски, повторення знаків пунктуації, знаки =
(дорівнює) тощо); 2) у лексиці – в лексичній системі
специфічним є вживання слів-професіоналізмів, жаргонізмів, молодіжного сленгу; 3) в орфографії – спостерігається як кодифікована мова, так і некодифікована.
Простежено велика кількість помилок різного характеру;
4) у стилістиці – здебільшого учасники форуму в
комунікації послуговуються розмовним стилем, деякі
текстові повідомлення мають ознаки публіцистичного та
наукового стилів [11, с.178].
Таким чином, результатами мовного аналізу є
наступне: 1. Українська мова є основним засобом
комунікації (нею наведено понад 54% усіх повідомлень);
2. Важливе значення при обговоренні теми мала російська
мова (майже 41% усіх повідомлень); 3. Українська мова
досліджуваного джерела має низку певних специфічних
ознак на різних системно-структурних рівнях, зокрема,
на рівні графіки, лексики, орфографії, стилістики.
Учасники форуму сайту «Ідеальна Країна» мали
можливість висловитися щодо їх розуміння світоглядної
сутності української національної ідеї. Їх думки з цього
приводу були найрізноманітнішого змісту (навіть абсурдні
і неприйнятні для суспільства). Серед них переважали
думки не фахівців, сформульовані на побутовому рівні.
Проте в багатьох із них є раціональне зерно. Користувачі
форуму висловлювали досить оригінальні ідеї.
Під час обговорення проблеми «Що таке національна
ідея», торкалися й інших актуальних суспільних проблем,
найчастіше політичних. Суспільно-політичні події 2004–
2007 років часто згадувалися у повідомленнях і були
важливим історичним тлом, на якому відбувалося
обговорення. Разом із цим учасники зверталися й до
інших важливих сторінок української історії.
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Найважливішими філософсько-соціальними засадами
у визначенні української національної ідеї серед користувачів Інтернету є: 1) ідеал прав людини, її свобод;
2) усвідомлення спільної мети – домінування спільного
над особистим і визначення особистого як одного із
складників спільного; 3) прагнення до визначення свого
місця у часі й просторі; 4) прагнення до духовності;
5) намагання зберегти культуру і традиції свого народу;
6) прагматизм, побудований на засадах економічного
розвитку [11, с.179].
Загалом усі висловлені думки щодо національної ідеї
можна поділити на дві групи: 1) ті, що не стосуються
проблематики або стосуються лише опосередковано;
2) ті, що безпосередньо стосуються проблематики.
Останніх – значна більшість.
Варто зауважити, що значна частина учасників
форуму, які висловилися російською мовою, не є прихильниками української національної ідеї і виступили
проти її існування та необхідності розробки і обговорення
цієї теми: Национальная идея – это то, чего нет и, видимо,
не будет у народа Украины. Не дано. Оттяпать у
«москалів» и обворовывать друг друга – не идея.
А именно это и есть краеугольный камень «незалежності» Украины; Утверждаю, что национальной идеи
нет и быть не может и аргументирую. Чепуха все это.
Забалтывание. Попытка увести людей от размышления
на действительно важные темы; …взрослое общество это, прежде всего, динамика и развитие. Динамика и
развитие и объединяют людей в народ. И, наоборот, как
только пропадают оные, то и национальная идея
исчезает, как дым. Так, что национальной идеи в Украине
пока нет.
Разом із тим, чимало серед російськомовних учасників
було й таких, які є прибічниками української національної
ідеї: Все мы знаем как долго и тяжело складывалась
украинская государственность. Ею надо дорожить, ее
надо укреплять. Национальная идея = идея народа
Украины (вопрос не в национальности): ПОСТРОЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА; А теперь об Украинской национальной
идее. Любая национальная идея состоит из трех составляющих. 1. Жизнь и продолжение рода (главная
ценность). 2. Оптимизация условий жизни на территории
проживания (развитие территории). 3. Защита территории проживания и своей идеологии (своей национальной
идеи).
На жаль, зневірені в продуктивності української
національної ідеї думки траплялися і серед українськомовних учасників: Я Вам відкрию секрет, в Україні
немає національної ідеї. Взагалі це поняття штучне
потребує обгрунтувань, крилатих фраз, а потім ідеологічного обгрунтування. …Національна ідея на папері–
ніщо, «Бумагомарание». Сила національної ідеї в тому,
що вона повинна бути в голові кожного члена нації,
якщо він навіть не вміє читати; На мою думку, у росіян
більше вираженя національна ідея ніж в українців.
Були й такі випадки, коли учасники пропонували
перед обговоренням центрального питання спертися або
провести аналогії з національними ідеями інших країн:
Я и предлагаю определиться перед обсуждением. Какие
есть национальные идеи в мире. На сколько я знаю в
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Америке идея нации – каждый может стать миллионером. Или я не прав?
У деяких учасників виникали хибні думки щодо
сформованості української нації, наявності національної
ідеї, точного її визначення: Самая национальная идея оставить нацию в покое. Пусть она сформируется.
Хочет человек ходить в шароварах и вышиванке пусть
ходит. Хочет законодательные акты на русском
пожалуйста. Нужна мечеть стройте. Время покажет
что является нац идеей, ну кроме благосостояния
естественно; …а может у нас нет национальной идеи,
потому что у нашего народа нет доверия к нашим
лидерам за то, что в нашей стране до сих пор
отсутствует справедливость?; Нет и не может быть
никакой национальной идеи, когда общество не переживает войну, национальное бедствие и тому подобное;
Тут, напевне, на себе таку відповідальність ніхто не
візьме, оскільки учасники дискусії, наскільки я зрозумів,
схиляються до того, що точного визначення національної
ідеї просто не може бути. Отож національна ідея у
кожного своя, хто як її для себе визначить і окреслить.
Щодо етнічного походження, то крім українців у
форумі брали участь й інші представники, зокрема
росіяни. Думка сільського населення представлена вузько
у зв’язку з малою поширеністю Інтернету серед сільських
мешканців України. На форумі висловилися представники
приблизно половини областей країни. Проте громадяни
усіх регіонів країни, які мають різні суспільно-політичні
пріоритети, добре представлені. Отож, висловлені на
форумі думки великою мірою є показовими для всієї
України, і загалом відбивають уявлення українських
громадян про зміст української національної ідеї.
Ретельне українознавче вивчення результатів обговорення вказаної проблеми підтверджує думку
П.П. Кононенка: «Національна ідея – синтез досвіду та
історичної пам’яті поколінь, інтелектуальної, культуротворчої й естетичної діяльності людей, міра народності
еліти, її спроможності контамінувати минуле, сучасне й
майбутнє, визначати напрям і зміст та форми діяльності
поколінь» [9, 114].
Отже, серед результатів українознавчого аналізу
Тексту повідомлень учасників форуму Інтернет-проекту
«Ідеальна Країна» щодо розуміння сутності поняття
«Українська національна ідея» (2006–2007 рр.) є
наступне: 1) Українська мова є основним засобом комунікації (нею наведено понад 54% усіх повідомлень),
щодо досліджуваного джерела, то вона має низку певних
специфічних ознак на різних системно-структурних
рівнях, зокрема, на рівні графіки, лексики, орфографії,
стилістики; 2) Найважливішими філософсько-соціальними
засадами у визначенні української національної ідеї є
ідеал прав людини, її свобод та прагнення до визначення
свого місця у часі й просторі, прагнення до духовності,
намагання зберегти культуру і традиції свого народу,
прагматизм, побудований на засадах економічного
розвитку; 3) Суспільно-політичні проблеми, які виникли
після Помаранчевої революції, породили деяку
тимчасову зневіру в українському суспільстві, разом з
тим, жваве обговорення розвою українського державотворення в україномовному Інтернет-сегменті виявило
зацікавленість українців цим питанням.
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Висновки. Таким чином, Інтернет-форум «Національна ідея» є цікавим українознавчим джерелом, що містить
різноманітні уявлення широкого кола громадян про
українську національну ідею, які піддаються групуванню
за низкою ознак. Трохи більше половини учасників
форуму вживали українську мову. Актуалізація публічної
дискусії щодо української національної ідеї була
зумовлена Помаранчевою революцією. Наразі форуму
дискусію на цьому веб-ресурсі про українську національну ідею припинено.
Аналіз форми та змісту повідомлень форуму засвідчив
неусталеність, багатоваріантність, часом антагоністичність
уявлень про українську національну ідею,а також когнітивно-інформаційну самобутність українського словеснокультурного Тексту. Матеріали подібних тематичних
форумів можна використовувати як українознавчі джерела, що показують також не репрезентативний зріз
громадської думки щодо певних актуальних питань.
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THE UKRAINIAN STUDY ANALYSIS OF THE IDEAS OF THE PARTICIPANTS OF THE INTERNET PROJECT
«IDEALNA KRAYINA» FORUM ON THE UKRAINIAN NATIONAL IDEA (2006–2007)
The research was carried out in order to understand the ideas of the forum participants of the Internet project "Idealna
Krayina" about the Ukrainian national idea (made during 2006–2007). Applied scientific instruments of Ukrainian studies. It
was found out that the Internet forum "National Idea" is an interesting Ukrainian source and contains various representations
of a wide circle of citizens about the Ukrainian national idea, which are subjected to grouping on a number of grounds.
An update of the public debate on the Ukrainian national idea was due to the Orange Revolution. An analysis of the form
and content of the forum's messages indicated the intransigence, multi-variation, and sometimes antagonistic view of the
Ukrainian national idea, as well as the cognitive and informational identity of the Ukrainian verbal and cultural Text.
Key words: Ukraine, "Idealna Krayina", Internet project, idea, nation, Ukrainian national idea, Ukrainian study analysis.
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ОСОБЛИВОСТІ УСНОЇ НАРАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
«ГАДЄРКА» ІВАНА ДЕНИСЮКА
У статті висвітлено основні особливості усної нарації художнього тексту «Гадєрка» Івана Денисюка.
Поняття наратора у цьому творі І. Денисюка ототожнюється з поняттям оповідача, розповідача чи
повістяра. Іван Денисюк, який поєднував у собі фольклориста, історика, лінгвіста та літератора, відкрив
недосліджені аспекти національної культури. Науковий підхід до вивчення фольклору І. Денисюк гармонійно
поєднав з образним, подекуди широко метафоричним мовленням.
Ключові слова: нарація, усний, фольклор, гадєрка, відьма, метафоричність.
Постановка проблеми. Іван Денисюк, заслужений
професор Львівського національного університету
ім. І. Франка, увійшов в історію українського літературознавства і фольклористики як видатний вчений,
автор численних студій, монографічних досліджень,
науковий редактор і упорядник багатьох видань.
Формування фольклористичної концепції І. Денисюка
відбувалося під впливом багатьох чинників. Зацікавленню
творчість народу, насамперед, сприяв фактор етнічної
ідентифікації, усвідомлення себе українцем, якому не
байдужа доля власної країни і її мови.
Фольклористичний доробок І. Денисюка розглянуто
в працях Я. Герасима [4], М. Легкого [5], Т. Пастуха [6]
та інших. Недостатньо досліджений стиль викладу вченого,
який змінюється у залежності від категорії читача і
зовсім не досліджений стиль орієнтований на слухача, а
вже потім на читача.
Мета: дослідити основні особливочті нарації художнього тексту «Гадєрка» Івана Денисюка.
Виклад основного матеріалу. У вступній статті до
впорядкованого Тарасом Пастухом тому «Невичерпність
атома» (2001) окреслено основні атрибути возняківської
школи франкознавства, від якої стартував І. Денисюк. Це:
а) докладне студіювання бібліографії із досліджуваного питання;
б) точне дотримання джерел (при необхідності їх
безпосереднього вивірювання й усунення неточних або
фальшивих тверджень);
в) виважений академізм, який уникає показової ефектності, не хапається за модні, неглибокі й маловартісні у
застосуванні літературознавчі ухили. Для школи властивий
сильний критичний підхід та чітке послідовне мислення;
г) дотримання концепції національної літератури.
Українське письменство розглядається як самобутнє й
оригінальне явище, що відображає реалії українського
життя, передає дух нації і творить свою цінну художньоестетичну систему; взаємодіючи з іншими національними
літературами й будучи духовним витвором своєї нації,
воно вплітається у великий барвистий килим світової
літератури.
Сприйнявши ці методологічні засади свого вчителя,
І. Денисюк розвиває власну концепцію, яка визначається:
а) посиленою увагою до теорії, особливо генеології;
б) дослідження герменевтики тексту, його майстерност і;
в) стилістикою своєї наукової нарації, яка не терпить

академічної засушеності й публіцистичної трафаретності, а , як і в Зерова, відзначається пошуками естетичної
вимовності свіжого, нестертого слова, тактовно не впадаючи до крайнощів [6].
Невипадково Т. Пастух приділяє стільки уваги нарації,
яка стосується як літературознавчих, так і фольклористичних досліджень І. Денисюка.
У розвідці «Гадєрка» з розділу «Образи і міфологеми»
І. Денисюк звертає увагу на окремі явища фольклору й
характерні його ознаки, які не були помічені раніше або
розглядалися лише поверхово. Тому й особливості
нарації І. Денисюка розглянемо на прикладі цього тексту.
Гадєрка – це гуцульська відьма. І. Денисюк у вступі
до нарису «Гадєрка» зазначає, що вирішив зобразити
«постать незвичайної особистості разом з тією аурою,
якою її оточила буйна міфологічна фантазія гуцулів» [1,
с.95]. Методом психоаналізу дослідник часто послуговується в літературознавчих працях (дошукується
джерел творчості Лесі Українки, Марка Вовчка, Марка
Черемшини та інших). І у вивченні фольклорного образу
гадєрки І. Денисюк враховує соціологічні чинники та
особливості людської психіки та форми її поведінки в
певних життєвих ситуаціях. Адже людям властиво винуватити у свої бідах – хворобах, особистих невдачах,
неврожаях, природних лихах тощо – нечисту силу, яка
часто втілюється тілесно саме у відьмах. Але, варто
зауважити, що в українському фольклорі, не цураються
нечистої сили, а саме тут шукають допомоги. Така
«допомога» – дія двостороння, адже часто поміч одному
пов’язана з діями чи намірами проти іншого. Гадєрка є
саме такою «помічницею».
Поняття наратора у цьому творі І. Денисюка ототожнюється з поняттям оповідача, розповідача чи повістяра.
У теорії розповіді розрізняють два типи нараторів: явний
(експліцитний) та неявний (імпліцитний). Наратор
формує об’єкт розповіді, художній світ, може дистанціюватися від оповіді, персонажів. Може наратор набувати
ролі й протагоніста, бути важливим персонажем, другорядною особою, простим спостерігачем [7].
У розвідці «Гадєрка» через нелінійний виклад подій
та фрагментарність автор то дистанціюється, то бере
безпосередню участь в тому, що відбувається. Тобто,
подеколи наратор виконує функцію важливого для твору
самостійного персонажа, а може бути й пасивним
слухачем або позбавлятися статусу літературного героя.
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Діалектологічне мовлення в Івана Денисюка поєднується з глибоко метафоричним, поєднує зорові, тактильні і
слухові образи: «Можна собі уявити, як Черемош
збуйнився, як став дуба і, наче лев, реве і трясе гривою
кольору кави з молоком» [1, с.107]; «Черемош ще спав
під ковдрою з мряк, але було чути, як він притишено
дише» [1, с.108]. Чи це не є прикладом того, що Іван
Денисюк називав «поетикою будження поснулих барв,
оживлення її експресії у певному контексті» [1, с.29]?
І. Денисюк у свої фольклористичних працях неодноразово
говорить про особливо інтимний зв’язок людини з
природою, відображений у фольклорі, саме тому автор
персоніфікує образи ріки, джерела, дерев, сонця, хмари,
блискавиць та інші.
Деяким метафорам автор дає пояснення: «Метафора
«ведмедики закурили люльки» означає білу мряку, що
підноситься, як дим, над смереками і є ознакою
короткочасності дощу» [1, с.107]. Необхідність такого
тлумачення пояснюється частотою вживаності і локальним
обмеженням виразу, і разом з тим, є характерною рисою
усної нарації.
Відомо, що «Гадєрка» І. Денисюка була записана
його учнями за неодноразовими оповідями автора. Цю
інформацію підтверджує В. Давидюк, який також уже не
вперше чув розповідь колеги ще у липні 1998-го, під час
спільної Волинсько-Львіської експедиції в Любешівський
та Камінь-Каширський райони. Щоразу вона переказувалась слово в слово. Тому особливості усної нарації
простежуються від початку і до останніх рядків твору.
Позасюжетні авторські відступи, не лише дають нам
інформацію про час і місце подій та відтворюють
атмосферу, а й є описом того як творився твір: «Я сидів
під хатою, що на високім ґрунті під лісом, і дивився на
нерівний рельєф Криворівні, й добирав слова, якими
можна було б описати конфігурацію гір, що оточують
долину Черемоша […] «Село у волошковому віночку
гір..» Як банально, як сентиментально! «Криворівня була
обгороджена частоколом, на якому сушилися джинси…».
Ні – вульгарно. А може так… [1, с.105].
Цікаво, що автор виділяє ключові слова безпосередньо у творі, а не робить це окремо на початку чи в
кінці: «Воно, «гадина», «змія», «гаддє», «гадєрка» будуть
«ключовими словами» (як пишуть в авторефератах дисертацій) моєї нарації» [1, с.105].
І. Денисюк дотримується принципу побудови новели,
який він виділяє у творі І. Франка «Неначе сон». Вчений
зазначає, що «новела як жанр вимагає особливої селекції
епізодів – нічого не функціонального не сміє у ній бути»
[2, с.107]. У новелі І. Франка «Неначе сон» епізод з
википанням без вогню молока виконує функцію особливого втаємничення, а разом з тим сюжетної ігрової
інтриги, за І. Денисюком, «підтекстової». Те саме спостерігаємо і в І. Денисюка з умінням Гадєки вправлятися
зі своїми слугами-гадюками. Автори вміло поєднують
дійсне й ірреальне водночас: від магічних властивостей
Параски до фанатичної любові до звичайнісінького пива.
Тож де закінчується реальність і починається вимисел?
Автор ніби залишає право вибору за читачем: вірити чи
не вірити. До прикладу, «за кілька кроків від мене прокрадався між стовбурами дерев лісовий дух. Мав вигляд
семилітнього гуцуленяти» [1, с.108]. Хто ж, хто це

сільське хлоп’я чи омана? Звичайний процес збирання
грибів перетворюється в справжнє дійство. Не можна
просто взяти й піти в ліс без оголошення Петра, що вже
пора. І. Денисюк робить припущення, що господар «припав
вухом до землі й почув, як ті гриби ростуть в лісі за
хатою» [1, с.108]. Нас ніхто не переконує у правдивості
цих подій, а навпаки тонко підкреслює суб’єктивність
бачення цього словами: «я підозріваю, що…», « у моїй
уяві постають..», «може», «так розповідав» та ін..
Роздуми, спогади, асоціації, почуття автора та збагачення його словникового запасу – все це складові частини
розповіді про гуцульську відьму. Так побачене й почуте
в Криворівні малюють в уяві оповідача постаті з «Тіней
забутих предків» (мольфар Юра та Палагна) або ж
біблійний образ («Віддих життя вдихнув Бог Адамові в
ніздрі»), навіть пса авторська уява бачить в міфологічному образі «страхітливого Цербера […] з розявленою
пащею, з якої від люті й гавкоту котилися клуби піни».
Автор дає тлумачення не лише слів, які можуть бути
невідомі слухачеві, а згодом і читачеві («боришка – то
делікатеси»), а й передісторію слів нових для самого
дослідника («У своїх гадюкознавчих студіях я збагачуюся
епітетом «сороката»).
Висновки. Отже, ця розвідка автобіографічного
характеру – це поєднання традиційного фольклору та
професійного письменства.
Науковий підхід до вивчення фольклору І. Денисюк
гармонійно поєднує з образним, подекуди широко метафоричним мовленням.
Усна нарація дала змогу авторові наситити розвідку
багатьма елементами, які не лише роблять текст зрозумілим пересічній людині, метафоричні образи передають
атмосферу, діалоги – мову, спогади – біографічні моменти,
а й разом з тим дає читачеві матеріал для роздумів: де
закінчується реальність і починається міф?
На мою думку, І. Денисюк, саме мовою цієї розвідки,
підтверджує свої слова, що «саме на знанні національної
традиції в естетиці фольклору й видобуваються складні
асоціативні образні структури, настільки скомпліковані,
що для невтаємничених потребують спеціального
розшифрування» [1, с.5].
І. Денисюк, який поєднував у собі фольклориста,
історика, лінгвіста та літератора, відкрив недосліджені
аспекти національної культури. За слушними спостереженнями І. Денисюка, саме «усна форма існування,
«кочівний» спосіб життя фольклорних жанрів зумовили
те, що процес кристалізації цих форм не закінчений у
часі, вірніше, нескінченний» [3, с.143].
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FEATURES OF THE ORAL NARRATIVE OF THE ARTISTIC TEXT "HADERKA" BY IVAN DENISYUK
The article reveals the main features of the oral narrative of Ivan Dennisyuk's "Haderka". The concept of a narrator in this
work of I. Denisyuk is identical with the notion of the narrator. Ivan Denisyuk, who is simultaneously a folklorist, historian,
linguist and writer, uncovered unexplored aspects of national culture.
The scientific approach to the study of folklore I. Denisyuk was harmoniously combined with figurative, sometimes broadly
metaphorical speech.
Key words: narrative, oral, folklore, haderka, witch, metaphorical.
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСПІШНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття присвячена вивченню проблем складових елементів та функціональних характеристик успішного
комунікативного процесу. Метою роботи є встановлення особливостей складових елементів та
функціональних характеристик успішного комунікативного процесу шляхом аналізу певних форм ділової
української комунікації. Авторами було обґрунтовано положення про те, що на відміну від інших видів, ділові
комунікації є активною формою реалізації інтересів суб'єктів підприємництва.
Ключові слова: комунікація, ділова комунікація, бізнес середовищеб мовний, вплив.
Постановка проблеми. У глобальному світі, що
швидко розвивається, бізнес нерозривно пов’язаний з
успішною комунікацією. Перетворюючись на суб’єкти
бізнесу, люди повинні бути готовими до її фактичної
реалізації. Для більшості підприємств проблема полягає
не в тому, – як писав Ф. Котлер, – чи варто встановлювати комунікації, а в тому, яка інформація повинна
бути донесеною, кому і як часто [3, с.389]. Постійний
обмін в діловому середовищі, як сукупність зовнішніх умов,
факторів діяльності та особливостей оточення кожного з
суб’єктів бізнесу, обумовлює можливість їх існування.
Однак, поряд з цим суб’єктом підприємництва, ці ж
процеси здійснюють й інші, більшою або меншою мірою
впливаючи один на одного. Крім того, ресурси зовнішнього середовища не безмежні, тому завжди існує
можливість своєрідної обмеженості запозичень мовних
культурних штампів у необхідній кількості і необхідної
якості. Це може привести до численних негативних
наслідків і погіршити становище організації комунікації.
Отже, одна з основних функцій комунікації у бізнесі
полягає в налагодженні такої взаємодії підприємства з
діловим середовищем, яке б забезпечувало досягнення
підприємницького успіху.
Метою роботи є встановлення особливостей складових
елементів та функціональних характеристик успішного
комунікативного процесу шляхом аналізу певних форм
ділової української комунікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш
ніж перейти до опису публічної ділової комунікації
підприємницької фірми в діловому середовищі, слід
визначитися з терміном «підприємницька фірма», який
буде часто використовуватися в цій роботі. Незважаючи
на те, що в сучасних українських нормативно-правових
документах цього поняття немає, в економічній літературі і
господарській практиці воно широко використовується в
якості універсального терміну, що застосовується до
різноманітних типів юридичних осіб, що володіють
правом на участь в підприємницькому бізнесі.
Різновидом підприємницької фірми може бути
«компанія», що являє собою підприємницьку фірму,
створену двома або більше засновниками. Зустрічаються
також різні трактування терміну «підприємство».

В одних випадках цей термін використовується як
синонім компанії, фірми, наприклад, українське право
визначає підприємство як самостійний господарюючий
суб’єкт. У інших випадках під підприємством розуміється певний виробничо-господарський комплекс,
що складається з окремих елементів єдиної структури,
тоді термін «підприємство» виступає замість таких
визначень як завод, фабрика, склад чи торгова
організація.
Поняття «комунікація» розглядалося і розглядається
багатьма фахівцями різних галузей знань, в тому числі
цей термін досить широко поширений в літературі,
присвяченій організаційним проблемам в менеджменті
та маркетингу, проте єдності в його інтерпретації немає.
Ф. Дене і С. Ларсон на початку 60-х рр. XX століття
тільки в зарубіжній філософській і соціологічній літературі
нарахували 130 визначень слова «комунікація». На їхню
думку, всі визначення розглядають комунікацію як
«процес взаємодії» або, наприклад, узагальнюють під
комунікацією «всі процеси, за допомогою яких люди
впливають один на одного» [10, c.98].
Здійснивши аналіз доступних джерел у рамках
виконання нашого дослідження, ми дійшли висновку,
що буквальним перекладом слова «комунікація» з латинської мови є фраза «з людьми». В українській мові є
кілька споріднених слів, наприклад, «комуна» і «комунальний», ключовий сенс яких полягає в спільності людей.
У перекладі з англійської комунікація означає можливість
«передавати за допомогою мови або листа» певну
інформацію, але в цьому випадку не беруться до уваги
несловесні форми комунікації. Поняття «комунікація»
не має однозначної інтерпретації, оскільки його багатоаспектність в узагальненому вигляді включає, наприклад,
універсальне, досить широке значення, як зв’язок будьяких об’єктів матеріального і духовного світу; в техніці –
це шляхи сполучення, зв’язку одного місця з іншим,
засоби передачі інформації та інших матеріальних і
ідеальних об’єктів з одного місця в інше; в біології – це
сигнальні способи зв’язку у тварин, птахів, комах; а в
соціології – різноманітні зв’язки і відносини, що виникають в людському суспільстві. Наприклад, Ч. Кулі дає
таке визначення: «механізм, за допомогою якого забез-
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печується існування і розвиток людських відносин, що
включає в себе всі розумові символи, засоби їх передачі
в просторі і збереження в часі [4, с.379].
Слід зазначити, що поширене таке визначення комунікації, як обмін інформацією між двома і більше людьми
аргументується досить формально, і на мою думку, не
відображає сутність і зміст ділових комунікацій. Ряд
авторів розглядають комунікацію «як приватний і досить
вагомий інструментарій в реалізації маркетингових
цілей і завдань, тому взяті разом маркетинг і комунікації
представляють собою взаємодоповнюючі елементи комплексу маркетингу, тобто є маркетинговими комунікаціями» [9, с.19].
Згідно з наведеними трактуваннями значно звужується
зміст ділових комунікацій, обмежуючись виключно
маркетинговою функцією, а контакти з конкурентами,
постачальниками, інвесторами, між співробітниками
підрозділів самої організації залишаються поза увагою.
Доцільно відзначити, що досить часто в науковій
літературі комунікації визначаються як функції управління, що дозволяють за допомогою правильно організованої передачі інформації забезпечити надійне з’єднання
всіх ланок підприємства і їх взаємодії. Наприклад, окремі
дослідники визначають ділову комунікацію як інформаційну взаємодію, в яку люди вступають і підтримують
при виконанні ними своїх функціональних обов’язків або
посадових інструкцій. При такому підході ділові комунікації обмежуються лише внутрішнім функціональним
середовищем організації.
П. Сміт вважає, що комунікація це «акт відправлення
інформації від мозку однієї людини до мозку іншої
людини» [7, с.35]. При цьому ряд умов, що характеризують будь-яку комунікацію, залишається неврахованим, як, наприклад, принцип зворотного зв’язку. Він
також схильний розглядати комунікації, що здійснюються
в бізнесі як «творчу форму диференціації ринку», тобто
як свого роду атрибут продажів [7, с.13].
Необхідно зауважити, що при визначенні досліджуваної категорії неминуче виникає проблема співвідношення понять «комунікація» і «спілкування», яка також
не має однозначного вирішення. Наприклад, В.А. Співак
в своїх дослідженнях визначає бізнес-комунікації як
«науку, об’єктом дослідження якої є аспекти спілкування
людей в діловій сфері та чинники забезпечення ефективності ділових контактів» [8, с.14-15]. На підставі
історико-лінгвістичних досліджень ряд авторів (зокрема,
вітчизняні психологи і філософи – Л.С. Виготський,
В.Н. Курбатов, А.А. Леонтьев; фахівець в області теорії
спілкування Ю.Д. Прілюк; зарубіжні вчені Т. Парсонс і
К. Черрі) також ототожнюють ці терміни. На їх думку,
комунікацію можна розглядати як спілкування, взаємодію між людьми. Як специфічний обмін інформацією,
процес передачі емоційного та інтелектуального змісту визначають комунікацію А.Б.Звенцев, А.П. Панфілова [1, с.109].
Незаперечним є і той факт, що можливі й інші
підходи. Висловлюючи свою точку зору, такі вчені, як
М.С. Каган, Г.М. Андрєєва, А.В. Соколов розділяють
поняття «комунікація» і «спілкування», при чому в одних
випадках комунікація виступає лише як інформаційна
сторона, аспект спілкування, а в інших, навпаки,
спілкування виступає стороною, або формою комунікації.
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З огляду на те, що при спілкуванні, на думку
психологів, виникає зв’язок між людьми, в ході якого
має місце психологічний контакт, що виявляється в
обміні інформацією, взаємовпливі, взаємопереживанні
та взаєморозумінні, можна констатувати, що обмін
інформацією між людьми в ході спілкування носить
пізнавальний або аффективно-оціночний характер [5,
с.108].
Варто відзначити, що ряд авторів характеризує їх як
основні процеси, що «традиційно виділяються в
комунікаційної діяльності» три аспекти: комунікативний
(що забезпечує обмін інформацією); інтерактивний
(регулюючий взаємодію партнерів) і перцептивний (організовуючий взаємосприйняття, взаємооцінку і рефлексію
в спілкуванні) [5, с.189].
На наш погляд, принциповою відмінністю ділової
комунікації від спілкування є її обумовленість певною
метою і конкретними завданнями.
Досить рідко в літературі вживається поняття
«корпоративні комунікації». Так, Д. Шульц описує їх як
«механізм формування набору взаємин з аудиторіями
або зацікавленими групами, які можуть вплинути на
загальні показники функціонування компанії.
Ці взаємини слід розглядати в «довгостроковій стратегічній перспективі» [6, с.139]. Такий підхід можна порівняти з трактуванням ділових комунікацій як сукупності
контактів, які підприємницька фірма встановлює і
відтворює в процесі свого функціонування [6, с.459]. За
рахунок більш широкого контексту (взаємодія між
суб’єктами, сукупність ділових зв’язків і узгодженість
дій компанії з внутрішнім і зовнішнім середовищем) вона
дозволяє визначити зміст ділових комунікацій як однієї з
функцій підприємницького бізнесу.
Аналіз доступної літератури та інтернет-джерел дозволив нам зробити висновок про те, що зовнішнє середовище бізнесу на відміну від внутрішнього середовища
фірми (під якою розуміється обстановка усередині фірми,
економічний стан компанії, ступінь кваліфікації персоналу) являє собою сукупність: зовнішніх умов (ступінь
розвитку економіки, технічні і технологічні параметри,
стереотипи споживчих переваг, звички, принципи
поведінки, традиції, менталітет, домінуюча ідеологія),
факторів діяльності (пріоритети державної економічної
політики, ступінь соціальної та політичної стабільності,
ступінь відповідності до юридичних норм і правил
країни, сформованим тенденціям розвитку економіки),
особливостей оточення (сформовані і пред’явлені на
ринку потреби суб’єктів, їх можливості, наміри і цільові
установки) кожного з суб’єктів бізнесу, безпосередньо
або опосередковано впливають на їх діяльність і взаємини
один з одним.
Середа підприємницької фірми містить сукупність
зв’язків і процесів, що відбуваються всередині кожного з
суб’єктів підприємницького бізнесу, наприклад, виробничі,
технологічні, науково-дослідні, конструкторські, дизайнерські, постачальницькі, збутові, маркетингові, інвестиційні, фінансові, кадрові, трудові, соціальні та інші, які
можна умовно об’єднати в кілька груп за критерієм
відносної спільності їх змісту. Так, можна виділити
організаційне, суб’єктне і функціональне середовище
фірми [6, с.440].
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Організаційне середовище підприємницької фірми
включає організаційну будову фірми, стан внутрішньо
фірмового менеджменту, сукупність установчих і технологічних документів, якими фірма керується в процесі
діяльності (накази, розпорядження, плани-графіки), а
також механізми узгодження і прийняття рішень. Доведення рішення до конкретних виконавців відбувається
завдяки внутрішнім комунікаціям.
Поняття суб’єктного середовища підприємницької
фірми включає зміст людських ресурсів і структуру
штатного розкладу фірми, обстановку всередині фірми, а
також змістовні і стильові особливості внутрішньофірмових комунікацій.
Функціональне середовище підприємницької фірми є
однією з частин внутрішнього підприємницького середовища і складається із сукупності функцій, необхідних
їй для виконання стратегічних, оперативних і кон’юнктурних установок. Кожна з них має певні матеріальні і
фінансові ресурси, персонал. Останнім часом все більшого поширення набувають інформаційні системи щодо
підтримки та прийняття рішень в рамках наступних
функції бізнесу:
 функції ведення фінансів і обліку. Ведення бухгалтерського обліку, здійснення фінансових операцій, мобілізація капіталу за рахунок коштів інвесторів і / або
кредиторів, накопичення доходів від продажів , управління
використанням капіталу і доходів в рамках і поза бізнесом,
розподіл прибутку.
 кадрової функції. Відбір і прийом на роботу відповідно до потреб бізнесу, вирішення всіх питань, що стосуються використання працівників Матеріально-технічне
забезпечення. Придбання сировини, машин і устаткування,
інші поставки, необхідні для господарської діяльності.
 виробничо-збутової функції. Перетворення сировини
та інших поставок в такий вид продукції, яки й придатний
для продажу споживачам, організація складування, зберігання, транспортування і збуту продукції.
 маркетинг. Вивчення ринку, визначення потреб
споживачів і управління процесом обміну між бізнесом і
його контрагентами, формування асортименту, реклама.
 менеджмент. Проведення підприємницьких ідей,
ініціативи та досвіду управління для досягнення цілей
бізнесу.
 науково-дослідні та проектні роботи, інноваційна
діяльність. Розробка і реалізація нових технологічних
процесів або нової продукції для поліпшення бізнесу,
підвищення ефективності, розширення пропозиції нової
продукції.
 зв’язки з громадськістю. Здійснення і управління
відносинами між бізнесом і громадськими структурами
або засобами масової інформації.
 забезпечення власної безпеки фірми. Слід зазначити,
що кожна з функцій бізнесу однаково важлива для
повноцінної діяльності, причому, в рамках підприємства
кожна функція повинна взаємодіяти з будь-якою іншою
функцією, обмінюючись інформацією як всередині організації, так і з зовнішнім середовищем.
Обмін інформацією вмонтований в усі основні види
управлінської діяльності, що дозволяє називати функцію
комунікації сполучною функцією. Звідси: ефективно
керувати – значить бути ефективним в комунікаціях.

Внутрішнє функціональне середовище суб’єктів підприємництва і зовнішнє середовище бізнесу активно
впливають один на одного. Ділові комунікації кожного з
суб’єктів бізнесу є, з одного боку, інструментом їх інтеграції в систему бізнесу, впливають на оточення, забезпечуючи взаємодію з ним, з іншого, – оскільки всі елементи
ділового середовища можуть надавати на кожного з
суб’єктів бізнесу безпосередній і опосередкований вплив,
ділові комунікації виступають інструментом протистояння
і адекватного реагування на цей вплив, тобто протидіють
зустрічному впливу свого оточення.
Характерним для комунікацій всіх суб’єктів бізнесу є
визнання ними законів, звичаїв, правил і норм поведінки
і взаємодії, прийнятих в суспільстві, а ділові комунікації
визначають основний поведінковий характер (манери,
форми активності, ролі, сценарії) кожного конкретного
суб’єкта, реалізуючись за допомогою відповідної поведінки
на ринку. Саме за допомогою ділової поведінки, суб’єкти
бізнесу прагнуть досягти економічних та соціальних
результатів, забезпечуючи собі переваги. При цьому
ділова поведінка і ділові комунікації повинні бути
адекватними, що залежить не тільки від поведінкових
особливостей учасників комунікації, а й від характерних
особливостей окремих видів комунікацій.
Аналізуючи сутність ділових комунікацій, слід зазначити, що через зовнішні комунікації проявляються
протиріччя інтересів різних суб’єктів, що обумовлюють
неминучість їх зіткнення, з одного боку, і взаємовплив,
розділення праці між ними, співпраця, обумовлююча
неминучість їх інтеграції, – з іншого.
Проведений аналіз в рамках дослідження існуючих
підходів до поняття «комунікація», дозволяє обґрунтувати
положення, що на відміну від інших видів, ділові
комунікації є активною формою реалізації інтересів
суб’єктів підприємництва. Очевидно, що на практиці
ділові комунікації – складний процес, для розуміння
якого, в першу чергу, необхідно мати уявлення про різні
концепції, взаємозв’язки, умови досягнення ефективності
та основних етапів процесу комунікації. Для досягнення
цих цілей використовуються методи моделювання.
Модель комунікації містить складові елементи та
функціональні характеристики комунікаційного процесу,
представлені у вигляді схем. Яке ж практичне значення
розробки моделей? Перш за все, це осмислення реальності,
де відбуваються комунікаційні процеси і розробка відповідних до цієї реальності рішень і дій.
У сучасній літературі при розгляді концепту комунікативності зустрічається трактування "каналу" комунікації
як засобу, за допомогою якого повідомлення передається від джерела до адресата [2, с.537-538]. У цьому
випадку до основних каналів комунікації відносяться:
особиста бесіда, лист, телефон, факс, електронна пошта,
афіша, брошура, відео. Терміни «засіб» та «канал» також
використовуються для визначення технічно важливої
різниці між типом використовуваного кодування (засобу)
та маршрутом, по якому повідомлення направляється
(канал). Тим не менше, слід зазначити, що в практиці ці
терміни іноді використовуються як взаємозамінні (наприклад, говорячи про альтернативні засоби у вигляді
телебачення, радіо, газет, рекламних щитів). При такій
інтерпретації комунікаційні канали поділяються на:
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засоби масової комунікації (преса, радіо, телебачення,
інформаційні та рекламні агентства) та особисте спілкування – безпосередній особистий обмін повідомленнями
між джерелом і одержувачем. Тут поняття «канал» і
«засіб» комунікації використовуються як взаємозамінні.
Однозначно стверджувати про переваги того чи
іншого підходу важко і не завжди можливо, хоча
розділення термінів «засоби» та «канали» комунікації
дає можливість для більш конкретної та точної їх
характеристики. Так, засоби – способи кодування повідомлень (наприклад, слова, картинки, букви, звукові
сигнали, жести, зображення, звуки та навіть запахи), а
також технічні засоби кодування (друкарська машинка,
телефонні та телеграфні апарати, персональний комп’ютер), а термін «канал» – спеціальний маршрут або технології, що використовуються для передачі повідомлення
одержувачу. У відповідності з цим канали можуть бути:
природні (комунікативні за своєю природою) – виникають
у сфері полісенсорної взаємодії людини з іншими людьми
та зовнішнім світом при участі різних органів (зору,
слуху, хімічних рецепторів, шкірно-тактильної рецепції)
та штучних (технічних).
Якщо класифікувати комунікаційні канали за пропускною спроможністю і придатністю для різних повідомлень, то в порядку зменшення ємності каналу мають
місце: фізична присутність (контакт лицем до лиця;
інтерактивні канали (телефон, електронні засоби зв’язку); особисті статичні канали (записки, листи); безособові статичні канали (звіти, бюлетені). Причому найбільші
канали доцільно використовувати для нестандартних,
багатозначних, важких повідомлень, а найменш місткі
канали – для чітких і простих повідомлень [8, с.39].
Часто комунікаційні канали класифікують як формальні,
тобто встановлені керівництвом або визначені відповідно
до статуту організації, її внутрішнім регламентом (письмова і усна мова) і неформальні, поширювані неофіційно
(усне мовлення, часто названа помилковими чутками).
Використання усного або письмового каналу визначається такими факторами, як: необхідність негайного
зворотного зв’язку, важливість отримання реакції одержувача на повідомлення, необхідність в документуванні,
якщо важлива відповідальність і підзвітність, необхідність
точної інформації.
Інструментами формальних каналів для здійснення
внутрішніх комунікацій є внутрішньофірмові видання,
інформаційні бюлетені, журнали, газети, інформаційні
листки, дошка оголошень, електронна пошта, ящики для
пропозицій і зауважень, регулярні зустрічі всієї компанії,
в тому числі і неформальні. Для новачків, які прийшли
на роботу в компанію існує спеціальна література (у вигляді буклету), призначена для того, щоб допомогти
правильно сприйняти цілі і культурі організації.
Проведення конференцій для персоналу різних рівнів
активно використовується і для підтримки у персоналу
духу «єдиної команди». Комплекс інструментів внутрішньофірмових комунікацій служить дієвим методом
забезпечення високого рівня мотивації персоналу.
Внутрішні комунікації в організації здійснюються або
по горизонталі, або по вертикалі. Горизонтальні канали
комунікації існують між рівними за статусом або тими , хто
знаходиться на одному ієрархічному рівні. Вертикальними
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вважаються субординаційні канали комунікації між керівниками і підлеглими. Організації певним чином структуровані для полегшення низхідних передач інформації. На
сучасному етапі у багатьох організаціях надмірна кількість
спрямованих вниз комунікацій, легкість передачі повідомлень призвела до ситуації інформаційного перевантаження
непотрібною інформацією, до проблеми, яку можна розв’язати внутрішніми комунікаціями.
Спрямовані вниз канали комунікацій – це інструкції з
виконання робіт у вигляді письмових технічних умов,
технічних завдань, посібників з навчання; роз’яснення
політики роботодавця, правил і особистих переваг;
інформування працівників про якість виконаної ними
роботи; забезпечення підтримки певного завдання з боку
працівників. Проблема полягає в тому, що в міру того як
повідомлення спускаються вниз в організації, вони мають
тенденцію спотворюватися.
Канали комунікації, спрямовані вгору, важко переоцінити, оскільки це головне джерело надходження
інформації на вищі рівні організації для прийняття
рішень. Знизу вгору передається інформація про виконану
роботу, проблеми конкретних службовців, пропозиції
співробітників по підвищенню показників роботи , аспектів
політики і практики організації.
Виділяють канали особистої і неособистої комунікації.
Перші припускають участь двох і більше осіб по телефону,
лицем до лиця, спілкування з аудиторією за допомогою
листування. Вони досить ефективні, так як мають зворотній зв’язок. Серед каналів особистої комунікації можна
виділити: роз’яснювально-пропагандистські (беруть участь
представники торгового персоналу фірми), експертнооціночні (беруть участь незалежні особи, які володіють
необхідними знаннями, роблять заяви перед цільовими
аудиторіями), суспільно-побутові (головними дійовими
особами є сусіди, друзі, колеги, члени сім’ї, які розмовляють з покупцями).
Інший тип (канали неособистої комунікації) передає
звернення в умовах відсутності особистого контакту і
зворотного зв’язку і включають в себе: медіа, атмосферу
і заходи. Медіа об’єднують в собі друковані засоби,
засоби мовлення, електронні засоби і засоби зовнішньої
реклами. Атмосфера – це «сконцентроване середовище»,
яке створює або підкріплює знання покупця і направляє
його на здійснення покупки. Публічні заходи – це дії,
спрямовані на передачу певних звернень контактної
аудиторії у вигляді, наприклад, спеціальних культурних
заходів і художніх виставок для підтримки іміджу вишуканого і культурного підприємства в очах добре забезпечених покупців. Канали неособистої комунікації
включають кошти масового і виборчого впливу, такі як
продавці, реклама, кампанії просування продажів, прямий
маркетинг, паблік-рілейшнз, спонсорство, виставкова
діяльність, корпоративний імідж, упаковка, кампанії
просування на місцях продажів і стимулювання торгівлі,
неформальну думку, Інтернет і нові середовища.
Висновки. Зважаючи на викладене вище, доцільно
зробити висновок про те, що дії та певні взаємодії
суб’єктів бізнесу зумовлюють неминучі зовнішні і ділові
комунікації, в ході яких виявляються їх особливості,
поведінкові та комунікаційні мотиви, економічні інтереси,
протиріччя, а створювані при цьому потоки інформації
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визначають необхідність подолання протиріч і узгод-ження
ділових інтересів, що дозволяє не тільки виживати в даних
умовах, але і постійно удосконалювати бізнес спілкування.
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МІФОЛОГІЗАЦІЯ НЬЮ-ЙОРКСЬКОГО ЖИТТЯ ПОЧАТКУ
ХХ СТОЛІТТЯ У ТВОРЧОСТІ Е. Л. ДОКТОРОУ (НА ПРИКЛАДІ
РОМАНІВ «РЕГТАЙМ» ТА «ГОМЕР І ЛЕНГЛІ»)
Статтю присвячено вивченню особливостей поетики Едгара Лоуренса Доктороу як творця «нового»
міфологізованого історичного минулого на прикладі романів «Регтайм» та «Гомер і Ленглі». Зроблено
спробу дослідити характер і способи міфологізації історії в творах. Представлені різні погляди науковців на
творчість письменника як творця "нового" історичного минулого. Зроблено висновок, що нью-йоркський міф
письменника слугує відображенням картини епохи прогресу в американській історії.
Ключові слова: сучасна американська література, міф, міфологізація, історіографічна метапроза,
постмодернізм, історичний роман.
Постановка проблеми. «Міф Америки» в літературі
США ХХ століття відобразився в творчості багатьох
письменників, які вбачали в сучасній їм дійсності втрату
національної ідеї та духу, вгасання національної свідомості, властиву минулим поколінням [2, c.542]. Гострота
переживання цієї трагедії породжує тему відродження
колишніх ідеалів, основних елементів американської національної ідентичності [1, c.12].
Творчість Едгара Лоуренса Доктороу (Edgar Lawrence
Doctorow) розглядається критиками як одне з найбільших
досягнень сучасної американської літератури. Відомий
своїм яскравим змалюванням американського життя XIX
і XX століть (зокрема, Нью-Йорку), він вважається одним
із найталановитіших, найамбітніших і найбільш шанованих
американських романістів епохи постмодернізму.
У критиці творчість Е.Л. Доктороу привертала увагу
таких відомих літературознавців як Е. Варламова, Г. Блум
та ін [1-6]. Актуальність нашої статті зумовлена потребою
проаналізувати специфіку жанру історіографічної метапрози на прикладі творчості Е.Л. Доктороу. Наукова
новизна дослідження полягає в здійсненні аналізу романів
«Регтайм» та «Гомер і Ленглі» Е.Л. Доктороу з точки
зору міфологізації історії в творах. Метою статті є виявлення особливостей поетики Е.Л. Доктороу як творця
«нового» міфологізованого історичного минулого. Завданням статті є дослідження характер і способи даної
міфологізації.
Виклад основного матеріалу. Міфологізацією історії
називають процес генерації художнього образу (вимислу)
та його результат на базі реальних історичних подій [3,
с.2]. В суспільстві, у тому числі і в художній літературі,
значну роль грають політичні міфи новітнього часу і
міфи масової культури. В історії залишаються тільки
факти, які відчув на собі народ. Коли історичний факт
стає символом або легендою, можна сказати, що він
входить в міфічний простір історії. Тоді він повідомляє
нам про народ, до якого відноситься, як цей народ
сприймає світ, які його цінності і кінцеві цілі. Вивчаючи
історичну подію, людина завжди її міфологізує і, в
результаті, міфологізація бере гору над історичними
фактами. Під час міфологізації історичний факт виходить

за межі просторово – часових рамок і стає образом,
символом.
Романи Е.Л. Доктороу щедро наповнені багатими
деталями і точними реаліями. Минуле на сторінках
буквально оживає. Але за історією завжди проглядає
сучасне та актуальне. Грунтуючись на реальних обставинах у «захоплюючому романсі» роману «Регтайм» [6,
с.7], Е.Л. Доктороу будує, однак, не документальну, а
художню оповідь, де поєднання точних історичних
деталей та вимислу створює яскраву картину цілої епохи
історії Америки через зображення життя мешканців
Нью-Йорку, починаючи з 1900-х років до початку
Першої світової війни. Л. Хатчін розглянула цей твір і як
роман політичний, в якому показана «деполітизація
робітничого руху» і виявлені загальні риси американської
історії початку століття і шістдесятих років [10, с.12].
Критика звинувачує Е.Л. Доктороу в «цинічному ставленні» до історії і американських міфів, але автор,
говорить Л. Хатчін, створив свій міф про Америку, а не
писав підручник історії. Ф. Джеймісон трактував роман
як музичну комедію, своєрідну «поп-історію» НьюЙорка [12, с.225].
На наш погляд, в «Регтаймі» передається дух століття
через зображення життя мешканців Нью-Йорку: «Because
like all whores you value propriety. You are creature of
capitalism, the ethics of which are so totally corrupt and
hypocritical that your beauty is no more than the beauty of
gold, which is to say false and cold and useless. And though
the newspapers called the shooting the Crime of the Century,
Goldman knew it was only 1906 and there were ninety-four
years to go» [7, с.34] («Так як і всі хвойди, ти цінуєш
приватну власність. Ти – створіння епохи капіталізму,
етика якого повністю корупційна та впевнена, що твоя
краса є не інакше ніж краса золота, штучного, холодного
та непотрібного. І хоча в газетах пишуть про злочин
століття, Голдман знала, що це тільки 1906 рік і
дев’яносто чотири роки попереду») (пер. А. К.). Mіфологізоване здійснення «американської мрії» висвітлюється
на прикладах доль Татка, Генрі Форда та Дж. Моргана.
В основі сюжету лежить ідея взаємозамінних компонентів.
За Е.Л. Доктороу, в економічній історії Америки ця ідея
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реалізується Фордом, в культурній – Татком. Форд
максимально механізує працю робітників, тому самих
робітників сприймає як легко замінні механізми. Для
Татка взаємозамінними виявляються не тільки актори в
його фільмах, але і члени сім'ї. Від своїх батьківських
функцій в романі відсторонюються двоє батьків і дві
матері. Автомобілі, кіно і музика, їх багатофункціональність і взаємодія виконують в романі сюжетну і композиційну функції. Ці образи-символи у сукупності
створюють художній міф тогочасної дійсності НьюЙорка та всієї Америки.
B газеті «Нью-Йоркер» П. Каел пише: «Це буфонада
про картонні обриси у нашій свідомості фігури з фільмів,
новин, популярної преси, мрій та історії, які зібрані до
купи. Доктороу здійснив віртуозну гру з цими уривками –
гру яка залежить від того, чи має читач таку ж багату
уяву як і автор» [13, с.178]. Називаючи роман «елегантною
книгою про гангстерів», П. Каел підкреслює, що
Е.Л. Доктороу зобразив американську історію як «впевнену гру, яка перевіряє нашу здатність відрізняти факти
від вигадки. Як колись сказав Вольтер «Історія це гра, в
яку ми граємо з мерцями» [13, с.178]. Пародіюючи традицію зображення Америки на початку XX століття, за
допомогою перерозподілу функцій головних героїв в
сюжеті роману спостерігається, як ера регтайма змінилася
ерою кінематографа.
Критик Мічіко Какутані виділяє «магічну здатність
Е.Л. Доктороу викликати духів Нью-Йорка, які давно
зникли, з пилу та туману історії» [14, с.1]. Прикладом
цього постає і роман Е.Л. Доктороу «Гомер і Ленглі»
про долю братів Кольєр. Але якщо інших письменників
цікавило «як загинули брати», то Е.Л. Доктороу, за рецензентом газети «Нью-Йорк Таймс» Ліслом Шиллінгером,
«хвилює питання, як вони жили» [16, с.7]. В його романі
події, які визначають життя братів, – відображення
подій, які, визначили долю їх покоління: «Брати Кольєр
живуть в особняку своїх батьків, які померли в 1918
році» [16, с.7].
Письменниця Джойс Керол Оутс акцентує увагу на
ролі вигадки та історичного факту в цьому романі,
понятті часу в творчості Е.Л. Доктороу. Вона називає
його «величним хронікером американської міфології» та
стверджує, що найцікавіші сторінки роману – ті, де
вигадані герої переплітаються з історичною реальністю.
Так, наприклад, в творі Гомер Кольєр – талановитий
піаніст, в той час як, згідно з історичними документами,
сімейним піаністом був Ленглі [15, с.80]. Також вона
пише, що це «одна з тих наших домашніх страшних
історій, які мучать американців своєю загадковістю
багато десятиліть». Дж. К. Оутс називає роман «пригніченою, споглядальною та нечутливою оповіддю фатального переплетіння доль братів Кольєр, які стають
жертвами власної свідомості» [15, с.80].
Згідно вищенаведеного, визначальною рисою роману
Е.Л. Доктороу «Гомер і Ленглі» є посмодерністичний
історизм. Декорації часто дозволяють автору сховатися
за куліси і схопити маску оповідача початку ХХ століття
Гомера Кольєр та відчути атмосферу життя тогочасного
Нью-Йорку. Все в творі наче навіює відчуття дійсності
минулого, та в той же час реальність є вигаданою,
вітуальною, і навіть реальні дати є симулакрами. Роман

насичений реаліями, що переплітаються з авторською
уявою, символами часу, що дозволяють передати атмосферу та настрої американського суспільства минулих
часів і довести, що минуле глибоко пов’язане з теперішнім.
Письменник радикально руйнує принципи хронології та
реалістичності, створюючи продовження минулого у
теперішньому. Історія Нью-Йорку переплітається з літературною уявою через взаємодію вигаданих та реальних
персонажів. Вона підлягає свідомому трансформуванню,
відбувається майстерна імітація дійсності минулих часів,
гра стереотипів.
Висновки. Проведене дослідження дозволило визначити, що вищерозглянуті романи Е.Л. Доктороу ставлять
під сумнів достовірність історичних документів, міфологізуючи історичні факти. Перед читачем постає міфічний
Нью-Йорк початку ХХ століття. Замість реалістичної
картини того періоду зображується різнобарвний пастіш,
художня хроніка, яка нагадує кіномистецтво. Твори
проникнуті співчуттям до нестабільних політичних
поглядів періоду початку ХХ століття і належить до
постмодернізму,
який
згідно
Л. Хатчін
«<…>
денатуралізує деякі з домінантних особливостей нашого
способу життя» [11, с.65]. Міфологізація історичного
минулого поєднується з ігровим началом та пильною
увагою до соціально-економічних процесів, ньюйоркcький міф Е.Л. Доктороу слугує відображенням
картини епохи прогресу в американській історії.
Поєднання правди та вигадки, гра історичними та
культурними реаліями, стильова своєрідність прози
Е.Л. Доктороу, змістовна глибина творів, різнобарвність
та багатоплановість персонажів можуть слугувати предметом для подальших досліджень творчості письменника.
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MYTHOLOGISATION OF NEW YORK LIFE IN THE XX CENTURY BY E.L. DOCTOROW
The article deals with the study of poetics peculiarities of Edgar Lawrence Doctorow as the creator of ‘new’ historical past
in the novels «Ragtime» and «Homer and Langley». The author attempts to determine main characteristics and ways of history
mythologisation in these novels. It is concluded that in the novels New York myth by E.L. Doctorow reflects the panorama of
American era of progress.
Key words: modern American literature, myth, mythologisation, historical metafiction, postmodernism, historical novel.
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНО-МОВНИХ
ЗАПОЗИЧЕНЬ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У дослідженні розглядаються особливості культурно-мовних запозичень як форма розвитку сучасної
україномовної ділової комунікації. Авторами було узагальнено та проаналізовано специфіку культурномовних контактів, міжкультурної комунікації, білінгвізму та бікультуралізму. Було зроблено висновок, що
культурно-мовні контакти, які здійснюються або безпосередньо, або опосередковано, призводять до того,
що в кожній з контактуючих лінгвістичних культур виникають явища, що склалися під впливом іншої
культури.
Ключові слова:культурно-мовні запозичення, міжкультурна комунікація, білінгвізм, бікультуралізм.
Постановка проблеми. Дослідження проблем запозичення лінгвокультурних концептів передбачає розгляд
різних типів запозичень і визначення типів культурномовних контактів. Проблема культурно-мовних контактів,
в свою чергу, включає в себе питання взаємовпливу лінгвокультур і білінгвізму, які ми спробуємо проаналізувати
у нашій роботі.
Проблеми сучасного світу змушують людство сприймати себе єдиною спільнотою. Але незважаючи на процес
глобалізації, вчені приходять до висновку про неможливість послідовного проведення ідеї єдиної культури.
Міграція населення в світових масштабах призводить як
до змішання, так і до конфлікту культур. Тенденція розширення взаємовпливу культур сьогодні особливо актуальна.
Однак, якщо зараз вже можна говорити про існування
якоїсь всесвітньої культури, яка становить собою єдину
інтегровану систему загальнолюдської культури, створену
завдяки засобам масової інформації і Інтернету, культурне
і мовне різноманіття людства виражається в сукупності
різних образів світу, що існують паралельно.
Метою роботи є встановлення особливостей культурно-мовних запозичень шляхом аналізу усного та писемного
мовлення в сфері сучасної україномовної ділової комунікації.
Виклад основного матеріалу. Універсаліями, що утворюють систему будь-якої культури, які передають від
покоління до покоління накопичений соціальний досвід і
забезпечують відтворення певного способу життя, є найбільш прості уявлення про природу, про місце людини в
світі, громадські відносини і культурні цінності. Навіть
незважаючи на те, що різні культури багато в чому
виявляють схожість, кожна конкретна культура утворює
унікальну цілісність, специфічну систему цінностей та
ідей, які відрізняються залежно від їх ролі в житті того
чи іншого співтовариства. Ми не можемо не погодитися
з думкою П. Сорокіна про те, що «культура є не просто
конгломератом різноманітних явищ, що співіснують, але
ніяк один з одним не пов'язаних, а є сукупністю, всі
складові частини якої пронизані одним основоположним
принципом і висловлюють одну головну цінність ...

Саме цінність служить основою і фундаментом будьякої культури» [15, c.428-429]. За допомогою співвідношення з ціннісними ідеями формується уявлення про певну
лінгвістичну культуру.
У світоглядних універсаліях можна виділити деякий
загальний зміст, блок архетипів, універсальну модель
системи, наявність якої обумовлено універсальністю структур людської свідомості і котра сприяє взаємовпливу лінгвокультур. Інваріанти ідеального можуть проявлятися в
різних областях однієї культури, а також функціонувати
в різних культурах. Так, наприклад, інваріант відносності,
який зустрічається ще у Протагора, зберігається протягом
усього історіі людства, і в XX столітті актуалізується в
якості базового принципу теорії Ейнштейна, гіпотези
Сепіра-Уорфа, теорії онтологічної відносності Куайна,
концепції перцептивної відносності, ідеології елітарного
мистецтва, відносності цінностей, екзистенціального заперечення філософії моралі [2, c.137]. Компоненти
загального змісту поєднуються зі специфічними сенсами,
що виражають особливості соціального досвіду даної
культурно-мовної спільноти, і вже в новій якості визначають символи, впливають на моделі поведінки і громадські інститути, і формують національну психологію і
ментальність. Національний характер і менталітет - це
відмінні ознаки етносу, які проявляються в його самосвідомості і відображаються в стереотипному уявленні про
нього з точки зору інших.
Цікавим є визначення національного характеру, наведене в книзі С.Г. Тер-Мінасової «Мова і міжкультурна
комунікація»: «Національний характер – це сукупність
специфічних психологічних рис, що стали в більшій чи
меншій мірі властивими тій чи іншій соціально-етнічній
спільності за конкретних економічних, культурних і
природних умов її розвитку» [16, c.136]. Специфічність
рис національного характеру є відносною внаслідок
загальнолюдської психологічної універсальності. Поняття
«менталітет» і «національний характер» взаємопов'язані,
так як і те, і інше передбачає наявність певного світосприйняття. П. Дінцельбахер визначає менталітет як:
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«Менталітет – це сукупність способів і змісту мислення,
а також відчуттів, характерна для певної спільноти в
певний період часу» [17: xxi]. Роль культури та мови у
формуванні менталітету етносу переоцінити складно. На
думку Касирера, головним завданням усіх форм культури є
створення загального світу думок і почуттів, причому
мова, що не володіє універсальністю логічного мислення
і пов’язана з національними і навіть індивідуальними
особливостями, проте став вирішальним кроком до того
світу, до якого спрямований весь процес творення культури [12, c.140-141]. Культура, таким чином, має статус
особливого роду реальності, що включає в себе за допомогою мови не тільки свідомість індивіда, але і його
зв’язок з людською спільністю, а саме з культурно-мовним
співтовариством, членом якого він є.
Людина живе в атмосфері лінгвістичної культури своєї
спільноти, задає йому складний культурний код життєвих
установок, способів діяльності та форм спілкування, визнаних в даній культурі. Для людини сенси її світоглядних універсалій, відповідно до яких вона будує своє життя,
найчастіше виступають як щось само собою зрозуміле,
як глибинна основа її світосприйняття. Цілком доречним
є твердження про те, що «мовна особистість існує в просторі культури, відображеної в мові, в формах суспільної
свідомості на побутовому рівні, в поведінкових стереотипах і нормах, в соціальних інститутах і предметах
матеріальної культури» [10, c.52]. Людина залишається
«продуктом історичного розвитку етносу» [11, c.22],
навіть якщо він свідомо не поділяє повністю цінності
свого культурно-мовної спільноти.
Лінгвокультурна спільність зазвичай співвідноситься
з етносом. У документах ООН етносом називається національна спільність, а термін «нація» тлумачиться в сенсі
національної спільноти громадян [1, c.48]. До ознак етносу
належать спільність походження, спільність історичних
доль, спільність культурних цінностей і традицій, спільність мови, емоційних і символічних зв'язків, спільність
території [11, c.40]. Остання ознака, на наш погляд, не є
обов’язковою. Розсіяним етносам також властиве збереження своєї культури і своєї мови. Асиміляція, тобто
набуття рідної мови і прийняття однієї, і тільки однієї
культури, настає «не раніше третього покоління, але при
використанні протидійних заходів може взагалі не мати
місця як завгодно довго» [5, c.36]. Мовна спільність є
найважливішою умовою виникнення і розвитку культурної
спільності, а також істотним компонентом культурної
ідентичності етносу. Втрата мови – ознака загасання етносу. Мова є засобом збереження етносу, його культури,
його суспільної самосвідомості. Неможливо в зв’язку з цим
не погодитися зі словами О. Розенштока-Хюссі: «За допомогою мови людське суспільство підтримує протяжність
часової і просторової вісі свого існування» [13, c.63].
Мова є одночасно і головним фактором етнічної інтеграції народу, і його основною етнічно ідентифікуючою
ознакою. Етнічна ідентичність може набувати таких форм:
повний нігілізм, етнічна індиферентність, позитивна етнічна ідентичність (дана форма є нормою), етноегоізм,
етноізоляціонізм, національний фанатизм [8, c.46]. Характер етнічної ідентичності накладає відбиток як на ставлення етносу до своєї культури, так і на специфіку
культурно-мовних контактів. Як справедливо вважає
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О. Генісаретський, «турбота про етнокультурної ідентичності має на увазі відому відстороненість етносу від
його культури, дистанцію, яка ніколи не дорівнює нулю
(граничний випадок, що відповідає саме поняттю етнозахисної функції), але яка і не може бути занадто великою
або безкінечною (що означало б гіпокультурность етносу
або повну втрату ним своєї культури » [7, c.49].
У зв’язку з викладеним вище можна сказати, що неможливість єдиної культури в масштабах людства є наслідком
прагнення до етнічної культурної ідентичності. Своєрідність і самобутність національних культур відіграють
особливу роль у розвитку і духовному забезпеченні національних та інтернаціональних процесів. У культурному
бутті етносу можна виділити наступні вимірювання:
1) участь в автентичності (самототожність етносів в
часі і у всіх інших значущих для їх буття вимірах, що
досягається через спадкоємність їх культур);
2) участь у культурному розмаїтті (властиві культурі
кожного етносу, що відрізняють їх від культур інших
етносів);
3) участь у міжкультурному взаємодії (здатність даної
культури впливати на інші етнічні культури і відчувати,
в свою чергу, їх вплив) [7, c.47]. Здається, що саме здатність культури впливати і відчувати вплив пов’язана з
мовою, з його комунікативною функцією.
На основі тенденції, що виникла в рамках культурної
антропології –розглядати культуру як засіб передачі
соціального досвіду, – було розвинене уявлення про комунікативні властивості культури. Комунікація відноситься до тих понять, які об'єднують понятійні системи лінгвістики і культурології, так як комунікативна дія є мегатипом всіх типів соціальних дій. Стосовно до пізнавальної
діяльності комунікація забезпечує обмін інформацією,
яка необхідна для створення узагальненого колективного
знання і для набуття окремими членами суспільства вже
створеного колективного знання.
Комунікативність культури обумовлена тим, що її
невід’ємною складовою є мова, цілісна і унікальна знакова
система, яка в той же час здатна адаптувати елементи
інших мов і переводити іноземні тексти.
Культури прагнуть до самозбереження, так як територіальна або соціальна відособленість етносу формує
культурну специфіку. Однак сьогодні культура може
жити і розвиватися тільки в діалозі з іншими культурами.
Культурі, яка прагне до самопізнання і набуття своєї
ідентичності перед обличчям сучасних проблем, важливо
побачити себе очима іншої культури: «ми живемо в період
власної нездатності висловити буття і болісно шукаємо
порятунку в чужому вираженні» [4, c.516]. Комунікативність як постійна співвіднесеність з чужою думкою є
сьогодні домінантою життя людської спільноти. Але такий
гуманітарний діалог – це, за словами І.А. Василенко,
взаємодія рефлекторних культур, кожна з яких усвідомлює необхідність поставити під сумнів, засумніватися в
своєму бутті як завершеному і цілісному перед обличчям
іншого досвіду [3, c.46]. В результаті культурного конфлікту людина починає глибше усвідомлювати свою
власну культуру і своє місце в житті.
Обмін культурним досвідом має на увазі вступ в
культурно-мовний контакт. Під культурними контактами
розуміються такі зв'язки, при яких контактуючі сторони

164

Scientific Journal Virtus, November # 28, 2018

знаходяться або спочатку знаходились на різних територіях, і контакт протікає на одному часовому відрізку.
Культурно-мовний контакт здійснюється або безпосередньо, як контакт представників різних культурно-мовних
спільнот, або опосередковано (так звані «односторонні»
культурні контакти), через залучення до іншомовної
культури, вивчення іноземної мови, читання художньої
літератури, так як в сукупності літературних текстів фіксується самосвідомість культури. Особливий випадок являє
собою білінгвізм і мультилінгвізм (сюди ж відноситься і
перекладацька діяльність), коли свідомість однієї мовної
особистості вміщує досвід двох і більше лінгвокультур.
Г. Гачев справедливо вважає, що «на стику мов виражається найбільш гостро зіткнення способів життя і матеріальних і духовних культур, але зіткнення, що відбувається
не просто в житті, а на рівні свідомості» [6, c.36]. Отже,
культурно-мовний контакт не може протікати абсолютно
безконфліктно.
Е.М. Верещагін вважає, що міжкультурна комунікація –
це адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, що належать до різних національних
культур [5, c.36]. Це визначення є цілком влучним, адже
безрезультатна передача сенсу є спробою комунікації, але
не самою комунікацією. Отже, комунікативним процесом є
процес, під час якого реалізується прагнення до взаєморозуміння. Міжкультурна комунікація у вузькому сенсі
означає культурний взаємозв’язок між різними учасниками
акту комунікації одного суспільства і однієї мови. Комунікація між учасниками, що належать до різних суспільств
та різних мов розуміється як міжкультурна комунікація
в широкому сенсі.
Різні культурно-мовні співтовариства володіють різним
досвідом, різними уявленнями про навколишню дійсність і
навіть різними культурами мисленнями, що ускладнює
спільну актуалізацію сенсу в процесі вербальної комунікації, особливо в тих випадках, коли використовуються
слова, що передають культурно-специфічний зміст. Крім
того, нерозуміння виникає в тих випадках, коли життєвий
досвід по-різному виражається в різних мовних культурах.
Відмінності в комунікативних засобах можуть привести
до повного провалу комунікації.
У результаті тривалого процесу залучення до чужої
лінгвістичної культури зазвичай вдається звести до мінімуму культурні конфлікти. У цьому випадку формується
не спрощене, стереотипне уявлення про чужу культуру,
коли у студентів, серед яких проводилось опитування,
Австрія асоціюється з вальсом, Великобританія – з туманом, Німеччина – з пивом і сосисками, Іспанія – з коридою,
Італія – зі спагеті, США – з Голлівудом, Франція – з модою, а Швеція – з Карлсоном [16, c.43-46], а її глибоке
розуміння супроводжується освоєнням і присвоєнням
сенсів з інших культур.
Культурно-мовна взаємодія – складний феномен, що
охоплює крім усього іншого і мовну діяльність при
двомовності. З точки зору мовної ситуації міжетнічне
спілкування може здійснюватися наступними способами:
1) використовується мова одного з етносів;
2) використовуються на рівних мови взаємодіючих
етносів ;
3) використовуються мови взаємодіючих етносів з диференційованими сферами спілкування (за Ч. Фергюсоном);

4) використовується чужа для контактуючих етносів
мова;
5) використовується допоміжна мова – піджин;
6) використовується мова одного з етносів в полегшеною мовою сприйняття (ксенолект) [10, c.63].
На думку Ф. Грожана, жодна мовна спільність не
існувала в повній ізоляції, і історія мов рясніє зразками
мовних контактів, що ведуть до тієї чи іншої форми
білінгвізму [18, c.1]. Проблема білінгвізму цікавить нас в
силу того, що мовна свідомість білінгва, в тому числі і перекладача, піддається впливу двох лінгвістичних культур.
Двомовністю зазвичай називають ситуацію, коли та
чи інша етнічна група крім своєї рідної мови широко
використовує ще одну, часто неспоріднену, мову, або
коли людина поперемінно користується двома мовами в
своїх цілях. Мабуть, білінгв не є амбілінгвом, тобто людиною, для якої рідними є відразу дві мови. Людина не
може володіти двома мовами однаково добре, своєю
рідною мовою вона зазвичай називає одну з них, одну з
них вона ставить на перше місце, перераховуючи мови,
якими вона володіє: певну роль в цьому випадку грає,
очевидно, усвідомлення своєї приналежності до певної
лінгвістичної культури. У вузькому сенсі білінгвами можна
вважати тільки тих, хто наближається до двох монолінгвів в одному, тобто коли ступінь знання другої мови
майже таке ж високе, як ступінь знання першого. Білінгвізм в широкому сенсі – це загальна для всіх людей
здатність, що дозволяє людині користуватися більш ніж
однією мовою. З цієї точки зору більша частина населення
Землі є білінгвами, так як двомовність може розглядатися і як елементарне знання певної мови, і як вільне
володіння нею. Зрозуміло, що білінгвізм – явище неоднозначне і те, що піддається градації. Можна з упевненістю стверджувати, що білінгви знають дві мови на
досить високому рівні, щоб регулярно використовувати
ці мови в певних сферах спілкування. При класифікації
типів білінгвізму зазвичай враховуються такі чинники:
ступінь реального володіння мовою; термін оволодіння
другою мовою; умови володіння другою мовою при
ранній двомовність (simultaneous vs sequential); умови
виникнення білінгвізму; умови, при яких мови використовуються, або принципи використання мов в даному
співтоваристві, а також іноді рівень освіченості білінгва.
Крім проблеми визначення білінгвізму великий інтерес
викликає грамотне вираження думок білінгвів, яке багато в
чому залежить від індивідуальних особливостей і проявлення двомовності. Ф. Грожан справедливо вважає, що в
разі, якщо людина володіє двома мовами на високому
рівні і регулярно використовує їх, виникає питання, на
якому рівні дві мовні системи існують окремо, і якою
мірою ментальні репрезентації і ментальні процеси
здійснюються на основі обох мов одночасно. Сучасні
дослідження в даній області вже не продиктовані бажанням довести незалежність або взаємозалежність репрезентацій: ясно, що грамотне вираження думок білінгва
включає і те, і інше, так як білінгви в основному здатні
вільно переходити з мови на мову, якими вони володіють,
крім того, у них часто спостерігається мовна інтерференція, яка вказує на взаємозв'язок двох мовних систем;
з іншого боку, багато білінгвів здатні користуватися
кожною зі своїх мов без явної інтерференції, що вказує
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на те, що кожна мовна система може функціонувати окремо [18, c.30]. Отже, білінгви здатні до грамотного
вираження думок двома мовами.
Виникнення білінгвізму визначається рядом екстралінгвістичних чинників. Серед них можна назвати міграції
з політичних, соціальних або економічних причин, політичний федералізм і націоналізм [18, c.30]. Крім того,
індивідуальна двомовність має тенденцію до розширення і поглиблення в зв'язку із загальним підйомом
рівня навчання і зростанням культурних контактів.
Багато студентів навчаються нерідною мовою, і в багатьох
країнах бути освіченим значить бути білінгвом. Протягом
всієї історії людства окремі мови і культури займали
домінуюче становище в світі. Очевидно, що сьогодні
роль lingua franca належить англійській мові. На думку
Е. Сепіра, природно, що у мови країни, на яку дивляться
як на осередок культури, більше даних надавати помітний вплив на інші мови, ніж відчувати на собі їх вплив
[14, c.173]. Однак англійська мову, на відміну від інших
європейських мов, за всю історію свого існування ніколи
не цуралася іншомовних запозичень.
У результаті культурно-мовних контактів відбувається
взаємозбагачення лінгвістичних культур, засвоєння ними
елементів чужих моделей світу, культурна дифузія, тобто
запозичення явищ культури одних спільнот членами
інших спільнот. На нашу думку, здатність до прогресу є
наслідком саме спілкування культур. Культури не самотні,
і саме це дозволяє їм накопичувати свої досягнення.
Результативність культурних контактів іноді ставиться
під сумнів, вважається, що культурні контакти неплідні і
не ведуть до збагачення взаємодіючих культур. Однак,
незалежно від оцінки результатів міжкультурної взаємодії,
контакти представників різних особистих культурномовних спільнот здійснюються і на особистому рівні, і
на рівні міжнародних зв’язків, і при ознайомленні з цінностями чужої культури за допомогою вивчення іноземної
мови і літератури. Діяльність кожної людини в сфері
культурно-мовних контактів надає культурі характер відкритої системи, особливо, якщо ця людина – білінгв. На
нашу думку, при білінгвізмі запозичення елементів іншої
лінгвістичної культури відбувається досить невимушено.
Білінгвам притаманний такий феномен, як бікультуралізм, оскільки елементи культури сприймаються,
передаються в суспільстві і від однієї культурно-мовної
спільноти до іншої багато в чому за допомогою мови. За
свідченням Ф. Грожана, багато білінгвів вважають, що
бікультуралізм, тобто співіснування і / або комбінація в
їхній свідомості двох різних культур, впливає на їхнє
життя; з іншого боку, бікультуралізм може бути притаманний і монолінгвам [18, c.157]. Це означає, що бікультуралізм не залежить безпосередньо від наявності
білінгвізму, і навпаки, білінгвізм може не припускати
повний бікультуралізм, а лише певний ступінь акультурації. Під акультурацією Е.М. Верещагін розуміє процес
засвоєння особистістю, що виросла в одній культурі,
елементів іншої культури [5, c.36]. Однак, засвоюючи
нову лінгвістичну культуру, людина не відмовляється
від своєї власної, особливо, якщо він, будучи письменником або вченим, прагне збагатити свою лінгвістичну
культуру цінностями іншої культури.
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Висновки. Отже, підбиваючи підсумки нашої роботи,
доцільно зауважити, що якщо лінгвістичні культури
зближуються, вони зберігають при цьому свою історично
складену своєрідність завдяки ціннісним домінантам.
Культурно-мовні контакти, які здійснюються або безпосередньо, або опосередковано, призводять до того, що
в кожній з контактуючих лінгвістичних культур виникають
явища, що склалися під впливом іншої культури. Освоєння
чужої лінгвокультури вимагає заповнення смислових
порожнин, що виникають внаслідок неспівпадіння змісту
колективного досвіду різних культурно-мовних спільнот,
що відбувається шляхом запозичення. Велика роль в цьому
процесі належить білінгвами, щодо яких буде доречно
зауважити, що діалог культур відбувається безпосередньо
в їх свідомості.
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THE PECULIARITIES OF CULTURAL LINGUISTIC BORROWINGS AS A FORM
OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN MODERN BUSINESS COMMUNICATION
The study concerns the features of cultural linguistic borrowing as a form of development of Ukrainian modern business
communication. The authors synthesized and analyzed the specifics of cultural-linguistic contacts, intercultural
communication, bilingualism and biculturalism. It was concluded that cultural and linguistic contacts, which are carried out
either directly or indirectly, lead to the emergence of phenomena that have developed under the influence of another culture in
each of the contacting linguistic cultures.
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ДОБА РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
(ЯВИЩА І ПОСТАТІ)
У статті розглядається феномен українського модернізму як важливої епохи в історії української
літератури. Акцент зроблено на авторській присутності в літературному процесі. У порівняльних
контекстах аналізується існування канону як естетичного явища культури. До уваги також узято
історичні, громадсько-політичні, філософські та психологічні координати часу. Окремо ідеться про гендерні
позиції письменників та критиків. Таким чином, літературні явища увиразнено в усій повноті онтологічних
полів.
Ключові слова: культура, покоління, автор, досвід, твір, стиль, епоха, вплив.
Постановка проблеми. Актуальна для української
літератури ХІХ та й, мабуть, ХХ ст. єдність художніх
інтенцій та громадсько-політичних завдань, навіть засадниче домінування останніх, далеко не завжди беззастережно усіма приймалося. Відома з античності формула
«Ars est celare artem» (головне в мистецтві – приховати
мистецтво) мала не тільки буквальне прочитання, аж до
цілковитого ігнорування, нівеляції другої компоненти.
Було ще й інше, ближче до істини потрактування, що
передбачало уміння знімати, перетоплювати енергією
самого творіння суспільнозначущі риштування власних
ідей, образів, почуттів. Належні у нових умовах методологію та інструментарій для цього і спромігся запропонувати на рубежі віків модернізм.
Мета роботи – окреслити особливості становлення в
українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. нової
ідейно-естетичної платформи, представленої новими формами етичної, естетичної, екзистенційно-психологічної
ідентичності митця в унікальності його життєтворчості.
Виклад основного матеріалу. Найдієвішою формою
спротиву як націонал-консервативному мейнстрімові, так
і нігілізму імперії виявлявся радикалізм. Але чи всі з
молодих готові й спроможні були його прийняти? Тим
паче, що справа батьків уже сама собою видавалася
достатньо сміливим викликом світові. Українофільство,
народництво – це теж опозиція, можливо, навіть крамола,
спосіб боротьби. Та з плином часу й культурно-світоглядними змінами все виразнішою робилася невідповідність колишніх практик новій реальності.
Означені суперечності, хоча вказувалося на їхню
другорядність, найбільше і спричинилися до поляризації
по лінії мистецтво як спосіб існування й покликання та
громадська діяльність, складником, доповненням, інструментом якої слугувало мистецтво. Зокрема долі учасників
«Плеяди», як і самого київського літгуртка, свідчать тут
більш ніж переконливо. Л. Старицька, В. Самійленко,
М. Славінський – усі вони пішли слідами попередників,
обираючи актуальну соціополітичну сферу головним
об’єктом самореалізації, підпорядковуючи великій меті
художній хист. А за тих умов вибір світоглядно-історичний визначав / передбачав і суто творчу належність,
орієнтацію письменника на традицію або, у протилежному
випадку, на модерн. Леся Українка, М. Коцюбинський і
частково О. Олесь перейшли належну еволюцію від

першого до другого, тоді як О. Кобилянська та
В. Стефаник зі своїми творчо-стилістичними пріоритетами
визначилися одразу. Справді унікальним постає випадок
В. Винниченка. Зухвала тенденційність й показова ангажованість його прози і драматургії «спокутувалися» лишень силою авторового таланту.
Обдарування скромніші потугою, а головне волею до
самозбереження й розвою, майже самохіть улягали
панівному, міцно закладеному батьками, канонові. Тому,
коли про Л. Старицьку-Черняхівську, і в її часі, і сьогодні,
з пієтетом пишуть як про удячну спадкоємицю й продовжувачку літературної справи М. Старицького, це
направду слід брати за очевидність, комплімент і навіть
визнання заслуг. Тоді як про Лесю Українку в її стосунку
до Олени Пчілки так висловитись означало б не тільки
погрішити супроти істини, а й безпідставно уразити , навіть
заперечити самобутність і талант письменниці.
І водночас твердження, що митця народжує бунт,
аксіоматично могло звучати деінде, тільки не в Україні.
Потрійнний гніт колоніальності, провінційності та патріархальності, здавалося б, цілковито унеможливлював не то
волюнтаристську, а хоча б відносно приватно-незалежну
позицію. Звісно, кожен випадок по-своєму унікальний,
але протиставлення / протистояння «умовам» неодмінно
починалося ще у дитинстві. Доводить сказане і «регістр
входження» у націосферу, однаковий, через культуру, та
відмінний як органічністю моменту, так і мірою й
способами осягнення і адаптації. «Хвороби росту»
(мовні, світоглядно-психологічні, ментальні тощо), такі
типові для «рекрутованих», Ларису Косач обійшли чи не
абсолютно. Її перетворення на «українку / Українку» не
вимагало надміру зусиль, адже було від початків
органічним, і то настільки, що й «перетворенням» зватись не могло, а хіба народженням. А от, приміром,
Олександр Кандиба «українцем / Олесем» мусив ставати
шляхом неофіта, купно з обрядом ініціації, яким виявилося для багатьох його побратимів і посестер свято
відкриття пам’ятника І. Котляревському 1903 р. Цей, з
відстані століть, національний реванш за Полтавську
катастрофу 1709-го.
З оглянутими «умовами» безпосередньо пов’язане і
світоглядно-психологічне становлення особистості українського митця в його взаєминах / випробуваннях /
приналежності до культури. Шлях аристократок зі
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свідомих, високоосвічених родин Косачів та Старицьких
інакше як посіданням (хоч і не без проблем, але зовнішнього плану) законного предківського набутку не
назвати. Для селянських та міщанських дітей культураяк-спадок бути не могла за визначенням. Її осягнення і
прийняття мусило стати вольовим актом, що дорівнював
набуттю ще й особистої свободи – громадянської і
творчої. Здобутий статус мав очевидні переваги, але й не
менші, хоч і не такі явні, загрози. Останні, як не дивно,
походили з ототожнення чи, фактично, злиття естетики
й етики, принципи яких робилися не просто взаємозамінними, а й часто відносними.
Стратегія письменників раннього модернізму ситуативною і непослідовною видавалася хіба в контекстах
прагматичного, зокрема народницького історизму. Альтернатива поміж службою громаді (сумнозвісна тенденційність) та служінням мистецтву (не менш сумнозвісна
й спрофанована «штука задля штуки») далеко не завжди
поставала непримиренною. Як не йшлося тут, до речі, і
про компроміс. Якщо вже добирати дефініцій, то найвідповіднішим видається «прийняття». Прийняття свого покликання обов’язком – рівною мірою суспільнозначущим,
етичним і духовночинним, естетичним діянням. Імовірно, є
сенс говорити про чи не «коперніканський» переворот в
українській свідомості: бути «корисним» народові митець
може не згальванізованою накинутими згори приписами
творчою волею, а тільки у творчості й творчістю, де він і
є найкориснішим.
Очевидно, що сказане вище – то тільки загальна
формула, алгоритм, який, властиво, не передбачає
функціонування у чистому вигляді. Причиною цьому і
зовнішня реакція, запити й очікування читача (родина,
критика, меценати, публіка) і внутрішня готовність,
сміливість (утім і в публічно-маніфестовому декларуванні)
автора. Певною мірою показником є художня практика
письменника у зв’язку з його оцінками зробленого і робленого колегами, як і загалом настанова щодо поточного
літературного процесу.
Розгляд творчості ранніх модерністів (за чинними
щодо їхніх наступників принципами мистецької переємності та художнього розвою) у ретроспекції на знову
ж таки досвід їхніх попередників видається неможливим.
Не важить навіть відсутність відкритого генераційного
протистояння, за яким побивався М. Євшан [1, c.132–
134]. За бажання, а критик вимагав саме цього, розрив з
«пуповиною» українофільства-народництва легко довести
й документально. Щоправда, сферою приватного спілкування, а не з’ясування стосунків у публічному просторі:
оцінки Лесею Українкою доробку прозаїків-реалістів і
драматургів театру корифеїв, відгуки М. Коцюбинського
на «новаторство» колишніх своїх авторитетів П. Мирного
та І. Нечуя-Левицького, Олесева реакція на розгром
І. Франком його першої книжки тощо. Віддавши належне
зробленому батьками (то вже хатяни-ніцшеанці закликали полишити «мертвим ховати своїх мерців»), молоді
літератори, що удвічі дивовижно, самотою і всупереч
потребам біжучого дня (хибно узятим багатьма за поклик
історії!), сформували новий порядок денний національної
культури. У цей спосіб вони сподівалися вивести спільноту з герметичного простору провінції і на цім же шляху стати митцями.

Багато важило і намагання уникнути впливів російської/імперської культури, які проявлялися не тільки на
рівні фінансовому, а й ідейному, творчому. З огляду на
оцінки Лесею Українкою у такому ключі багатьох речей
Винниченка і навіть поодиноких Коцюбинського, ця
думка не позбавлена слушності.
Зорієнтованість на захід, звісно, не вимагала цілковитої
відмови од культури східного сусіда. Однак світоглядне
протистояння, розрив, коли вже піддався / долучився до
її творення, виявлялися можливими тільки через повернення до традиційних (народницьких) цінностей.
А це – усе те ж ходіння по колу, чи то уторованим
попередниками шляхом, що за нових умов фактично
дорівнювало одне одному. У дивний спосіб консервативно-централізована імперська культура тут виявлялася
союзником периферійної патріархальної традиції, яка
над усе переймалася збереженням неторкнутою, «у
чистому вигляді» власної автентичності. Як показав
Е. Саїд, спротив імперіалізмові, особливо на початках,
не рідко набирав форм «культурного тубільництва» –
пошуку незіпсованих, нескаламучених зовнішніми впливами форм ідентичності [2, c.38].
Відповідно покоління дітей мимоволі змушене було
змагатись як з головним супротивником, що ним поставала
імперія, так і з батьками-попередниками, котрі, під цим
оглядом, рухалися у її (імперії) берегах. Ця боротьба
виявилися такою ж важкою, як і необхідною. І переможцями (чи доречна саме така дефініція?) з цієї борні
вийшли далеко не всі. Якщо шукати аналогій «корелятивно-опозиційним парам» родинного дискурсу, за
І. Денисюком «династичного принципу», Олена Пчілка –
Леся Українка, М. Старицький – Л. Старицька-Черняхівська,
то й надалі одним з наріжних поставатиме генераційний
аспект. І чи не в кожному з найвідоміших випадків перевага і «перемога» буде за молодими, от хоча б як у
наступній, за порубіжжям, літературній епосі: О. Олесь –
Олег Ольжич, І.Липа – Ю.Липа, Т.Рильський – М.Рильський,
Марія Підгірянка – М. Семенко.
Аби зробитися повноправними господарями власного
дому молодим українцям доводилося протистояти
одразу двом окресленим потугам. Можливо, жінкам тут
було трохи простіше. Адже повстаючи супроти патріархальної традиції вони, тим самим, протистояли й
імперському (суто маскулінному) дискурсові; і навпаки.
То ж, мабуть, закономірно, що саме вони першими так
рішуче наважилися на боротьбу. Не дивно, що й зненацька
захоплені цим бунтом чоловіки колонізованої нації узяли
його, найперше, за посягання на власну панівну роль.
Тому в реальному часі (своїй літературній епосі) ні Леся
Українка, ні О. Кобилянська в канон уведені бути не
могли. Навіть під маркою «одинокого мужчини». Їхнє
місце дещо осторонь, хоча й не на маргінесах. Натомість
ті з письменниць, хто не насмілився порушувати рівновагу,
посіли належні собі природою та утвердженою ієрархією
місця у почесному, побіля патріархів, другому ряді. Та
однак час (і то вже досить швидко, у наступному мистецькому поколінні) й «гравітація» культурного прямування усе повернули і виправили.
Жінки, котрих чоловіки ідентифіковували і приймали
за «своїх», майже рівних, напрочуд швидко засвоювали
панівний маскулінний дискурс, навіть у такому найтон-
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шому вияві як творчість. Л. Старицька-Черняхівська, що
замолоду бралася ламати кліше, а згодом цілковито
піддалася усезагальному плинові, не тільки погодилася,
прийняла цей погляд на себе, але перейняла, поширила
його вже від себе на інших. Це, зокрема, можна помітити
й у рефлексіях про Лесю Українку, сприйняття котрої
таке, справді, знайоме – «збоку» й трохи «зверху».
Основи цього відсторонено-критичного ракурсу
закладено гендерними установками. Але не тільки. Панівна
культурна традиція і її літературний еквівалент реалізм
теж передбачали окреслені параметри стилетвірних,
утому й зображально-виражальних підходів та засобів.
У добу зовнішнього громадсько-політичного реконструювання держави найпотрібнішими видавалися суворі
каменярі, зугарні до самозабуття, до самовтрати виводити
підмурівки спільного дому. Відійти від образу / ролі /
стереотипу для чоловіка чи не автоматично означало
«змáлитися» («збабіти»?), самохіть скинутися природженого покликання й вольового вибору. Це майже поразка,
зрада, ганьба. Очевидно не менші, ніж звитяга жінки,
котра, подолавши власну слабку природу, спромоглася
піднестися з хаосу особистого світика на рівень справжньої, зримо значущої, певної дійсності. Такий (і найперше такий) чин вартий в інертному здеморалізованому
суспільстві захоплення, заохочення та популяризації.
Навіть, якщо письменниця не надаватиметься до
глорифікованого загáлом стану і статусу, уникатиме
цього, їй, поза волею біографії і художнього спадку, все
одно його накидатимуть. Вважаючи, що так краще, –
співчуваючи, шкодуючи. А от вона, коли мова про Лесю
Українку, якось по-жіночому, по-справжньому співчутливо та делікатно і водночас проникливо та відверто,
шкодуватиме за нереалізованими творчими задумами
колег-чоловіків І. Франка та А. Кримського. Притім у
ставленні до старшого товариша, з огляду на особливості
його епохи та середовища, вона виявить більше розуміння й стриманості. А от побратимові-ровеснику дістанеться сповна: і за острах бути з читачем відвертим (а
отже, собою), і за придушення чуттєво-емоційних первнів
особистості, і за силувану, а тому непереконливу раціоналізацію / об’єктивізацію письма, і за стильову невизначеність, розхристаність та ідейно-формальні метання.
Словом, Кримському буде поставлено на карб усе, що
можна закинути молодому митцеві, котрий у перехідний
час поміж двома культурними епохами, зупинившись на
роздоріжжі, лишився, зрештою, у минулому (щоб у
цьому випадку небавом узагалі зійти з дистанції.
Сказане, окрім, добровільного виходу з літератури,
значною частиною може стосуватися й Л. СтарицькоїЧерняхівської. Ймовірно навіть більше, з огляду на виразні
переваги її «вихідних позицій»: освіти, літературного
оточення, статі. Важко сказати чи надсилала подруга на
якийсь з її творів щось схоже до листа-рецензії, що його
дістав Кримський. Цілком можливо, що у їхньому
відкритому і на мистецькі, і на особисті теми спілкуванні
про це йшлося. Однак особливостей реакції адресатки на
висловлені критичні зауваги (без сумніву вони були
саме такими) вже не дізнатися. Та якщо приглянутися до
її творчих здобутків, висновки зробити не складно. Як
письменниця вона цілком лишилася у межах попередньої
літературної традиції, а спроби, сказати б, оновити, осу-
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часнити її власною художньою практикою виглядають
штучними і спорадичними. Виявляється, що триматися
межі, балансуючи на пограниччі культурно-світоглядних
епох, надто складно, якщо взагалі реально. Спроста
кажучи, модернізуватись «за власним бажанням», «наполовину», як то уважалося багатьом молодим, і не тільки
молодим митцям, згадуючи скептичні відгуки Лесі
Українки на «модерну» І. Нечуя-Левицького, неможливо.
Тут як у грі ва-банк: щоб усе здобути – пізнати й
засвоїти нове – потрібно від усього відмовитись –
облишити, позбутися старого. І не тільки у манері письма
(це швидше наслідок), але в світовідчуванні, мисленні,
самоусвідомленні й самопозиціонуванні.
Чи готова була до такого, годі знайти інше слово,
зречення українська творча молодь? Як показав час,
далеко не всі, навіть з тих, хто мав хист і виявив бажання,
впоралися з випробуваннями, що ними ряснів неходжений
шлях. Багатьох відлякувала не так боротьба і праця над
собою (що, справді, найважче), як протистояння зі світом
зовнішнім, неприйняття, нерозуміння, а то й відторгнення
читачів, публіки, критики. Так повелося, мабуть, ще від
Шевченка, що поміж митцем і його творчістю мусила
стояти біографія, коли не героїко-трагічна, то хоча б
сповнена драматичних, обов’язково із суспільним резонансом, подій. Ледь увійшовши в літературу, початківець з
усіх сил заходжувався робити собі ім’я поза питомим
середовищем; благо, що в політичній, громадській, журналістсько-видавничій царинах висунутися й реалізуватися
завжди було найлегше. Натомість суто художні осягнення
письменника опинялися заручниками його успіхів у реальному житті та, відповідно, під цим оглядом оцінювалися.
Пік такої публічної витребуваності й реалізованості
митця припадає, звичайно, на радянські часи. Однак
уперше масовим це явище зробилося саме у добу порубіжжя, коли зрештою воно могло зазнати (у певному
сенсі так і сталося) нищівної поразки. Модернізм повернув
письменника обличчям до самого себе, спонукав зануритися у власний внутрішній світ і вже через нього виходити
й на світ зовнішній – рефлексувати, конструювати,
змінювати його. Щоб відбутися, мати успіх (справжній,
а не тимчасовий, у публіки), потрібно цілковито віддатися
головній і єдиній справі свого життя – творчості. Найвищі
здобутки чільних постатей епохи визначаються саме
такою настановою.
Лідери нового покоління – Леся Українка,
М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська – входили
в літературу й працювали у ній, сказати б, автономно.
Тобто, без гуртування довкола більш-менш структурованої платформи, а отже, і без необхідності суспільнорезонансного її ствердження та популяризації. Ясно, що
це не означало відсутності потреби у товариському
єднанні, коли не в спілці однодумців. Існування «Плеяди»
чи «Братства тарасівців», до яких, відповідно, належали
свого часу двоє із названих на початку митців, це безпосередньо доводить. Інша річ, що відповідних можливостей,
починаючи з основного – належного публічного поля –
тоді просто не існувало. Внутрішньої дискусії, полеміки,
та що там, обміну протилежними думками чи висловлення контроверсійних оцінок монолітно-державницький,
патріархальний дискурс майже не передбачав. Або,
щонайменше, не вітав. Показовою постає згаданий «пог-
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ромом модерністів» Єфремовим і безнадійні спроби Лесі
Українки йому опонувати – жоден із часописів не взявся
оприлюднити її відповіді. Отже, найцікавіша теоретикокритична дискурсія лишалася у вимірах або приватного
(епістолярій), або публіцистично-езопівського («виважені»
статті, рецензії та огляди, утім і здобутків зарубіжного
письменства) просторів.
І тим вагомішою постає перемога, чи хай злам на
який спромоглися, дорівнюючи рідну літературу тогочасним світовим здобуткам митці порубіжжя. Закріпити
(і це щонайменше) вже осягнуте колегами мали, і свідомо
до цього зголосилися, члени, мабуть, точніше, учасники
перших у ХХ ст. виразно позиціонованих суто мистецькими об’єднань. То більше, що галицька «Молода Муза»
безпосередньо, а наддніпрянська «Українська хата» опосередковано визнавали значимість зробленого названою
вище «квадригою» артистичних талантів. Передусім
естетичними категоріями оперують люди нового
призову – М. Євшан, М. Сріблянський, П. Карманський,
О. Луцький; і це показово.
Молодші у межах десятиліття вони починали і мали
змогу розвиватися в куди сприятливіших умовах. Виборених і утверджених саме перед цим. Так, їм належало
витримати опір і потугу мейнстріму, представленого
архетипною постаттю батька-деміурга Франка. І його
позиція та оцінки – саркастичні, нищівні, але й значною
мірою підставові, – стали доброю школою. Натомість,
було у них те, чого увіч бракувало попередникам, –
співчутливе розуміння, неголосна, але підтримка
авторитетів, які, за «бездумним цвіріньканням» (з
Франкової оцінки Олеся) розчули голоси справжні і чисті.
Далеко не все у теоретичних обґрунтуваннях, рівно ж як і
художній практиці, молодомузівців та хатян надавалося
до прийняття чи бодай толерування. Це зрозуміло, і то з
огляду суто естетичного, на чім найперше у заданій новій
парадигмі й акцентувалося.
Доробок митців першої когорти, хай навіть лишити
розмову у межах стильової тенденції символізму, засвідчує не просто життєздатність такої практики, а її
органічне побутування у національному топосі. Леся
Українка, Г. Чупринка, молодомузівці, мабуть, не всі,
але П. Карманський, С. Твердохліб напевне, звісно ж
Олесь (у перший період творчості), явили ще донедавна
немислиме в умовах провінції, культура якої, здавалося
б, працює тільки на самозбереження. Відтепер в українській літературі осягом одного покоління стало можливим
розмежування суто за художніми критеріями. І, що найважливіше, саме ці критерії, якими б плинними або й
умовними вони на позір не видавалися, постали коли не
визначальними, то провідними у спектруванні художніх
напрямів доби і не меншою ваготою у «замірах» індивідуальної поетики.
Узаємокореляція в означених координатах культурноісторичного контексту й приватної творчої практики
вкрай рідко обходилася без урахування етапів шляху
митця. І то якими б ці етапи не здавалися і як, відповідно, не маркувалися – учнівськими, становлення /
зростання, зрілими, вершинними тощо. Епоха раннього
українського модернізму й прикметна внутрішньою борнею, що вивершувалась (або ні) свідомим вибором.
Загально кажучи, цим визначався не тільки вододіл поміж

традиціоналістами й новаторами. Майже кожен особистий
досвід мистецького поступування починався з наслідування / вторування панівному, народницько-реалістичному і/або -романтичному дискурсу та апробації /
адаптації «екстремальної» стилістики. Відповідно і йшлося
або до подальшого руху, до вироблення модерно-індивідуального світогляду й розбудови неповторного художнього світу, або робився поворот назад. Останній чи
не завжди вивершувався / завершувався невпинним
кружлянням по колу з тиражуванням своїх попередніх
знахідок, а то й просто реартикуляцією знахідок попередників. (Спроби «синтетичних проектів», як посвідчують
зусилля Л. Старицької-Черняхівської, зазвичай, кінчалися
поразкою, розчиненням у мейнстрімі, тобто все тим же
колуванням).
Перейдене чільними письменниками доби, мабуть,
далеко не в усьому надається до чистого моделювання
на рівні мистецьких стратегій. А все ж не обходилося і
без учнівського періоду з належною даниною традиції,
рідній, як у випадку Лесі Українки чи М. Коцюбинського,
або інонаціональній, річ про О. Кобилянську. Траплялися
й просто блискучі оригінально-неповторні дебюти, що
важливо, підтверджені й подальшою наснаженою
працею: В. Стефаник, В. Винниченко. З певними застереженнями до цієї умовної другої групи прилягають
ще й А. Кримський та О. Олесь.
Про двох останніх видається можливим говорити й у
вимірах окремої (третьої? серединної?) групи. Притім
якщо Кримський, припинивши ще всередині 1900-х рр.,
художню практику, своїм дослідникам-літературознавцям
завдання, так сказати, спростив, то Олесь, творчо
активний усе життя, труднощів завдавав уже сучасникам. Спроби зарадити собі з неоднозначно-мінливим і,
жодного парадоксу, статичним явищем навіть таких
інтелектуалів як неокласики вивели усього лиш на
середньочитацький компроміс.
Персоналізм і панестетизм як складники художнього
наставлення не працювали самі собою, так би мовити,
внаслідок автоматичного їх декларування. Щоб стати
митцем, а не просто піднятися до рівня свого часу,
українському літераторові належало, хай і через «перетоплення» здобутків своїх попередників у національній
традиції, рухатися вперед, до освоєння і засвоєння
нового. Тобто того, що епоха висувала як світогляд і
методологію для найпосутнішого пізнання і сучасності,
й універсуму загалом. Ішлося бо не про суто естетичний
розвій, а належну реакцію на динаміку такого мінливого
(всупереч викладкам позитивістів) життя, ба більше,
можливість не просто реагувати, а пізнавати, прогнозувати і будувати-оприсутнювати його. Адже над усе
важило не артикулювання раціональної усеприйнятної, а
тому загальнопримиряючої правди (чи є така?), а право і
вагота на свою правду.
Наскільки важливими бувають зорієнтованість у
культурному просторі та, як наслідок, вироблення
належного уявлення про визначальні шляхи поступу
засвідчує досвід Лесі Українки. Теоретичні підоснови її
художньої практики узагальнити, через автосвідчення
критико-публіцистичного, епістолярного характеру, доволі
не просто, але можливо. Притім звести це надається
навіть у доволі виразну концепцію символізму. А найкра-
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щим підтвердженням її дієвості виступатиме творчість, бо
ж очевидно, що навіть бездоганно розроблена модель, залишатиметься безживним інструментом у невмілих руках.
Переваги культурно-мистецької, інтуїтивно осягнутої
чи/і свідомо виробленої, «платформи» саморуху над її
соціо-політико-культурним аналогом, навіть у всуціль
заідеологізованому суспільстві, засвідчує досвід двох,
можна сказати що й груп, письменників порубіжжя –
лідерів і «талантів другого ряду». Націоналізм, що, за
влучним висловом Е. Сміта, в епохи державницького
устійнення країни обертається на «світську релігію народу» [3, c.64], як ідея та світоглядно-життєва практика,
параметрує усі впливові сфери її (країни) існування.
Утрапляючи в такий вир, хай яка вольова, цільна й
зосереджена на своєму буде особистість, їй однак,
доведеться справуватися на цьому полі.
Діяльно-творчі, вольові натури української молодої
інтелігенції від початків шукали можливостей, поля для
самореалізації. Однаково рішуче всі бралися до «праці
на рідній ниві», що найперше виявлялося в суспільногромадській роботі. І в глухі 1880–1890-ті, і у сповнені
надій революційні й постреволюційні 1905–1907 рр.
служіння спільній справі вражає відданістю й натхненням.
Діяльність політика, ученого, просвітянина-організатора,
бібліотекаря, журналіста-поденника, – всі ці «ролі та
функції» було добровільно узято на себе й з честю доконано. Так могло тривати й, у випадках В. Винниченка,
Л. Старицької-Черняхівської, А. Кримського, тривало і
надалі – у часи реакції, війни, зміни влад. Причини ж
відходу чільних постатей доби Лесі Українки та
М. Коцюбинського, зі сфери реальної політики надто
очевидні, щоб довго над ними розважати. Варто тільки
відзначити, що розчарування скромними, як на масштаб
країни, результатами досягнутого і згаслим ентузіазмом
співвітчизників не збороли б охоти до праці. Однак, що
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бувало уже не раз і то за не менш переломних обставин,
власний фізичний стан став на перешкоді намірам духу.
Вимушене самоусунення від прямих суспільних
обов’язків, надасть письменникам омріяну можливість
цілковито посвятитися музі й, мабуть, подарує кілька
додаткових років життя. У такий, справді неймовірний
спосіб буде подолано останній тягар, що гнітив дух цих
з природи вільних особистостей. Тягаря статі (гендерні
упередження) й стану (патріархальна упокореність та
національне упослідження) вдалося скинутись раніше. І
то у способи, що виявилися недоступними, ба навіть
неприйнятними для більшості сучасників.
Висновки. Зрозуміло, що цілковитим чи бодай
приблизним віддзеркаленням одне одного чільні постаті
епохи бути не можуть. Надто вже різні це і митці, і
люди. Але їхня випробувана роками дружба, спільність з
однаковим ентузіазмом робленої справи, відданість ідеї
дозволяють говорити про більше, ніж «корпоративну» –
духовну єдність. А через співвіднесення зовнішнього та
внутрішнього життя митців можна вийти і на обриси й
закономірності епохи, і на особливості та закони творчого
процесу. І в цьому перспективи подальшої праці.
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THE EPOCH OF EARLY UKRAINIAN ART NUOVE (PHENOMENA AND PERSONS)
This article deals the problem of the early Ukrainian art nuove as very important epoch of Ukrainian literature. The main idea
this work is writers’ roles and functions in literary process. In comparative contexts the literary canon as aesthetic phenomenon of a
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УКРАЇНСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА: ВІХИ ПОСТУПУ
У статті позначено найбільш помітні віхи на понад віковому шляху розвитку української публіцистики –
з часів творчої діяльності Івана Франка і Михайла Грушевського до наших днів. Визначено основні напрями і
тенденції вироблення теорії публіцистики українськими науковцями різних періодів та оглянуто характерні
риси творчого спадку найбільш відомих публіцистів України минулого століття та сьогодення.
Ключові слова: публіцистика, дослідження, концептуальні засади, жанри публіцистики, колумністика.
Постановка проблеми. Українська журналістика
впродовж своєї 170-літньої історії (якщо вважати її
початком вихід 1848 року у Львові першої україномовної
газети «Зоря Галицька») розвивалася у складних суспільнополітичних (і завжди надто важких економічних) умовах:
австро-угорського абсолютизму, царсько-російського деспотизму, радянського тоталітаризму і навіть тепер, коли
маємо незалежну самостійну державу, вона переживає
непереборні на цей час труднощі – різке падіння
професійного рівня журналістів, отже й низький рівень
дотримання журналістських стандартів, особливо в нових
медіа, поверховість матеріалів, економічну залежність,
проблему наявності цензури власників і самоцензури,
проблему безпеки журналістів, відсутність солідарності
в медіасередовищі та ін.
Оглядаючи пройдений шлях вітчизняних мас-медіа,
В. Здоровега, один із найвидатніших українських пресознавців, фундатор сучасної теорії публіцистики, стверджував: «Українська журналістика була сильна не своєю
інформацією, культурою інформування, а публіцистикою.
І немає, мабуть, іншої країни, де б публіцистика відігравала значно більшу роль…» [1, с.17].
Діаспорний український філософ і публіцист
М. Шлемкевич у праці «Новочасна потуга» висловив
таку думку: «На відміну від Німеччини чи Франції, у
яких національний світогляд формувався на університетських кафедрах, у нас він формувався переважно публіцистами…» [2, с.130].
Отож українська публіцистика, як особливий вид
журналістської творчості, має чималу історію, теоретичну
базу, власні традиції і є прикладом чіткої національної і
громадянської позиції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця тема в
найрізноманітніших аспектах досліджувалася у працях
багатьох журналістикознавців і публіцистів: М. Нечиталюка, І. Курганського, О. Забужко, О. Пахльовської
(публіцистика І. Франка), Н. Сидоренко, І. Гирича,
Л. Супрун, В. Георгієвської (політична публіцистика
М. Грушевського), Й. Лося, Е. Соловей, М. Наєнка,
Ю. Шаповала (публіцистичне мистецтво С. Єфремова),
В.Владимирова, І. Лубковича, І. Михайлина, Н. Желіховської
(дослідження з теорії публіцистики в 60–80-х рр. ХХ ст.),
С. Гришиної, І. Павлюка, В. Шкляра, Ю. Ярмиша (творчість публіцистів у тоталітарні часи), В. Карпенка,
В.Буряка, Й.Лося, М. Титаренко, Л. Василик, С. Шебеліста
(публіцистика періоду незалежності України та новаторство сучасної публіцистики).
Мета роботи – показати особливості процесу розвитку

теорії публіцистики та активізації творчості самих
публіцистів у найбільш характерні й активні в цьому відношенні періоди: кінця ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст., протягом
60–80 рр. ХХ ст., періоду державної незалежності України.
Виклад основного матеріалу. Одним із перших, хто
в кінці ХІХ – на початку ХХ століття зацікавився історією і теорією української преси, зокрема публіцистики,
заклав її наукові основи і добрі традиції, також сам
продукував літературні і журналістські твори на найбільш
актуальні теми суспільно-політичного життя українців,
був І. Франко. «Якщо уважно вчитатись у публіцистику
І. Франка початку трагічного ХХ століття, то побачимо,
що він найрішучіше виступав за незалежність,
державність України. Це був результат його глибокого
аналізу конкретно-історичної ситуації і безальтернативності вибору для нації. Але як реаліст, він дуже
боявся неготовності українства до такого історичного
кроку… Тому робив усе від нього залежне, щоб здолати
«роздвоєння-поєдинок між духом і розумом…» [3].
Серед сформульованих І. Франком основних професійних вимог до журналістів і публіцистів – оперативно,
об’єктивно, правдиво інформувати читачів про поточні
події суспільно-політичного життя; через постановку
актуальних суспільних проблем формувати громадську
думку; бути в тісному контакті з політичним життям,
активно втручатися в нього; дотримуватися принципу
міжпартійності та етичних норм.
Наукові праці, публіцистичні твори І. Франка мають
значний вплив на українську публіцистику і сьогодні.
Упродовж 1906–1909 років до питань історії і теорії
преси звертався у кількох своїх статтях М. Грушевський,
наголошуючи, що преса повинна мати поступоводемократичний характер – служити справі суспільнополітичного, економічного, культурного і національного
розвитку українського народу. У низці своїх публіцистичних статей, опублікованих у 1917–1918 роках у газеті
«Нова рада», порушував пекучі політичні проблеми, що
турбували його як голову Української Центральної Ради.
Як зазначає В. Верстюк: «Публіцистика М. Грушевського… виявилася чудовим агітаційно-пропагандистським матеріалом для широкого загалу, який масово і
стихійно долучався до українського революційного руху
і потребував освідомлення і чіткого визначення нагальних завдань моменту» [4, с.15].
Класичним еталоном для української журналістики є
і публіцистична спадщина С. Єфремова, ще одного видатного державного діяча періоду української революції 1918–
1921 рр. «Сучасники, безперечно, повинні повертатися
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до його величезного доробку, – робить висновок дослідник
творчості С. Єфремова І. Гирич, – вчитися на досконалих
зразках публіцистичного мистецтва» [5, с.336].
Цінними з погляду запозичення досвіду є для нас як
його публіцистичні виступи, так і наукові статті з питань
історії і теорії української преси, для функціонування
якої він виробив принцип демократизму журналістики.
Найбільш радикальною у 20-х роках минулого століття була публіцистика Д. Донцова та М. Хвильового і,
за словами В. Здоровеги, спопеляючою, яка активно
протистояла більшовицькому тоталітаризму, нищівно
критикувала москвофільство, проповідувала український
месіанізм [3].
У довготривалий період партійно-радянського догматизму і тоталітаризму, зокрема в 30-х–50-х роках ХХ
століття, українська наука про публіцистику не отримала
належного розвитку. Лише в середині 60-х років, як
результат майже непомітних локальних дискусій тогочасних літературознавців і журналістикознавців та деякого
пожвавлення у період короткочасної «хрущовської відлиги» громадянської і творчої активності самих публіцистів, з’явилося кілька дослідницьких праць із проблем
теорії журналістики та публіцистики. Авторами їх стали
київські науковці Ю. Лазебник та Д. Прилюк і львів’янин
В. Здоровега. Вони розглянули різні питання загальної
теорії публіцистики, її природи та особливостей, її предмет, функції, зміст і форму, інші складники цієї широкої
теми, визначили риси національної специфіки української
публіцистики та вироблені минулими поколіннями майстрів пера традиції.
Цей дослідницький процес тривав до кінця 80-х років
минулого століття. І відбувався в умовах єдиного загальносоюзного наукового та інформаційного простору за участю
науковців із багатьох тодішніх союзних республік.
З часом до досліджень різних аспектів теорії публіцистики підключилися журналістикознавці І. Валько,
Г.Вартанов, В.Качкан, В.Рубан, В. Олійник, А. Москаленко,
В. Шкляр, М. Подолян, О. Кузнецова та ін.
Як зауважив львівський історик журналістики С. Кость:
«Це талановито придуманий хід тих дослідників, які
відзначалися незашореним поглядом на журналістику
(В. Здоровега, Є. Прохоров, В. Учонова)… які не хотіли
скніти у сліпих вуличках марксистсько-ленінської теорії
преси; роздуми над теорією публіцистики давали їм змогу
реалізувати творчий потенціал дослідника» [6, с.4].
Загалом праці дослідників публіцистики були живильним джерелом самої публіцистики, яка так яскраво
засяяла на небосхилі суспільного життя у 80-х роках ХХ
століття і фактично стала предтечею, рушієм того руху,
що дістав назву «перебудова». «Новый мир», «Огонек»,
який очолював київський публіцист В. Коротич, «Литературная газета», «Літературна Україна» – це видання, які
робили суспільно-політичну погоду в ті роки [7].
З 70-х років минулого століття наростала хвиля
творчої активності таких українських публіцистів, як
С. Журахович, С. Плачинда, Р. Федорів, С. Колесник,
В. Маняк, А. Москаленко, В. Яворівський, Ф. Зубанич,
О. Дмитренко, Я. Гоян.
Досить часто в ті роки до публіцистичних жанрів
зверталися І. Дзюба, Є. Сверстюк, А. Погрібний,
М. Жулинський, В. Плющ. В основному у своїх публі-
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цистичних виступах вони загострювали увагу
суспільства на проб-лемах села, української мови, на
питаннях культури та етики, з весни 1986 року – ще й на
чорнобильській тематиці.
Та окремо слід відзначити, що найбільш принципові,
радикальні вимоги до тоталітарної, антиукраїнської влади
висловлювали в період другої половини 60-х – першої
половини 80-х років автори тогочасної підпільної, так
званої дисидентської публіцистики: М. Руденко, В. Чорновіл,
Л. Лук’яненко, В. Стус, В. Мороз, І. Світличний, Олекса
Тихий, Ю. Литвин. Усім їм за свою творчість, чесну і
сміливу громадянську позицію довелося постраждати у
тюрмах і таборах ГУЛАГу, з яких далеко не всі вийшли
живими.
У 90-х і 2000-х роках вже в умовах державної незалежності України до розробки теорії національної публіцистики на нових ідейно-теоретичних та концептуальних
засадах підключилися представники сучасного покоління
журналістикознавців: В. Буряк, Л. Василик, Н. Габор,
Т. Лильо, Й. Лось, І. Михайлин, М. Титаренко та ін.
Серед проблем, які вони почали досліджувати, –
характер і особливості світоглядної журналістики, сфери
філософії, релігії, науки; теоретичні проблеми впливу
публіцистики на світогляд людини, зокрема субстанційної інформації на процес формування національної
ідентичності.
Зусилля науковців також зосереджені на розробленні
теоретичних засад таких різновидів публіцистики як
історична, розслідувальна, сатирична тощо.
У цей же період відомі українські письменники, публіцисти, журналісти створюють публіцистичні матеріали,
зокрема в жанрі есею, який дає змогу увиразнити особистість автора та його думки. Як зазначає дослідник
С. Шебеліст: «Якщо раніше українська есеїстика розвивалася переважно в еміграції (Ю. Шерех, Ю. Луцький,
Є. Маланюк, В. Барка, Л. Плющ) або самвидавному
підпіллі (Є. Сверстюк, В. Мороз, І. Дзюба, В. Чорновіл),
то після здобуття державної незалежності вона активно
ввійшла в медіа-дискурс материкової України і стала
однією з найпопулярніших форм самовираження й осмислення важливих проблем минулого і сьогодення. До
жанру есею постійно звертаються провідні вітчизняні
інтелектуали (Ю. Андрухович, О. Забужко, М. Рябчук,
В. Скуратівський, О. Пахльовська, Я. Грицак, К. Москалець,
В. Неборак, Т. Прохасько), а їхні тексти викликають відчутний резонанс у мислячих колах суспільства» [8, с.3].
Нині авторські колонки-есеї на різних інтернетресурсах мають й інші авторитетні автори, зокрема
Ю. Винничук, С. Жадан, А. Кокотюха, В. Портников.
З погляду літературного рівня їхні есеї відзначаються
насамперед патріотичністю, а також інтертекстуальністю,
експресивністю, дотепністю, умілим використанням художніх засобів.
Рецензуючи книжку есеїв В. Портникова «Богородиця
у синагозі», відомий журналістикознавець І. Михайлин
принагідно проаналізував нинішній стан журналістської
і письменницької публіцистики в Україні, зокрема тієї,
яка знаходить собі місце у газетних авторських колонках.
«Те, що журналістика – це не тільки інформація про факти,
а й осмислення зв’язку між ними, висловлення своєї
життєвої позиції, доводить українська колумністика, яка все

174

Scientific Journal Virtus, November # 28, 2018

ширше заявляє про власну присутність на сторінках сучасної
преси. У 2007 р. вийшла друком книжка «Авторська
колонка», де зібрано під одною обкладинкою твори в цьому
жанрі Віталія Жежери, Світлани Пиркало, Андрія Бондаря
та Миколи Рябчука. Об’єднувало їх те, що вони були опубліковані як авторські колонки в «Газеті по-українськи» [9].
Рецензент відзначив, що книжна В.Портникова наштовхує
його на думку про особливу природу журналістських
жанрів, сутність яких визначається не розміром (як у
літературі), а змістом повідомлення. Авторську колонку
можна вважати особливим різновидом есею, як найбільш
суб’єктивного художньо-публіцистичного жанру.
Висновки. Однією з помітних традицій української
публіцистики і науки про неї є те, що впродовж всієї історії
її ряди поповнюють найбільш віддані, найбільш талановиті
представники народу, які формують і відстоюють ідею
національного ствердження та безкомпромісного служіння
справі побудови високодуховного, соціально справедливого
суспільства, економічно розвиненої, авторитетної у світі
держави. Саме цьому присвячували свої найкращі твори
публіцисти попередніх поколінь, саме це є головним
напрямом творчості нинішніх майстрів пристрасного пера.
Нині, в умовах нестабільних історичних реалій,
нестримного розвитку новітніх комунікативних технологій
українські публіцисти успішно оволодівають digitalтехнологіями (роботою в онлайн, мультимедіа, конвергентними трансформаціями тощо), аналізуючи факти життя,
створюють непересічні, на найактуальніші теми есеї, нариси,
статті, коментарі, розміщуючи їх як у друкованих, так і
електронних медіа. Тобто, впливаючи мудрим словом на
сьогочасні події, пишуть історію сьогодення.
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UKRAINIAN JOURNALISM: MILESTONES OF DEVELOPMENT
The article discusses the most significant milestones of the centuries-old development of Ukrainian journalism – from the
moment of the creative activity of I. Franko and M. Hrushevsky to the present. The main directions and tendencies of the
creating of the theory of journalism by Ukrainian scientists of different periods are defined. The characteristic features of the
creative heritage of the most famous publicists of Ukraine of the last century and modern times are shown.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ FINE ARTS
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА
СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ (НА МАТЕРІАЛІ
СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ «FINE ARTS MAGAZINE»)
Статтю присвячено встановленню семантичних та структурних параметрів поняття Fine Arts як
домінанти однойменного лексико-семантичного поля FINE ARTS з використанням методів
дистрибутивного та компонентного аналізу. Дослідження проведено із залученням низки лексикографічних
джерел та статей журналу «FINE ARTS Magazine». Подано коротку характеристику кореляції лексеми
Fine Arts з іншими елементами польової структури. Установлено номінативний простір поняття Fine Arts.
Представлено основні семантичні компоненти значення та ядерно-периферійну структуру. Залучено
елементи етимологічного опису поняття Fine Arts.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексема, сема, ядро, периферія, парадигматичні зв’язки.
Постановка проблеми. Сучасний етап еволюції
мовознавчої науки засвідчує значний інтерес лінгвістів
до різних видів мовних полів. При дослідженні мовних
явищ польовий підхід є досить успішним, оскільки дає
можливість виявити системну організацію мови. У центрі
таких досліджень завжди перебуває слово, оскільки воно
становить особливий мікросвіт, в якому відображається
певна ділянка позамовної дійсності.
Мовознавча наука сьогодення послуговується знаннями
про те, що лексика – це не механічне нагромадження
слів, а система. Доказом цього твердження слугує
можливість тлумачення будь-якого слова іншими словами,
наявність відношень між елементами лексико-семантичної
системи, систематичність і впорядкованість об’єктивного
світу, що відображений у лексиці [1, с.24].
Проблеми системної організації лексичного складу та
семантики стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних мовознавців (В.М. Русанівського, О.О. Потебні,
М.П. Кочергана, О.Д. Огуя, С.П. Денисової) і зарубіжних
лінгвістів (Й. Тріра, Г. Ібсена, В. Порцига, Л. Вайсгербера,
Г.С. Щура,
О.І. Смирницького,
Ю.Д. Апресяна,
А.А. Уфімцевої). Попри існування у лінгвістиці значного
доробку досліджень польових структур, у яких подано
визначення поля як об’єкта лінгвістичного аналізу, сформульовано критерії виділення поля, викладено загальні
принципи його побудови, все ж недостатньо висвітленими залишаються принципи структурування лексикосемантичних полів та вивчення конкретної лексики, що
покликана репрезентувати аналізоване поняття в масмедійному дискурсі.
Мета статті. Метою розвідки є окреслення семантичної структури лексеми Fine Arts як домінанти однойменного лексико-семантичного поля FINE ARTS на
матеріалі аналізу 10 тлумачних словників, 2 енциклопедій
і 25 статей журналу «Fine Art Magazine» [2] (загальним
обсягом 89 стор.) та характеристика її зв’язків з іншими

елементами польової структури задля окреслення номінативного простору даного поняття .
Виклад основного матеріалу. Мистецтво зародилося в
первісному суспільстві доби пізнього палеоліту і було
представлене малюнками в печерах, різьбленням на
кістці та камені, ритуальними танцями тощо. Завдяки
особливостям свого впливу на людину (чуттєва безпосередність, емоційна насиченість, ідейна спрямованість)
мистецтво стало однією з найважливіших складових
частин духовної культури суспільства [3].
Українське слово мистецтво вважають запозиченням
від польського «misterstwo» (від «mistrz»), що походить
своєю чергою від німецького іменника «Meister» (майстер),
котре є трансформацією латинського «Magister»
(навчитель, начальник), утвореного шляхом поєднання
слів «magis» («великий») та «histor» («знавець», «умілець»,
згодом – «актор») [4]. Англійський відповідник у етимологічні словники датують 1821 роком і трактують як
похідне від французького слова, котре своєю появою
завдячувало школі мистецтв Ecole des Beaux-Arts в
Парижіта та первинно позначало конвенційний різновид
образотворчого мистецтва й архітектури [5].
Водночас, короткий cловник мистецьких термінів
дефініює Fine Arts як, передусім, естетичний феномен:
Art created primarily for aesthetic reasons and not for
functional use [6]. У загальному значенні мистецтвом
називають майстерність, продукт якої приносить естетичне
задоволення. Енциклопедія Британіка дає таке визначення:
«Використання майстерності чи уяви для створення
естетичних об’єктів, ситуації або дії, якими можна поділитись з іншими людьми» [7].
Аналіз лексеми Fine Arts корелює з описом лексикосемантичного поля FINE ARTS, вивчення якого розпочинаємо із установлення сем у значенні однойменної
лексичної одиниці. Послуговуємось тлумаченнями поняття
Fine Arts з метою аналізу семантичної структури слова.
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Існує множинність дефініцій цього поняття, що вичерпно й
всебічно описують феномен. Зупинимося на деяких із них.
Словник The American Heritage Dictionary of the
English Language [8] наводить три визначення поняття
Fine Arts: 1) Art produced or intended primarily for beauty
rather than utility; 2) (оften fine arts) any of the art forms,
such as sculpture, painting, or music, used to create such
art; 3) Something requiring highly developed techniques and
skills: the fine art of teaching.
Аналіз словникової статті в Collins English Dictionary
[9] виявляє шість тлумачень, котрі не лише дескриптивно
характеризують поняття, а й пропонують перелік форм і
видів мистецтва та протиставляють його прикладному
мистецтву: 1) Painting and sculpture, in which objects are
produced that are beautiful rather than useful, can be
referred to as fine art or as the fine arts; 2) Art produced
chiefly for its aesthetic value, as opposed to applied art;
3) Any of the fields in which such art is produced, such as
painting, sculpture, and engraving; 4) Any of the art forms
that include drawing, painting, sculpture, and ceramics, or
occasionally, arсhitecture, literature, music, dramatic art, or
dancing; 5) Artistic objects, as paintings, sculpture; 6) Any
highly creative or intricate skill.
Cловник Merriam-Webster’s Online Dictionary [10]
виокремлює три ключових тлумачення поняття Fine Arts:
1) Art (such as painting, sculpture, or music) concerned
primarily with the creation of beautiful objects – usually
used in plural; 2) Objects of fine art; 3) An activity requiring
a fine skill.
Електронний ресурс Dictionary.com [11] трактує Fine
Arts як: a visual art considered to have been created
primarily for aesthetic purpose and judged for its beauty and
meaningfulness, specifically, painting, sculpture, watercolor,
graphics, and architecture.
Словник Longman Online Dictionary [12] акцентує єдине
значення лексеми: forms of art, especially paintings or
sculpture, that are produced and admired for their beauty
and high quality.
Словник Oxford Online Dictionary [13] висвітлює дві
дефініції слова: 1) сreative art, especially visual art whose
products are to be appreciated primarily or solely for their
imaginative, aesthetic, or intellectual content; 2) an activity
requiring great skill or accomplishment.
На відміну від тлумачних словників і тезаурусів
словник мистецьких термінів пропонує лише одну дефініцію до поняття Fine Arts: art whose value is considered
to be aesthetic rather than functional, i.e. architecture,
sculpture, painting and drawing, and the graphic arts.
Compare applied art and decorative art [14].
Маючи на меті встановлення головних семантичних
компонентів лексеми Fine Arts, що висвітлює його тлумачення в сучасній англійській мові та слугуватиме
основою при роботі зі статтями журналу «Fine Art
Magazine», залучено дефініційний аналіз, що грунтується
на дослідженні та контрастуванні компонентів у значенні
лексеми, зареєстрованих у тлумачних словниках [15].
Проведений аналіз не виявляє значень, які були б
діаметрально протилежними, докорінно відрізнялися і не
мали спільних семантичних ознак. Водночас, установлено,
що лексемі Fine Arts властива множинність відтінків
значень, що слугують підґрунтям компонентного аналізу,

для якого вагомим є і семи, й їх структурна організація
[16]. При вивченні значень лексеми Fine Arts визначено,
що йдеться не лише про будь-яку галузь мистецтва,
феномен уключає також традиційні та новаторські форми,
креативну діяльність, що відбита у матеріальному спадку
людства (витвори мистецтва, об’єкти, що становлять
мистецьку цінність, артефакти, і т.д.), залучаючи вказівки
на канали сприйняття (зоровий, аудіальний) та емоційні
враження, що покликані створити атмосферу естетичності
при взаємодії з мистецькими надбаннями.
У процесі структуризації поля Fine Arts з’ясували, що
семантичне макрополе Fine Arts є складною мережею
семантичних полів, об’єднаних семантичними компонентами різних рівнів, які відображають сферу образотворчого мистецтва у вигляді полів, підполів , тематичних,
лексико-семантичних груп, утворюючи складну ієрархічну
систему для репрезентації англомовної картини світу.
Таким чином, аналіз словникових дефініцій поняття
Fine Arts дає змогу виокремити такі основні семи:
sculpture, music, painting, skill, engraving, beauty, aesthetic
value, drawing, sculpture, ceramics, architecture, literature,
dramatic art, dancing, watercolor, graphics.
Серед них 2 компоненти (painting, sculpture) є високочастотними, оскільки вони запропоновані всіма із
обраних нами тлумачних словників, 4 семи є помірно
частотними (music, drawing, architecture, literature), їх
знаходимо у трьох словниках, а решта є низькочастотними (skill, engraving, beauty, aesthetic value,
ceramics, dramatic art, dancing, graphics), про що свідчить
їхня наявність у тлумаченнях одного або двох словників.
Результати цього аналізу унаочнено на графічній
моделі, що репрезентує семантичну структуру лексеми
Fine Arts (див. рис. 1.) та відображає ядерно-периферійну
будову поняття, в якому ядро представлено домінантною
семою Fine Arts. Акцентуємо, що послуговуючись етимологічним екскурсом в історію поняття Fine Arts –
«What is true of art generally is of course also true of the
special group of the fine arts», вважаємо лексеми Fine Arts
та Art(s) тотожними поняттями, оскільки йдеться про те,
що первинно термін Fine Arts постав, аби окреслювати
класичні види мистецтва, проте згодом разом з терміном
Art становив опозицію до феномену Nature, хоча сама
сутність понять Fine Arts та Art стала набувати синонімічності: The processes then of fine arts, like those of all
arts are premeditated, and the property of every fine art or
art is to give to the person exercising it a special kind of
active pleasure, and a special kind of passive or receptive
pleasure to the person witnessing the results of such exercise [17].
Ще одне опосередковане свідчення семантичної тотожності лексем Fine Arts та Art(s) вбачаємо в четвертій
дефініції словника Collins English Dictionary [9], де до
переліку різновидів Fine Arts уключено кераміку
(ceramics). Однак, відомо, що поняття Fine Arts постало
на позначення п’яти класичних видів мистецтва
(образотворче мистецтво, скульптура, архітектура, музика,
поезія), до яких згодом долучили театральне мистецтво
та хореографію, аби протиставити їх ремеслам, до яких і
відносили кераміку [17].
У центрі знаходимо семи painting і sculpture, а такі
семи як: music, drawing, architecture, literature дистан-
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ційовано на ближню периферію. Семи skill, engraving,
beauty, aesthetic value, ceramics, dancing, graphics
установлено як такі, що лише маркують фрагменти поля,
адже їх значення опосередковано або частково приналежать до суміжних польових структур.

Рис. 1. Ядерно-периферійна структура лексеми
Fine Arts
У статтях журналу «Fine Art Magazine» було виділено
випадки сполучуваності лексеми Fine Arts / Arts. До основних моделей сполучуваності відносимо (6 моделей) з
іменником та 2 з прикметником. Варіативність лексики
на позначення поняття Fine Arts на матеріалі статей
«Fine Art Magazine» сприяє рецепції реалістичних подій,
що pзумовлює інтерес читачів. Дійсність у наочних
образах відображає мистецтво, а також відтворює
об’єктивно наявні властивості реального світу. Як ядерна
лексема, Fine Arts / Arts, що належить до однойменного
лексико-семантичного поля вступає у системні зв’язки із
іншими складниками поля, що гарантує безперервність
перцепції смислового простору.
Так, лексема Fine Arts / Arts виступає гіперонімом до
таких слів, як craft, skill, science, workmanship, knack,
drawing, painting, sculpture, talent. Дані гіпоніми репрезентують поняття, характеризуючи його з різних аспектів,
наприклад: Marcowicz Fine Art will be one of only two
galleries in the United States to hold a permanent collection
of sculptures in various techniques by Feuerman [2].
Окрім цього, встановили також синонімічні зв’язки
лексеми Fine Arts. Синоніми, такі як painting, drawing,
sculpture, ceramics, graphics функціонують як контекстуальні синоніми до слова Fine Arts, адже ці лексичні
одиниці репрезентують повну та часткову семантичну
синонімію, а різняться відтінками значення та стилістичною забарвленістю, наприклад: This catalyzed Stella’s
move away from the gestural authorial painting techniques
favored by artists like Pollock, de Kooning, and Rothko,
towards completely flat, symmetrical canvases that seemed
devoid of any authorial influence. Інтегральними для цих
конституентів поля є наступні семи: ability, skill, talent
що розкривають їхню семантику.
Наприклад, лексема painting, яку визначено словником
Longman Dictionary of Contemporary English [12], як «the
act or skill of making a picture, using paints» є семантично
подібною поняттю Fine Arts, а слово sculpture – «the art
of making objects out of stone, wood, clay etc. [12]» –
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співвідноситься в англійській мові із традиційними видами
образотворчого мистецтва, тому в контексті цю лексичну
одиницю реалізовано швидше як видове поняття із уточнюючим значенням.
Отож, парадигматичні відношення лексико-семантичних одиниць, що репрезентують поняття Fine Arts у
статтях «Fine Art Magazine» відображають різноманітні
системні зв’язки та характеризують досліджуване
поняття із різних точок зору. Така множинність інтерпретацій аналізованого поняття є характерною ознакою
мас-медіа.
Висновки. Мова застосовується як інструмент мислення та комунікації, що робить її невід’ємним компонентом всіх сфер життя суспільства. Сучасні лінгвістичні
розвідки відрізняються яскраво вираженою антропоцентричною спрямованістю. Це призводить до того, що в
центрі уваги постає людина та процеси, які відбуваються
у суспільстві. Саме тому наука приділяє значну увагу
вивченню лексичних засобів відображення цих явищ у
мові загалом, зокрема у статях, що об’єктивно відображають стан розвитку науки, техніки, мистецтва.
Лексема Fine Arts, що є багатоплановою, згідно з
лексикографічними джерелами має низку визначень для
характеристики цього поняття, котрі різняться за змістовим наповненням та об’ємом. Про аморфність тлумачення й сприйняття феномену свідчить поява лексем
Fine Arts та Art(s), котрі виникли як поняття, що
номінували класичні види мистецтва та сферу мистецтва
відповідно, а згодом відбулося їх контекстуальне семантичне ототожнення.
Загалом, дослідження етимології та дефініцій слова
Fine Arts / Art(s) дає підстави твердити, що лексемі Fine
Arts притаманні такі компоненти значення як sculpture,
music, painting, skill, engraving, beauty, aesthetic value,
drawing, sculpture, ceramics, architecture, literature,
dramatic art, dancing, watercolor, graphics. Ці значення
реалізовано в лексичних одиницях, що й утворюють
лексико-семантичне поле FINE ARTS.
Систематизація й аналіз лінгвістичного матеріалу
дали змогу виокремити основні дистрибутивні моделі
поняття Fine Arts та проілюструвати внутрішньопольові
зв’язки, синтаксичні та морфологічні ролі лексеми Fine
Arts у сучасній англійській мові. Здійснено інвентаризацію
елементів лексико-семантичного поля FINE ARTS. На
основі компонентного та статистичного підходу сегментовано диференційні семи лексико-семантичного поля
FINE ARTS та здійснено розподіл його конституентів для
встановлення ядерно-периферійної структури.
Перспективи подальших студій вбачаємо у визначенні
ядерно-периферійної та горизонтальної структур и лексикосемантичного поля FINE ARTS у статтях за допомогою
компонентного та квантитативного аналізу, а також подальший типологічний опис поля.
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МОРФОЛОГІЧНІ, ЛЕКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ
ХІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЕТЕКТИВНОГО
ЖАНРУ (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ ТВОРІВ АЛАНА БРЕДЛІ
«ЗАГАДКИ ФЛАВІЇ ДЕ ЛЮС»)
Статтю присвячено дослідженню морфологічних, структурних, лексичних, і семантичних особливостей
хімічних термінів на матеріалі трьох романів із циклу творів Алана Бредлі «Загадки Флавії де Люс».
Теоретичним підґрунтям дослідження є сукупність класифікацій термінів, базою котрих утверджено
різноманітні принципи – логічний, лінгвістичний, наукознавчий. Виявлено й проаналізовано 345 термінів із
3 романів.
Ураховуючи психологічні особливості реципієнта, установлено закономірність тяжіння термінів до
структури, що полегшує сприймання дитячою читацькою аудиторією мультиаспектного інформаційного
простору. Зафіксовано три твірні моделі похідних слів-термінів й окреслено структурні моделі
термінологічних словосполучень. Визначено частиномовну приналежність досліджуваного корпусу термінівслів з урахуванням логічної категорії поняття термінів.
За критерієм «об’єкт назви» виокремлено 9 сфер уживання хімічних термінів у аналізованому корпусі, а
саме: хімічні елементи; отрути; органічні та неорганічні сполуки; лабораторне обладнання; хімічні процеси;
хімічні властивості; гази; хімічні речовини; продукти хімічних реакцій.
Ключові слова: хімічний термін, термінологічне словосполучення, дитяча детективна література,
твірна модель, сфера вживання.

Постановка проблеми. Терміни в детективній літературі є їх характерною рисою та засобом реалізації
комунікативності в текстах зазначеного жанру, тому що
призначення термінів – «збагачувати інформаційний потенціал читача», передавати повідомлення, спрямоване
на реалізацію комунікативного наміру автора [1;2;3], що
можемо простежити і в дитячій літературі [4]. Як
наслідок, сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються чіткою антропоцентричною спрямованістю,
що зміщує акценти на процес передачі інформації.
Художній текст є одним зі способів комунікації між
автором та його читачем і зображує ту чи іншу реальну
ситуацію через призму авторського сприйняття. Як соціальному явищу детективу загалом, і злочину зокрема
відводять важливу роль у різних сферах діяльності
людини, а терміни, що репрезентують сферу хімії покликані занурити читача у світ злочинця та детектива, тим
самим віддзеркалюючи життя суспільства.
Отже, актуальність дослідження хімічних термінів у
дитячій літературі дективного жанру детерміновано
об’єктивною причиною, а саме браком досліджень впливу
термінів загалом, і хімічних термінів зокрема, на передачу
інформації дитячій аудиторії. Розвідка є логічним продовженням досліджень функціонування термінів у дитячих
науково-популярних статтях [5] і наразі у фокусі аналізу
є середовище нетипове для термінів, а саме художній

детективний роман, звернений до дитячої та підліткової
аудиторії.
Матеріал дослідження дає насправді багату фактичну
базу зі сфери хімії, зокрема про отрути, на яких знається
головний персонаж, дівчинка-підліток на ім’я Флавія, про
що свідчать, навіть, рецензії критиків: «While Flavia de
Luce is winning your heart, she may also be poisoning your
tea. She’s the most wickedly funny sleuth in years, brilliant,
unpredictable, unflappable – and only eleven. The Sweetness
at the Bottom of the Pie offers the freshest new voice in
mystery yet» (Ch. Todd, author of the Ian Rutledge series);
«Alan Bradley brews a bubby beaker of fun in his devilishly
clever, wickedly amusing debut mystery, launching an
eleven-year-old heroine with a passion for chemistry – and
revenge! What a delightful original book!» (C. Hart Agatha
Award-winning author of the Death on Demand Series).
Розвідка базується на 345 термінах, що є результатом
суцільної вибірки з трьох творів канадського письменника
Алана Бредлі «Солоденьке на денці пирога» [6], «Трава,
що сумку ката обвива» [7] та «Копчений оселедець без
гірчиці» [8] з циклу романів «Загадки Флавії де Люс»
загальним обсягом 307 сторінок.
Мета статті. Мета наукової розвідки полягає в установленні морфологічних, лексичних і семантичних особливостей хімічних термінів у дитячій художній літературі
детективного жанру. Під дитячим стилем або дитячою
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літературою, з опорою на дефініцію В. В. Кизилової,
розуміємо світ творів про те, що таке і хто така дитина,
що таке її мікрокосм, і що таке її макрокосм, тобто все,
що її оточує [9]. Досягнення поставленої мети передбачає
розв’язання конкретних завдань, а саме: установити
корпус хімічних термінів в аналізованому матеріалі;
дослідити співвідношення вживання хімічних термінівслів та термінологічних словосполучень; структурувати
корпус хімічних термінів за їх формальною структурою;
визначити твірні моделі термінологічних словосполучень;
окреслити частиномовну приналежність досліджуваних
хімічних термінів; розмежувати хімічні терміни на сфери
вживання за ознакою «об’єкт назви».
Виклад основного матеріалу. Текст будь-якого жанру
має власний комунікативний намір. Звідси виходимо на
комунікативну інтенцію будь-якого жанру загалом, і
детективного жанру зокрема, а саме привабити читача,
викликати інтерес, хвилювання стосовно перебігу сюжету.
Основними властивостями художнього тексту є його
антропоцентричність (людина перебуває в центрі всіх
подій), соціологічність (відображення проблеми із життя
суспільства), діалогічність (діалог автор – читач), розгорнутість та логічна послідовність, напруженість,
образність та інтерпретативність [10]. Попри очевидність
приналежність цих параметрів і детективу як одному із
літературних жанрів, постає питання як ці риси реалізовано в дитячих детективних-романах, де головний
персонаж є справжнім фахівцем у галузі хімії.
Ураховуючи сукупність досліджень [2;11;12], присвячених термінам, послуговуємось дефініцією Ф.А. Циткіної,
яка визнає термін як мовний знак, що репрезентує
наукове поняття спеціальної, професійної галузі знань
[13, с.10]. Ґрунтуючись на сукупності напрацьованих
лінгвістами визначень, під термінологічними словосполученнями (далі ТС) розуміємо семантичні цілісні
сполучення двох і більше слів, поєднаних (без)прийменниковим зв’язком [14, с.35-39].
Матеріал дослідження дає насправді багату фактичну
базу зі сфери хімії, про що свідчать рецензії критиків:
«While Flavia de Luce is winning your heart, she may also be
poisoning your tea. She’s the most wickedly funny sleuth in
years, brilliant, unpredictable, unflappable – and only eleven.
The Sweetness at the Bottom of the Pie offers the freshest new
voice in mystery yet» (Ch. Todd, author of the Ian Rutledge
series); «Alan Bradley brews a bubby beaker of fun in his
devilishly clever, wickedly amusing debut mystery, launching
an eleven-year-old heroine with a passion for chemistry – and
revenge! What a delightful original book!» (C. Hart Agatha
Award-winning author of the Death on Demand Series).
Проведений аналіз 345 хімічних термінів (за формальною структурою) з трьох романів Алана Бредлі [6–8]
засвідчив, що співвідношення термінів-слів та ТС становить 195 та 150 одиниць відповідно. Домінування слів
термінів пояснюють тенденцією сучасної лінгвістики до
спрощення структури термінів, а також специфікою
матеріалу дослідження, що ураховувує психологічний
підхід до реципієнта. Заміна ТС термінами-словами полегшує сприйняття дитячою аудиторією поліаспектного
інформаційного простору.
Зауважимо, що лише 15 ТС притаманна трикомпонентна структура, наприклад: a paraffin microscope lamp

(a type of lighting device that uses paraffin as a fuel and has
a wick or mantle as light source, protected by a glass
chimney or globe) [15]; brass chemical balances (a beam
balance of great precision used in quantitative chemical
analysis); yellow prussiate of potash (a yellow soluble
crystalline compound used in case-hardening steel and
making dyes and pigments. Formula: K4Fe(CN)6) [16].
134 аналізованих ТС характеризуються двокомпонентною структурою та, переважно, безсполучниковим
зв’язком, наприклад: alkaline earths (any of the divalent
electropositive metals beryllium, magnesium, calcium,
strontium, barium, and radium, belonging to group 2A of the
periodic table); cacodyl oxide (a heavy oily liquid
(AsC2H6)2O that has a repulsive odor and is obtained by
distilling arsenic trioxide with potassium acetate) [15].
Компоненти лише 15 ТС з’єднано сполучниковим
зв’язком, а саме сполучником of, наприклад: Butter of
Antimony (a soft, colourless solid, SbCl3, that has some use
as an analytical reagent), Flowers of Arsenic (a toxic
compound, slightly soluble in water; octahedral crystals
change to the monoclinic form by heating at 200°C) [16].
Особливої лінгвістичної уваги потребує ТС, що поєднує
буквену абревіацію та слово з трьох основ: pAminodimethylaniline. Припускаємо, що цей термін збережено у тексті, тому що він немає простіших
семантичних аналогів; натомість його синонім Dimethyl4-phenylenediamine є ще більш об’ємним та перцепційно
складним.
Аналіз 195 власне термінів-слів виявив, що кількісно
найменш чисельними є кореневі терміни, що нараховують
лише 12 одиниць, наприклад: flask (chemistry) – a bottle or
other container which is used in science laboratories and
industry for holding liquids [17]; test (chemistry) – a
qualitative or quantitative procedure designed to identify,
quantify, or characterise a chemical compound or chemical
group [15].
Терміни flask та test водночас є свідченням
термінологічної омонімії та контекстуальності термінів,
оскільки перший характеризується також приналежністю
до терміносистеми фізики та військової справи, що
зареєстровано словниками: flask (military fare) – a bottle
or other container which is used in science laboratories and
industry for holding liquids [16]; flask (nuclear physics) – a
container used for transporting irradiated nuclear fuel [16];
а другий є частиною терміносистем медицини (test
(medicine) – an examination of your body in order to check
that you are healthy or to find out what is wrong), спорту
(test (sport) – a sports match between two international
teams in cricket, rugby union / league), судової системи
(test (law and legacy) – an examination, or trial, as to
ascertain the nature of something) [16].
Уважаємо, що термінологічна омонімія кореневих
термінів є домінантною причиною обмеженості їх використання в контекстах. Натомість, термінологічна омонімія
не є характерною для дериватів, які нараховують 165
одиниць, тоді як на складні терміни припадає 18 одиниць.
Похідні терміни-слова, які включають 84,6% загальної кількості аналізованих термінів-слів, можуть бути
розкласифіковані згідно трьох моделей творення, а саме:
1) префікс + корінь – 27 термінів, наприклад:
dissolve – to cause to pass into solution [16]; retort – a glass
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vessel with a round bulb and long tapering neck that is bent
down, used esp in a laboratory for distillation [15].
2) корінь + суфікс – 117 термінів, наприклад: beaker –
a cylindrical flat-bottomed container used in laboratories,
usually made of glass and having a pouring lip [16]; pipette –
a slender pipe or tube into which small amounts of liquids
are taken up by suction, as for measuring [16].
3) префікс + корінь + суфікс – 21 термін, наприклад:
extraction – the process of removing a substance from the
ground or from another substance [15]; sublimate – the
material obtained when a substance is sublimed [16].
Ґрунтуючись на проведеному аналізі моделей термінівдериватів, робимо висновок, що продуктивною є друга
модель із залученням суфіксації, тоді як перша і третя
моделі (префіксальний та префіксально-суфіксальний
способи деривації відповідно) не є продуктивними для
творення термінів-слів у галузі хімії.
Складні терміни-слова, виявлені в аналізованих статтях, умовно ділимо на власне складні терміни, та терміни,
що поєднують складання й деривацію. Такі терміни містять
2 основи та суфікс, наприклад: dioxidic – concerning any
oxide and containing two oxygen atoms per molecule;
monoxidic – concerning any oxide and containing one
oxygen atom per molecule; trioxidic – concerning any oxide
and containing three oxygen atoms per molecule [16]. Ці
приклади ілюструють системність термінів, адже створені
за аналогією, де перший елемент вказує на кількість атомів.
Подібний приклад системності вбачаємо й серед
власне складних слів, що містять дві основи й також
творені за принципом аналогії: microscope (an optical
instrument that uses a lens or combination of lenses to
produce a magnified image of a small, close object) [15];
spectroscope (an optical instrument used for forming spectra
for study) [16]; thermoscope (an instrument for indicating
changes in temperature of a substance, without accurately
measuring them, by observing the accompanying changes in
volume) [16]. З термінальним елементом –scope (indicating
an instrument for observing, viewing, or detecting) [16] усі
три позначають обладнання для хімічних експериментів,
котре використовувала Флавія у своїй надсучасній на ті
часи лабораторії, яку успадкувала від дядька Тара де Люса.
Здійснений аналіз частиномовного складу корпусу
хімічних термінів у дитячій літературі детективного жанру
засвідчив, що досліджуваний корпус представлено іменниками, дієсловами та прикметниками із кількісним
домінуванням іменників, що становлять 150 із 195
термінів-слів та називають терміни-предмети, термінивеличини та їх одиниці й терміни-процеси, наприклад:
chlorine – the chemical element of atomic number 17, a
toxic, irritant, gas [15]; degree – a unit in any of various
scales of temperature, intensity, or hardness [16]; distillation –
a chemical process for separating the components of crude
oil, according to their different boiling points [16].
Малочисельними є терміни-дієслова та терміниприкметники, що нараховують 27 і 18 елементів відповідно. Значну частину термінологічного прикметникового
корпусу становлять одиниці, семантика яких пов’язана з
якісною характеристикою предметів, якісною чи відносною визначеністю процесів, явищ. У складі термінологічних одиниць прикметники вживають для відображення
різноманітних зв’язків предметів, їх взаємодії, ознак і вла-
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стивостей, наприклад: insoluble – incapable of being
dissolved; incapable of forming a solution, especially in water
[16]; sulphuric – containing sulphur or sulphuric acid [16].
Уважаємо, що малочисельність термінів-дієслів пояснюється тим, що проблема здатності дієслова позначати
спеціальні поняття залишається дискусійною. Однак,
правомірність термінологічного статусу дієслова підтверджують лінгвостатистичні та функціональні характеристики дієслова в науковому стилі мови. Аналізовані
твори реєструють уживання дієслів-термінів у термінологічній сфері хімії на позначення характеристик процесів,
наприклад: fluoresce – to lose or cause to lose liquid by
vaporization, leaving a more concentrated residue [15];
inhibit – to prevent reaction / process from developing in the
way or at the rate that is possible [16].
Розвиток й ускладнення понять та їх термінологізація, поповнення терміносистем суміжно-галузевими
термінами й загальновживаними словами зумовили
необхідність конкретизації термінів-слів термінами-словосполученнями. В аналізованому матеріалі встановлено
135 двокомпонентних та 15 трикомпонентних моделей ТС:
1) прикметник + іменник (29 ТС), наприклад:
chemical equation – a representation of a chemical reaction
using symbols of the elements to indicate the amount of substance, usually in moles, of each reactant and product [15];
 іменник + іменник (96 ТС), де розрізняємо:
іменник + іменник (66 ТС), наприклад: poison hemlock –
a poisonous drug derived from this plant [16]; іменник + of
+ іменник (12 ТС) atom of carbon – an atom heavier than
helium or hydrogen, having six protons and (usually) six
neutrons in the nucleus, and six electrons going around the
outside [16]; іменник + of + власна назва (3 ТС), наприклад:
Crystals of Venus – crystallized copper acetate [16]; власна
назва + іменник (9 ТС), наприклад: Marsh’s test – a highly
sensitive method in the detection of arsenic, especially useful
in the field of forensic toxicology [15]; власна назва +
власна назва (6 ТС), наприклад: Nux Vomica – the
poisonous, disklike seed of an Asiatic tree (Strychnos nuxvomica) of the logania family, containing strychnine,
brucine, and other alkaloids [17];
2) дієприкметник І + іменник (6 ТС), наприклад:
condensing tube – an apparatus or item of equipment used
to condense [15];
3) дієприкметник ІІ + іменник (3 ТС), наприклад:
chlorinated hydrocarbons - highly toxic pesticides including
aldrin, DDT and dieldrin [15];
4) абревіація + іменник (1 ТС), наприклад: pAminodimethylaniline (a molecule used in the oxidase test
and it is a important to methylene blue) [15];
5) іменник + іменник + іменник (4 ТС), наприклад:
paraffin microscope lamp – a type of lighting device that
uses paraffin as a fuel and has a wick or mantle as light
source, protected by a glass chimney or globe) [16];
6) прикметник + іменник + of + іменник (2 ТС),
наприклад: yellow prussiate of potash – a yellow soluble
crystalline compound used in case-hardening steel and
making dyes and pigments. Formula: K4Fe(CN)6) [16];
7) прикметник + прикметник + іменник (3 ТС),
наприклад: brass chemical balances – a beam balance of
great precision used in quantitative chemical analysis) [15];
8) прикметник + власна назва + іменник (3 ТС),
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наприклад: German Geisler tube – an early gas discharge
tube to demonstrate the principles of electrical glow
discharge [15];
9) дієприкметник І + іменник + of + власна назва (3
ТС), наприклад: Fuming Liquor of Boyle – sulphureted
hydro-sulhhat of ammonia [16].
Загалом, терміни кожної галузі науки, техніки, мистецтва, будучи словесною номінацією поняття певної
сфери професійних знань, формують свої системи (номенклатури), що детермінуються поняттєвими зв’язками
професійних знань [3]. Термін є компонентом певної
термінологічної системи з приналежністю обмеженій
поняттєвій сфері, яка забезпечує ізоляцію від побутового
лексикону.
Предметом хімії є всі прояви життя: структура та
функції живих організмів, їх походження, розвиток та
розповсюдження, зв’язки органічні та неорганічні. Комплексний характер аналізованої термінологічної сфери
уможливлює виокремлення 9 галузевих груп за критерієм
об’єкт дослідження в аналізованому репертуарі 345 хімічних термінів і ТС, а саме:
1) Chemical Elements (хімічні елементи; 84 одиниць): chromium – a hard grey metallic element that takes
a high polish, occurring principally in chromite: used to
increase corrosion-resistance; lithium – the chemical
element of atomic number 3, a soft silver-white metal [16].
2) Venoms and Toxicants (отрути; 57 одиниць):
antidote – a chemical substance that stops or controls the
effect of a poison; potassium cyanide – a white poisonous
granular soluble solid substance [16].
3) Organic & Inorganic Compounds (органічні та
неорганічні сполуки; 54 одиниці): organic tincture – an
alcoholic extract of plant or animal material or solution; sal
aeratus – a leavening agent consisting of potassium or
sodium bicarbonate [15].
4) Laboratory Support (лабораторне обладнання;
45 одиниць): Bunsen burner – a small gas burner that
produces a hot, blue flame, used in chemistry laboratories;
spirit lamp – a lamp that burns methylated spirits instead of
oil [16].
5) Chemical Processes (хімічні процеси; 45 одиниць): catalyst – a substance that increases the rate of a
chemical reaction without itself suffering any permanent
chemical change; decant – to pour off a chemical liquid
gently without stirring up the sediment [16].
6) Chemical Properties (хімічні властивості; 18 одиниць): graphite – a distinct compound or substance,
especially one which has been artificially prepared or
purified; soluble –capable of being dissolved in some
solvent, usually water [16].
7) Gases (гази; 18 одиниць): sewer gas – a mixture of
toxic and non-toxic gases (mainly methane) produced and
collected in sewers by the decomposition of waste matter;
sulphur dioxide – a colourless soluble pungent gas
produced by burning sulphur [16].
8) Chemical Substances (хімічні речовини; 15
одиниць): beeswax – a yellowish or dark brown wax after
refining, purifying, etc, used in polishes, ointments; essential
oil – any of various volatile organic oils present in plants,
usually containing terpenes and esters [16].

9) Chemical Reaction Products (продукти хімічних
реакцій; 9 одиниць): extract – a substance obtained by
means of a chemical process; solution – a homogeneous
mixture of two or more substances in which the molecules or
atoms of the substances are completely dispersed [16].
Отже, ранжуємо вищеназвані групи наступним чином
(у порядку спадання): хімічні елементи (24,4%) →
отрути (16,5%) → органічні та неорганічні сполуки
(15,7%) → лабораторне обладнання (13%) → хімічні
процеси (13%) → хімічні властивості (5,2%) → гази
(5,2%) → хімічні речовини (4,3%) → продукти хімічних
реакцій (2,6%).
Висновки. Отже, аналіз складу хімічних термінів з
трьох романів циклу «Загадки Флавії де Люс» засвідчив
превалювання термінів-слів над ТС, що пояснюємо
урахуванням психологічного підходу до реципієнта –
чим простіша структура, тим легше трактувати значення.
Потреба в чіткості семантичних значень та необхідність
відмежування семантики від омонімів суміжних дисциплін
пояснює превалювання похідних слів-термінів. Далі у
порядку спадання розташовуються складні й кореневі
терміни. Афіксація виявила свою продуктивність шляхом
творення і дериватів, і складених дериватів.
Узагальнюючи дослідження частиномовної приналежності хімічних термінів, дійшли висновку, що іменник
домінує не лише в аналізованому корпусі термінів-слів,
а й є превалюючим елементом при творенні ТС, що
ґрунтується на їх здатності номінувати за логічною
категорією поняття терміни-предмети, терміни-величини
та їх одиниці та терміни-процеси.
За об’єктом назви аналізований корпус термінів
охоплює 9 сфер уживання, а саме хімічні елементи;
отрути; органічні та неорганічні сполуки; лабораторне
обладнання; хімічні процеси; хімічні властивості; гази;
хімічні речовини; продукти хімічних реакцій.
Підсумовуючи вищесказане, вважаємо, що результати
дослідження може бути використано при укладанні
термінологічного словника, орієнтованого на дитячу
читацьку аудиторію, а перспективу подальших лінгвістичних студій вбачаємо у дослідженні термінологічних
фразеологізмів на матеріалі дитячих детективних
романів Алана Бредлі.
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MORPHOLOGICAL, LEXICAL AND SEMANTIC PARAMETERS OF CHEMISTRY TERMS
OF CHILDREN’S DETECTIVE FICTION (A STUDY OF THE LITERARY SERIES
«FLAVIA DE LUCE MYSTERIES» BY ALAN BRADLEY)
This work focuses on the analysis of morphological, structural, lexical, and semantic properties of chemical terms in Alan
Bradley’s Flavia de Luce Series. The research has been grounded on the totality of terms’ classifications based on the logical,
linguistic and scientific principles. Three novels by Alan Bradley have been analyzed and 345 terms have been singled out.
Taking into account the recipient’s psychological peculiarities the inclination to use terms instead of terminological wordcombinations has been traced. This conformity is intended for easier children’s comprehension of multi-aspect informational space.
Three derivative patterns for terms-words have been determined and structural patterns for terminological word-combinations have
been defined. Considering the logical category, the belonging of terms-words to parts of speech has been outlined.
Applying the criterion «object of nomination» nine thematic terminological spheres such as chemical elements, venoms and
toxicants, organic and inorganic compounds, laboratory support, chemical processes, chemical properties, gases, chemical
substances and chemical reaction products have been registered.
Key words: a chemical term, a terminological word-combination, children’s detective fiction, a derivative pattern, a thematic
terminological sphere.
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АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОГО
МОНАСТИРЯ ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
В ОБЛАСНІЙ ПЕРЕПИСЦІ ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТОК
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 50–60-Х РОКАХ ХХ СТ.
Метою даної розвідки є введення у науковий обіг нових документів, що сприятимуть дослідженню
пам’яток Свято-Вознесенського монастиря в м. Переяславі-Хмельницькому. Для досягнення мети було
використано порівняльний аналіз для систематизації архівних та опублікованих джерел, загально науковий
метод абстрагування, що дозволило виокремити інформацію стосовно досліджуваних пам’яток,
індуктивний для узагальнення використаних першоджерел. Джерельну основу склали документи Державного
архіву Київської області, фонд № 5418.
Ключові слова: пам’ятка, Вознесенський монастир, реставрація, архітектура, собор, дзвіниця.
Постановка проблеми. Значну частину етнокультурної інформації зберігають у своїх архітектурних особливостях культові споруди, що є унікальними об’єктами
матеріальної культури народу. Храми м. ПереяславаХмельницького є важливою складовою містобудівної,
архітектурної та духовної спадщини українського народу.
Вони мають досить цінну інформацію краєзнавчо-історичного характеру, вони є вагомою джерельною базою для
дослідження історії міста. Безперечно, серед сакральних
споруд міста домінує ансамбль Свято-Вознесенського
монастиря, який не зважаючи на масштабні руйнації в
результаті історичних процесів міста, є визначною пам’яткою архітектурно-культурної спадщини нашого народу.
Домінанта даного комплексу – собор (1695–1700 рр.),
який у ХVIII ст. відігравав роль головного кафедрального
храму, резиденції переяславських єпископів.
Дане пам’яткознавче дослідження присвячене стану
збереження комплексу Свято-Вознесенського монастиря
у післявоєнні роки. Джерельну основу склали документи
Державного архіву Київської області, фонд № 5418.
Зокрема, основну увагу зосереджено на переписці про
охорону культурних пам’яток Київської області в 50-х
роках ХХ ст. керівника Управління у справах архітектури
при Раді міністрів УССР В.М. Орєхова, керівника відділу в
справах архітектури І.Н. Днєстровим з керівником
обласного відділу у справах будівництва і архітектури
І.Л. Дабагяном та ін. В окрему групу джерел варто виділити публікації, які містять цікавий матеріал про наукові
і теоретичні розвідки вітчизняних дослідників з проблем
історії та збереження архітектурних пам’яток м. Переяслава-Хмельницького. Зокрема, Л.М. Набок, яка на основі матеріалів Центрального державного історичного
архіву в м. Києві, Державному архіві Полтавської області,
Полтавської духовної консисторії, зробила комплексний
історико-архітектурний та архітектурно-мистецтвознавчий
аналіз культових споруд Переяславщини [1]. А.П. Ніколенко

зібрав у своїй книзі «Переяславу – 1100 років» археологічний, документальний, фотоілюстративний матеріал
пов’язаний з архітектурою м. Переяслава-Хмельницького
[2]. В.П. Мельник у своїх дослідженнях детально зупинялась на проблемах збереження пам’яток Свято-Вознесенського монастиря [3]. Історичні дослідження, обмірні
креслення споруд проводили Ю.С. Ассєєв, В.В. Заболотній,
Д.Н. Яблонський, Г.Н. Логвинов, М.І. Сікорський та інші.
Мета статті. Отже, завданням даної розвідки є введення у науковий обіг нових документів, що сприятимуть
дослідженню пам’яток Свято-Вознесенського монастиря
в м. Переяславі-Хмельницькому. Для досягнення мети
було використано логіко-теоретичний, порівняльний аналіз
для систематизації архівних та опублікованих джерел,
загально науковий метод абстрагування, що дозволило
виокремити інформацію стосовно пам’яток саме Вознесенського монастиря, індуктивний для узагальнення використаних першоджерел.
Виклад основного матеріалу. Комплекс СвятоВознесенського монастиря формувався понад сто років.
Будівництво монастирського комплексу було започатковано зведенням Вознесенського собору (1695–1700)
завдяки діяльності Івана Мазепи [4, с.131]. Гетьман надав
для будівництва собору та облаштування єпископської
кафедри «більше ніж 30000 золотих» [5, с.144]. Храм
мав три престоли: центральний – Вознесіння Господнього,
праворуч – Різдва Богородиці, ліворуч – Різдва Івана
Предтечі. Після 1708 р. останній престол було скасовано
і відновлено в 1851 р. на честь св. Преподобного мученика
Макарія Архимадрита Овруцького [1, с.82]. При правому
престолі була прибудована кам’яна ризниця в 1820 р. До
ансамблю Вознесенського монастиря входить також
дзвіниця (1771–1776) побудована завдяки ініціативі
єпископа Іова Базилевича. Хрест на ній був позолочений
червінцевим золотом. Із східного боку дзвіниці в 1782 р.
була прибудована завдяки преосвященному Іларіону
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кам’яна церква св. Великомучениці Варвари. Північніше
від храму – будинок колегіуму (1753–1757). На території
монастиря знаходились: дерев’яний будинок Єпископа
на кам’яному фундаменті (1824–1826 рр.), флігеля, келії
для ченців, торговельні ряди, поварні, будинки для
приїжджих та ін [6, с.349–352]. Нажаль, значна частина з
плином часу, під дією певних історичних процесів,
соціальних чинників до наших днів не збереглась.
В 50-х роках ХХ ст. відбувся комплекс заходів, що
сприяв збереженню та реставрації ансамблю Свято-Вознесенського монастиря в м. Переяславі-Хмельницькому.
Задіяні були члени Академії архітектури УРСР та провідні
фахівці у сфері збереження архітектурних пам’яток.
Одним із документів, що стосується даної проблематики, у фонді №5418 ДАКО є перелік пам'яток архітектури
Київської області, які належало обстежити та провести
ремонтно-реставраційні роботи, затверджений 3 січня
1951 р. начальником управління у справах архітектури
при Раді Міністрів УССР В.М. Орєховим. У даному
переліку перші місця займають споруди Вознесенського
монастиря м. Переяслава-Хмельницького: «…Коллегиум.
Каменное здание Республиканского значения – ХVIII в.»,
«…Здание Ризницы и Пономарня каменное Республиканского значения – ХVIII в.», «…Вознесенский собор.
Церковь каменная Республиканского значения – ХVIII в.»,
«…Колокольня – 1770 г.» [7, арк.1].
Огляд даних пам’яток було зроблено в серпні 1951 р.
співробітниками науково-реставраційної майстерні на
чолі із старшим архітектором обласного відділу
П.Ф. Дроздовим. Відповідно характеристика стану
збереження культових споруд була зафіксована спеціальними актами. В актах подано перелік пам’яток Вознесенського монастиря, що збереглися та зазначено першочергові ремонтно-реставраційні роботи, які необхідно
провести. Так, наприклад, Вознесенському собору необхідно укріпити стіни, які мають тріщини і провести ремонт
даху головного куполу [8, арк.1]. В середині зберігся
внутрішній настінний живопис (чотири євангеліста),
реставрацію якого передбачала службова І.Н. Днєстрова
[9, арк.87]. На дзвіниці зробити ремонт залізної покрівлі,
замінити залізне покриття ярусних карнизів, провести
капітальний ремонт штукатурки зовнішніх стін , укріпити
звідне перекриття та інше. Зазначили, зокрема, що
необхідно відновити зруйновану південно-східну стіну
ризниці, а також облаштувати дах над ризницею та
пономарнею. В кінці начальник обласного відділу у
справах архітектури І.Н. Днєстров пише про необхідність взяття командиру військової частини №44040
полковнику Браунштейну і заступнику начальника КЕЧ
Печерського району підполковнику Стояновському, на
себе обов’язки по охороні та ремонтно-реставраційним
роботам. Адже саме у відомстві останніх знаходились
культові пам’ятки Вознесенського собору. У свою чергу,
військова частина посилається на відсутність матеріальних засобів для організації та проведення ремонтно-реставраційних робіт. Виходячи з викладеного, І.Н. Днєстров
просить передати архітектурні пам’ятки іншій установі,
яка б змогла забезпечити відповідні умови експлуатації і
виконала б ремонтно-реставраційні роботи для їх
збереження та поставити їх на баланс обласного відділу.
Для цього виклопотати перед Радою Міністрів УССР
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орієнтовно – 500–600 тис. рублів [8, арк.1].
1954 р. відбувалось помпезне святкування 300-літнього
ювілею Переяславської Ради, підготовка до цієї події
поширилась на усі сфери діяльності міста. Зокрема, на
початку 1953 р. «Київоблпроект» затвердив генеральний
план реконструкції і розвитку м. Переяслава-Хмельницького.
До вище зазначеної річниці готувалась вся область. Як
результат, Постановою Ради Міністрів УРСР від
3.10.1953 р. № 2119 було виділено охоронну зону навколо
пам'ятки архітектури ансамблю колишнього Вознесенського монастиря, а пам'ятки архітектури (Вознесенський
собор, дзвіницю, будинок колегіуму, вхід в печери) оголошено заповідником [10, арк.11]. Серед планових завдань
обласного відділу в справах архітектури було складено
проект реставрації собору і дзвіниці Вознесенського
монастиря.
Передбачалось собор використати для організації в
ньому музею «…воссоединения украинского народа с
великим русским народом…», а дзвіницю для водонапірної башти міського водопостачання. Серед поставлених завдань було також розібрати прибудову біля
дзвіниці, а на її вершині встановити шпиль і міський
годинник [11, арк.64]. У кінці 1953 р. у м. ПереяславіХмельницькому розпочались ремонтно-реставраційні
роботи на пам'ятках архітектури [12, арк.72]. Дані
роботи виконувались Республіканськими науково-реставраційними виробничими майстернями Управління у
справах архітектури при Раді Міністрів УРСР. Всі роботи
відповідно договору від 11.01.1955 р. повинні були
закінчитись і здані 15.12.1955 р. [13, арк.76]. Але як
показує подальша переписка закінчити ремонтно-реставраційні роботи не вдалось вчасно.
Для повторного обстеження, здійснення наукових
консультацій при виконанні обмірних, дослідницьких
проектів і будівельно-реставраційних робіт архітектурних
пам’яток ансамблю Вознесенського монастиря Академією
Архітектури УРСР і управлінням у справах архітектури
при Раді Міністрів УРСР було затверджено наукового
співробітника інституту історії і теорії Архітектури УРСР
кандидата архітектури Г.Н. Логвіна [14, арк.55].
Логвін Григорій Никонович (22.05.1910–7.03.2001 р.) –
архітектор, мистецтвознавець. Заслужений діяч мистецтва
України (1996 р.), Заслужений архітектор України
(1999 р.). Закінчив Харківський художній інститут
(1931–1934 рр.), Харківський інститут інженерів комунального господарства (1934–1936 рр.), Московський
університет образотворчого мистецтва (1938–1941 рр.).
З 1947 р. і до кінця життя – науковий співробітник
Науково дослідного інституту теорії та архітектури містобудування в Києві. Дослідив і обміряв сотні пам’яток по
всій території України [15].
Як уже зазначалось, ремонтні роботи довірили
проводити Республіканським науково-реставраційним
виробничим майстерням Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УССР, які представляв директор –
Митюк Ігор Антонович. За договором від 11.01.1955 р.
всі роботи повинні бути завершені до 25.12.1955 р. Але
на практиці начальник обласного відділу у справах
будівництва і архітектури І.Л. Дабагян звітує, що дана
майстерня зобов’язана закінчити ремонтно-реставраційні
роботи по комплексу споруд, що входять до архітек-
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турного ансамблю Вознесенського монастиря (собор,
колегіум, ротонда, дзвіниця, благоустрій території) до
кінця 1961 р. [16, арк.12].
Начальнику управління у справах архітектури при
Раді Міністрів УРСР Д.С. Богуславському було надано
проектно-кошторисну документацію ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури у Київській області
на 1956 р. Де орієнтовно було зазначено, що на будівлі
ансамблю Вознесенського монастиря в м. ПереяславіХмельницькому, варто передбачити витрати у розмірі
2275,8 тисяч рублів [17, арк.52].
Під час ремонтно-реставраційних робіт були перешкоди, що завадили вчасно їх закінчити. Постановою
Ради Міністрів УРСР від 3.10.1953 р. № 2119 зобов'язувалось Київський Військовий округ звільнити до
1.01.1954 р. приміщення колегіуму Вознесенського монастиря і каплиці над входом в печери, але це було
зроблено лише в жовтні 1961 р., що спричинило значні
труднощі для робіт, як пише в своєму звернені І. Дабагян
до помічника військами КВО генерал-лейтенанту інженерних військ Зайцеву І.Д. [18, арк.72].
Відповідно до розпорядження промислового обласного
виконкому Київської області Ради депутатів трудящих
УРСР від 5.03.1963 р., на прохання виконкому ПереяславХмельницької міської Ради споруди Вознесенського монастиря – собор та колегіум були передані для використання Переяслав-Хмельницьким історичним музеєм [19,
арк.68].
Нажаль, в результаті реставраційних робіт, проведених
всередині храму в 1962 р., весь настінний живопис було
забілено. Дзвіницю переобладнали під водонапірну башту і
так її використовували до 1986 р. [1, с.89].
Приміщення собору пустувало до 1974 р., а в 1975 р.
в ньому було створено Музей-діораму «Битва за Дніпро
в районі Переяслава-Хмельницького і створення Букринського плацдарму восени 1943 року». В 1972 р. з нагоди
святкування 250-річчя з дня народження Григорія
Сковороди, на сесії міської Ради, за поданням директора
історичного музею М. Сікорського, було прийнято рішення
про відкриття в будинку колишньої Переяславської
семінарії музею Г. Сковороди. Обидва музеї на даний
час входять до структури Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» [20].
Висновки. Як бачимо, зазначені документи показують,
що становлення та розвиток державної системи охорони
культурних пам’яток розпочався ще в радянський період
на території м. Переяслава-Хмельницького. Перші капітальні ремонтно-реставраційні роботи для збереження
пам’яток ансамблю Свято-Вознесенського монастиря
були проведені в 1953–1955 рр. Нині споруди є об’єктами
держаної власності і мають статус архітектурних
пам’яток національного значення.
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ARCHITECTURAL MONUMENTS OF PEREYASLAV-KHMELNYTSKYI HOLY ASCENSION MONASTERY
IN THE REGIONAL CORRESPONDENCE ON THE PROTECTION OF MONUMENTS OF KYIV REGION
IN THE 50-60-IES OF THE XX CENTURY
The purpose of this research is to introduce into the scientific circulation some new documents that will contribute to the
study of the monuments of the Holy Ascension Monastery in Pereyaslav-Khmelnytsky. To achieve the goal, a comparative
analysis was used to systematize the archival and published sources, a general scientific method of abstraction which made it
possible to separate information about the investigated monuments, an inductive method for generalization of the used primary
sources. The source was the documents of the State Archives of Kyiv region, fund No. 5418.
Key words: a monument, the Ascension Monastery, restoration, architecture, a cathedral, a bell tower.
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МУЗИКА В ЖИТТІ П.Г. ТИЧИНИ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСІВ
В історіографії значна увага присвячена ролі музики в житті і творчості П.Г. Тичини. У цьому
контексті важливо виявити і охарактеризувати ті джерела, які використовувалися і можуть бути
використані дослідниками для розкриття цієї проблеми.
Статтю присвячено аналізу щоденникових записів на предмет інформації про зв’язок П.Г. Тичини зі
світом музики. Метою статті є визначення інформаційного потенціалу щоденника. У дослідженні
використано методи роботи з джерелами особового походження. З’ясовано значний інформаційний
потенціал щоденника для досліджень місця музики в житті поета.
Ключові слова: П.Г. Тичина, музика, щоденник.
Постановка проблеми. Талановита людина талановита в усьому. Феномен П.Г. Тичини підтверджує цю
загальновідому істину. Сам він свого часу зауважував,
що, можливо, було б краще, якби став художником чи
музикантом, ніж поетом. Його слова вказують на те, що
ці дві сфери були для нього не менш важливими, ніж
обрана ним література.
Тема музики в житті та творчості українського поета
знайшла своє належне висвітлення в історіографії. Біографічному аспекту «відносин» П.Г. Тичини зі світом музики
приділена увага в нарисах С. Тельнюка [1] та В. П’янова
[2]. Синтезу музики і слова присвячена розвідка Н. Мех
[3]. О. Косінова прослідкувала основні етапи формування
музичного світогляду українського поета [4]. Серед джерел
біографів та науковців були й щоденникові записи.
Однак досі вони не ставали предметом окремого дослідження. Поряд із цим нотатки Павла Григоровича (до
дослідження залучаються лише опубліковані в книзі
«Павло Тичина. Із щоденникових записів») багаті на інформаційний потенціал, необхідний для розкриття проблеми «Тичина і музика». Їхня найбільша цінність полягає
в тому, що це – записи особового походження і вони передають безпосереднє «живе» ставлення Павла Григоровича
до музики. До того, ж нотатки охоплюють значний хронологічний проміжок − з 1919 р. по 1967 р. [5]. Отож метою
статті є визначення їхнього інформаційного потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Значну частку становлять ті записи, що стосуються дитячо-юнацьких
років. Названа частина чи не найбільш об’ємна з-поміж
усіх «музичних» щоденникових записів. Насамперед ці
нотатки доносять цінну інформацію про родинне середовище, у якому зростав майбутній поет. Павло Григорович
зауважує любов до музики і співів свого батька −
Григорія Тимофійовича [5, с.60,228]. П. Тичина навіть
згадує конкретні випадки з життя останнього, які промовисто свідчать про це. Так, «батько цілу ніч сидів на
призьбі і все слухав» музичні інструменти, що грали на
весіллі. (І діти теж любили троїсту музику: як тільки
чули її, йшли на весілля, де вона грала). Понад це,
Григорій Тимофійович ходив також на іменини до
Раковича (поміщика в їхньому с. Піски) з метою «послухати військову музику з Козельця» [5, с.228,234]. Ще два

записи фіксують зачудування імітацією «Ліри» у два
голоси: парубки гули у квінту, «а один заспівував –
жалібно, як лірник» (майбутнього поета теж «по-чудовому
вразила та «Ліра»») [5, с.218-219,234]. А коли батько
загубив камертон, то дуже сумував з цього приводу [5,
с.217,228]. Павло Григорович пише про надзвичайно
тонкий слух Григорія Тимофійовича і не лише щодо
співів. Батько навіть чув потяг, що їхав залізницею до
Бобровиці, відстань до якої від їхнього села − близько
19 кілометрів. На той час майбутній поет, як сам
зазначає, ще не мав таких здібностей [5, с.228], однак
записи, що пов’язані з подальшими етапами в житті
П. Тичини свідчитимуть, що він розвинув їх.
Григорій Тимофійович долучав до музичного світу і
своїх дітей. Він брав Павлуся з собою на крилас (так
привчав сина і до церковних богослужінь), завдяки чому
останній вже в досить ранньому віці, як припускаємо з
тексту, гарно знав порядок церковних служб (щонайменше − Літургії) [5, с.214]. Співали члени сім’ї і вдома.
Це були духовні піснеспіви («Отверзу уста моя», «Крест
начертав Моисей», «Седе Адам проти рая и плакася
горько…»), народно-українські та російські пісні, а також
на слова поетів: «За рекой на горе» Кольцова, «Хуторок»,
«Тече річка невеличка», «По синим волнам океана»
Лермонтова (її характеризує як заборонену) [5, с.61, 214215,217,234,375]. Вже в дорослому віці, записуючи ці
дитячі спогади, поет цікавився, чи знав батько Лисенка
(мабуть, йдеться про його творчість) [5, с.375]. Згадує
Павло Григорович також колядки і щедрівки і свою
участь у різдвяному вертепі, а ще «Реве та стогне...» −
можливо, теж як пісню, знану з дитинства [5, с.216].
Юний Павло перейняв родинну любов до пісні.
Матеріальним свідченням цього став маленький зошит,
у який він записував відому йому пісні і ті, що чув від
брата Михайла. Можливо, це було ще в період проживання майбутнього поета в рідних Пісках, коли Михайло
міг «привозити» із столиці губернії нові для Павла пісні.
Але автор міг писати так і про той, період, коли обоє
перебували в Чернігові [5, с.107].
Григорій Тимофійович учив Павла також імітувати
«дзвони Лаври й руської церкви» (це було після відвідин
Києва та Чернігова, руською називалася, як пояснює
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Павло Григорович, та церква, біля якої в пізніший час
жив М.М. Коцюбинський) [5, с.228,235,61].
У період життя біля батьків відбулося й знайомство
юного Павлуся з музичними інструментами. Першою була
гармонія, придбана Григорієм Тимофійовичем для майбутнього поета в Києві або Чернігові. На ній грали і батько,
і син [5, с.60,215,228,234]. Відтак, за порадою хлопців
(мабуть, вони були старшими за віком) Павло спробував
виготовити бубон (очевидно, під враженнями від троїстої
музики) [5, с.215,61]. Пише П. Тичина і про традицію
виготовлення дитячих скрипок Це зауваження стоїть у
тексті щоденника після виписки з автобіографії Давида
Ойстраха – скрипаля, альтиста, диригента – і могло стосуватися рідної для останнього Одеси, але, припустимо,
що й на Чернігівщині була така практика [5, с.234].
Низка записів стосується періоду перебування у хорі
Єлецького та Троїцького монастирів, навчання в духовному училищі та Чернігівській духовній семінарії, у тому
числі про враження юного хлопчика від духовного
концерту Бортнянського [5, с.224], про спів в Іллінських
печерах [5, с.363], про кобзарів та лірників [5, с.224,
367], про своє керівництво семінарським хором [5, с.239].
Цінними є й записи про спів брата Михайла (який стане
священиком) під керівництвом М. Лисенка [5, с.270].
Окрему групу (звичайно, умовно) записів присвячено
подіям музичного життя. Їх порівняно небагато, але
вони мають свою інформативну цінність. Кілька з них
стосуються 1920-х рр. Лаконічні нотатки повідомляють
про українську оперу [5, с.33], про закладення синтетичної
студії у грудні 1920 р. [5, с.34]. 27 січня 1921 р. з болем
відгукується поет на вбивство М. Леонтовича [5, с.36].
А в записах пізнішого часу (у публікації щоденника вони
вміщені під 1960–1967 рр.) повідомляє про заснування й
організацію роботи капели ім. М. Леонтовича. Надзвичайно цінне зауваження поета про те, що хор-студія (як
можемо припустити, участь у музичному житті) рятував
його як творця і про значення дружби з композиторами
для нього в той період [5, с.292-293].
Зустрічаються і записи про відхід із цього світу відомих
музичних діячів – М.К. Заньковецької, Л.В. Собінова і
П.К. Саксаганського – та печаль і жаль через це самого
автора та інших людей [5, с.68,75,123].
На окрему увагу заслуговують «музичні» записи,
пов’язані з описом подорожей за кордон і по країні. Ці
враження і спостереження досить цікаві.
Так, у листопаді 1928 р. Павло Григорович пише у
щоденнику про театр у Туреччині, у тому числі про
оркестр, співаків [5, с.51-55].
Під час подорожі до Парижу на Конгрес оборони
культури (червень 1935 р.), як зазначає П.Г. Тичина,
«слухали як на баяні грав музикант: із американського
фільму, із «Князя Ігоря» чи Римського-Корсакова» [5,
с.76-77]. Пише і про відвідування робітничого театру, у
контексті чого згадує співаків, які виконували різні
композиції, хор і навіть спів глядачів [5, с.79-80]. Павло
Григорович занотував також цінну інформацію: «Ми
вже одвикли чути церковний дзвін, а тут іще дзвонять»
[5, с.79]. Можливо, у цих словах не просто спостереження
іноземця, що зауважує спільне та відмінне між власною
та чужою культурою, а ностальгія за тим часом, коли і в
«нас» дзвонили.
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Подібним є і запис, пов’язаний із поїздкою до Фінляндії
і відвідуванням шкіл: «Но в то же время молитвенные
псалмы нам запели в классе» [5, с.187]. Щодо відвідин
цієї країни, то П.Г. Тичина залишив ще спогади про один
із найкращих хорів (у м.Тампере) з характеристикою
його виконання, а також про великий концертний зал з
дуже хорошою акустикою у Турку, де свого часу
виступав навіть Народний хор Верьовки [5, с.187-188].
Цінними є й записи про подорож Чехословаччиною
[5, с.189-203]. У них Павло Григорович зафіксував інформацію і про урочисті заходи, супроводжувані оркестром,
гімнами [5, с.189,191,195,198], і про гру музикантів в
національних костюмах (народну музику) [5, с.193], і про
оркестр, спів і хор, які супроводжували вечерю [5, с.200202]. Зазначає Павло Григорович і про спільність музичних
ходів пісень словацьких та російських [5, с.199]. Пише і
про знайомство із чеським композитором Кубіним [5, с.203].
Під час перебування в санаторії занотував про хор
співаків у клубі − хор терських козаків. Занотував із захопленням − як про потомків запорожців [5, с.125].
Записав Павло Григорович і про хор учнів у Солотвино [5, с.140].
Низка щоденникових записів фіксує роздуми і
враження Павла Григоровича, які засвідчують, що
П. Тичина був не лише поетом, а людиною, яка вміла
надзвичайно тонко відчувати музику.
Так, під 23 січня 1952 р. Павло Григорович записав:
«По радіо слухаю, як грав Рахманінов 7-й вальс Шопена, −
мене вразило оте місце перегри ... він – Рахманінов −
ледве-ледве чути це робить. А прекрасно ж як!» [5,
с.174]. А 22 березня 1956 р., очевидно теж почувши по
радіо, поділився своїми враженнями зі щоденником:
«Друга рапсодія Миколи Лисенка. Яке обрамлення
чудове – початок та закінчення! Скільки роздуму та
запитань в коротких і прямих реченнях музичних на
початку і в кінці! Це не скарга й не журіння, а іменно
запитання до життя. Це – філософське усвідомлення
життя» [5, с.204-205].
Не менш цінним є запис квітня 1962 р., у якому поет
фіксує враження про виконання почутих по радіо різних
музичних композицій – Ліста, Баха, Рахманінова,
Чайковського: «N виконув[ав] Баха…часами прорізавши
октави, немовби вони незадоволені були, а часами
октави гримлять і б’ють…Етюд Рахманінова… У півтона
недоговореність, яка на педалях закрита часто». І трохи
далі: «Слов’янські ходи – майже церковні інколи. Часом
у ній і лірницькі ходи чути… Всередині (чи перед
кінцем) на квінті – розробка, та й закінчення таке ж – на
квінті…» [5, с.307]. Поет не просто захоплювався гарною
музикою − він образно характеризує і самі композиції, і
їх виконання.
Отже, у результаті проведеного пошуку та аналізу
«музичних» нотаток Павла Григоровича можна зробити
наступні висновки. По-перше, їхня кількість (у статті
охарактеризовано лише частину з них) свідчить про
значимість музики для відомого українського поета.
Незалежно від того, чи були це записи, що фіксували
події того ж дня, чи вони мали характер спогадів, – і в
одному, і в іншому випадку йдеться про те, що, швидше
за все, автор записував важливе для нього. По-друге,
названа різнохарактерність дозволяє реконструювати
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взаємозв’язок П.Г. Тичини зі світом музики в різні
періоди його життя (починаючи з дитинства і завершуючи останніми роками). По-третє, варіативність тематики,
якій вони присвячені, дає можливість розкрити численні
аспекти взаємозв’язку «Тичина – музика»: формування
музичного світогляду і музичне виховання, участь у
хорах та оркестрах Чернігова і музичний розвиток,
долучення до музичного життя у Києві, відчуття музики
тощо. По-четверте, повторення деякої інформації в
різних місцях (так би мовити авторська перехресна
інформація) свідчить про правдивість цих повідомлень,
а також дає можливість уточнення деяких деталей, що їх
немає в одній згадці, але є в іншій. Те ж, що Павло
Григорович кілька разів згадує про одні і ті ж факти
вказує, на наш погляд, на важливість цієї інформації для
нього. Таким чином, можна стверджувати, що щоденникові
записи Павла Григоровича є цінним джерелом для
вивчення ролі і місця музики в житті українського поета.
Перспективами подальших досліджень можна назвати
вивчення інформаційного потенціалу інших джерел, у
тому числі листування, спогадів (інших осіб), меморіальної бібліотеки П.Г. Тичини.
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MUSIC IN THE LIFE OF PAVLO TYCHYNA: INFORMATION POTENTIAL OF DIARY ENTRIES
In historiography considerable attention is devoted to the role of music in the life and work of Pavlo Tychyna. In this
context it is important to identify and characterize those sources that have been used and can be used by researchers to solve
this problem.
The article is devoted to the analysis of diary entries on the subject of information about the connection between Pavlo
Tychyna and the world of music. The purpose of the article is to determine the information potential of the diary. The research
uses methods of working with sources of personal origin. The considerable information potential of the diary for the research
of the place of music in the life of the poet is found out.
Key words: Pavlo Tychyna, music, diary.
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ВЗАЄМОДОПОМОГА ЯК ФОРМА БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті, переважно на основі статистичних показників та періодичних видань, проаналізовано
історичний досвід організації взаємодопомоги у Харкові наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Визначено
соціально-економічні передумови виникнення товариств взаємодопомоги. Розглянуто діяльність деяких
товариств, їх склад, статути, кошти. На основі цього визначено особливості діяльності подібних
товариств, основні форми та методи надання допомоги.
Ключові слова: благодійна діяльність, пожертвування, взаємодопомога, грошові позики.
Постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень.
Актуальність вивчення історичного досвіду благодійної
діяльності важко переоцінити в умовах сучасних українських реалій. Благодійні організації є одним з важливих
інститутів громадянського суспільства, процес розбудови
якого триває в Україні сьогодні. Благодійність, як соціальний інститут, грає важливу компенсаційну роль в умовах
недосконалої системи перерозподілу суспільних благ.
Українське суспільство має багату історичну спадщину
щодо різних форм та методів надання благодійної допомоги різним категоріям нужденного населення, на початку
ХІХ ст. на Слобожанщині, зокрема у Харкові, розпочато
процес формування благодійності як соціального інституту, який було перервано революційними подіями 1917
року. Сьогодні вивчення історичного досвіду щодо
благодійної діяльності має не тільки суто практичне
значення, а і виступає важливим фактором у формуванні
громадянської самосвідомості.
Треба зазначити, що проблема не є новою. Вивчення
благодійності на Слобожанщині розпочалося ще наприкінці ХІХ століття [1;2], але було припинено у радянські
часи. Інтерес до цієї проблеми знову зріс у 1990-ті роки.
Окремі проблеми розвитку благодійництва у зазначеному
регіоні розглядали І. Сергєєв, А. Єпштейн, В. Резнікова,
Л. Добреля, Фатєєва О.М., С. Посохов [3], з’явилися також
дисертаційні дослідження [4]. Втім, питання благодійності
як форми самоорганізації населення в контексті розбудови
громадянського суспільства не було предметом комплексного дослідження.
Мета статті – проаналізувати діяльність харківських
товариств взаємодопомоги, визначити її особливості,
основні форми та методи її надання.
Виклад основного матеріалу. Значний рівень
соціально-економічного розвитку Харкова створював
сприятливі умови для розвитку тут благодійної діяльності,
спрямованої на допомогу нужденним. Місцева благодійність розвивалась у загальноімперських умовах. Реформи
1860-х рр., що змінили соціально-економічні умови розвитку імперії, позначились і на справі опіки нужденних
у Харкові. Вони сприяли, насамперед, розвитку харків-

ських благодійних товариств, яки стали найпоширенішою формою благодійної діяльності у місті. Це було
викликано розвитком ринкових відносин в країні, а отже
і становленням громадянського суспільства. Цьому
сприяла також процедура спрощення процесу їх відкриття.
Якщо раніше відкриття товариства відбувалось лише з
дозволу імператора, то з 1862 р. такий дозвіл надавало
міністерство внутрішніх справ.
З 1860-х р. у Харкові з’являється новий вид товариств – товариства взаємодопомоги. Переважна більшість з
них об’єднувала представників тієї або іншої професії.
Першим виникло товариство взаємодопомоги чиновникам
Харкова у 1860 р. Воно було засновано для допомоги як
чиновникам, що служили, так і відставним та їх родинам. Членами товариства могли бути всі, хто знаходився
на державній службі, незалежно від того, у якому закладі
вони працювали. Всі члени товариства поділялись на
дійсних, почесних і допоміжних. До перших відносились
чиновники, які отримували постійне жалування і щорічно
вносили 1% з нього до каси товариства, а також чиновники, які не отримували постійного жалування і вносили
не менше 1,5 крб. на рік. Почесними членами вважались
всі, хто робив добровільні внески, а допоміжними – ті,
хто вносив не менше 10 крб. [5, с.113-114]. Правління
товариства складалось з уповноважених від чиновників
присутствених місць, а загальні збори – з обраних
депутатів від усіх присутвенних місць [2, с.920].
Благодійна діяльність товариства полягала у наданні
його членам позик і допоміг, як грошових, так і речами.
Допомогу намагались видавати так, щоб вона могла
реально покращити становище людини, і тому не ставили
метою охопити дрібною допомогою велику кількість
нужденних. Встановлений був і максимальний розмір
допомоги – 300 крб. Позики надавались тільки дійсним
членам. Ті з них, що отримували жалування могли користуватись позикою, яка не перевищувала їх річного жалування, а ті, що не отримували, користувались позикою
не більше 75 крб. І ті і інші платили по 1% з карбованця
щомісяця. Позика надавалась на півроку, а одна й та ж особа не могла користуватись нею більше двох разів на рік.
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Капітал товариства поділявся на постійний та випадковий. Перший утворювався із щорічних внесків дійсних
членів та з одноразових відрахувань по 3% з карбованця
від нагород, що вони отримували. Другий утворювався з
добровільних пожертвувань почесних членів та внесків
допоміжних [5, с.114].
Одним з завдань товариства була допомога молодим
чиновникам, а також дітям чиновників в отриманні освіти.
Але вся діяльність цього товариства зосередилась лише
на позичково-ощадних касах при окремих закладах.
У 1868 р. харківські лікарі створили місцеве відділення всеросійської медичної каси, метою якої була
допомога нужденним лікарям та їх родинам. Надання
одноразових допоміг та пенсій почали здійснювати з
1872 р. [2, с.921].
У 1881 р. відкрили своє товариство взаємодопомоги
харківські друкарі. Ініціаторами його створення були
видавець «Южного края» О.О. Йозефович, власник
типографії М.Ф. Зільберберг, Б.В. Хавкін, І.О. Фесенко
та ін. [2, с.926]. Товариство було організоване на засадах
самодопомоги робітників друкарської справи, його метою
було надання безвідсоткових позик, грошових та медичних
допоміг, постійних пенсій, піклування про сиріт та пошук
роботи для своїх членів. Члени товариства поділялись на
постійних почесних, почесних, змагателів та дійсних.
Остання група була найчисельнішою.
Кошти товариства складались з одноразових, щорічних
та щомісячних внесків, а також з пожертвувань та прибутків від вистав. Найбільші надходження складали
членські внески дійсних членів. Сума їх внесків дорівнювала сумі внесків інших членів товариства та пожертвувань і надходжень від вистав [7, с.323; 8, с.494; 9,
с.341]. У 1882 р. внески дійсних членів становили 49 %
всіх надходжень, у 1883 р. – 56%, у 1885 р. – 56%. Таке
співвідношення свідчить про те, що товариство дотримувалось принципу самодопомоги. Разом з тим, зовнішня
підтримка – внески почесних членів, членів-змагателів,
пожертвування та інші надходження, мали важливе
значення для поповнення коштів товариства. Статистичні
дані свідчать про зростання цього значення.
Якщо звернути увагу на внутрішнє джерело надходжень – внески дійсних членів товариства, можна побачити,
що вони зменшились у другий рік існування товариства
на 344 крб., у третій – на 265 крб., а у четвертий – на
79 крб. причина послаблення цього джерела коштів полягала у зменшенні кількості дійсних членів через чисельний вихід їх з товариства та незначну кількість тих, що
вступали. Вихід з товариства був спричинений заборгованістю, яка становила серйозну проблему для товариства,
зменшуючи його кошти та кількість членів. Товариство
взаємодопомоги друкарів не переслідувало комерційних
цілей, а мало своєю метою лише допомогу своїм членам
у скрутний для них час, покращення їх становища. Тому
позика, яку отримували члени товариства, не пускалась
в обіг для збільшення грошей, а витрачалась на потреби,
що не могли бути задоволені звичайними коштами
членів. Якщо розглянути надання позик у 1882–1885 рр.
[7, с.323; 8, с.494; 9, с.341], можна бачити, що позикою
користувалось: у 1882 р. – 72% членів, у 1884 р. – 61%, у
1885 р. – 64%. У перші два роки діяльності товариства
сума виданих позик становила більше 2 500 крб., а у

наступні два вона різко зменшилась. Позика, надана
членам товариства у 1885 р., розподілялась таким чином:
по 10 крб. було видано 3 членам, по 15 крб. – 7, 18 крб. –
одному, по 20 крб. – 11, по 25 крб. – 12, по 30 крб. – 3,
по 40 крб. – 2 та 50 крб. – одному. Заробітна плата
членам товариства розподілялась наступним чином: 18
крб. на місяць отримував 1 член товариства, 20 крб. – 1,
21 крб. – 1, по 23 крб. – 2 члена товариства, 24 крб. – 1,
по 25 крб. – 4, по 27 крб. – 2, по 28 крб. – 3, по 30 крб. –
11, по 1 члену товариства отримували 31,32 та 33 крб.,
по 35 крб. – 4 члени, по 50 крб. – 2 та 70 крб. – 1 [10, с.324].
Якщо зіставити позики з заробітною платою членів
товариства, то можна побачити, що більшість членів
мали зарплатню меншу, ніж позика, яку вони просили.
В середньому член товариства просив 25 крб., а отримував на 3 крб. менше. У 1885 р. – четвертому році своєї
діяльності, товариство мало 34 боржника, що заборгували йому 415 крб. Щоб запобігти збільшенню кількості
боржників правління товариства почало зіставляти позику
з заробітною платою того, хто просив допомоги товариства.
Правління товариства вживало певні заходи для збільшення кількості дійсних членів, чисельність яких через
два роки після відкриття товариства значно зменшилась
[7, с.325]. У 1882 р. до товариства вступив 101 член, у
1884 р. – 1, а у 1885 р. – 2. На вступ до товариства впливав
насамперед розмір обов’язкового внеску. Власники типографій та літографій повинні були сплачувати щорічно
20–25 крб., а робітники – одноразово 20% зарплатні або
щомісячно 2% [7, с.325]. Позика надавалась не раніше,
ніж через три місяці після вступу до товариства, тобто
новий член товариства повинен був сплатити % зарплатні як попередній щомісячний внесок або одразу 20%
зарплатні. Для особи, що мала намір вступити до товариства через необхідність коштів на даний момент, такі
обставини були обтяжливими. А необхідність сплатити
протягом шести місяців, на які видавалась позика, 12%
зарплатні у вигляді щомісячних внесків при позиці, що
була менше самої зарплатні, взагалі відштовхувало від
товариства тих, хто був потенціальним вступником. Зважаючи на ці обставини правлінням товариства передбачалось зменшення одноразового внеску до 5% відсотків
зарплатні та відміна 3-місячного строку перебування у товаристві перед наданням позики. На початку ХХ ст. кількість дійсних членів почала збільшуватись [7;8;10;11].
Але діяльність товариства не вичерпувалась лише
наданням позик. Більш важливою частиною його діяльності, спрямованої на допомогу нужденним членам товариства, було надання їм грошових допоміг та систематичної
медичної допомоги. Грошова допомога видавалась у
випадку пожежі, крадіжки, серйозної хвороби, смерті
тощо. За чотири роки товариство надало допомоги на
890 крб. 32 к. [7, с.324-325; 9, с.341]. Якщо порівняти цю
суму із загальною сумою внесків дійсних членів за
чотири роки – 2 329 крб. 36 к. [7;8;10;11], можна бачити,
що вони отримали назад більше третини своїх внесків.
Велику увагу товариство приділяло медичній допомозі
своїм дійсним членам. Ця допомога збільшувалась з
кожним роком. У 1882 р. вона становила в середньому
74 к. на особу, а у 1885 р. збільшилась до 8 крб. 34 к. По
відношенню до щомісячного членського внеску медична
допомога члену товариства перевищила його у 1885 р. на
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1 крб. 69 к. [10, с.326]. Товариство мало свого лікаря, якому сплачувало 100–150 крб. щорічно, а аптека Сартиссона
відпускала товариству ліки з 50-відсотковою знижкою.
Загальна безповоротна допомога збільшилась з 1 крб. 17
к. в середньому на одного члена товариства у 1882 р. до
9 крб. 29 к. – у 1885 р. В середньому член товариства
отримав у 1885 р. безповоротної допомоги на 2 крб. 64 к.
більше свого внеску.
В цілому, положення товариства було стабільним, а
його капітали збільшувались з кожним роком, що можна
бачити зі звітів товариства [10, с.326].
Досить широкою була і діяльність Харківського товариства взаємної допомоги вчительок і виховательок,
заснованого у вересні 1890 р. за ініціативою вчителя
харківського реального училища Власовського. Товариство одразу ж привернуло увагу дам із заможних прошарків,
таких як М.А. Шимкова, В.В. Капніст, Д.Д. Оболенська
та ін. Вони не тільки зробили перші внески, а й взяли
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безпосередню участь у справах товариства [2, с.927].
Чисельність членів товариства досягала 526 [13, с.442].
Дійсними членами товариства могли бути лише особи
жіночої статі, що мали звання вчительки або займались
вихованням дітей. До товариства приймались як місцеві
жителі так і іногородні. Постійними, почесними членами та
змагателями могли бути як жінки так і чоловіки [14, с.6].
Першим завданням товариства, вказаним у його статуті,
було надання дійсним членам позик та грошових допоміг.
Другою метою був пошук роботи для своїх членів.
Товариство приймало замовлення від роботодавців, яким
необхідні були здебільшого гувернантки, вчительки та
бонни, і пропонувало їм своїх членів, яки записувались
для отримання роботи. Вчительки і виховательки з товариства користувались попитом у роботодавців. Як можна
бачити (табл. 1), кількість замовлень завжди була значно
більшою у порівнянні з кількістю потребуючих, тому більша
частина з тих, хто записувався на роботу, отримували її.
Таблица 1

Діяльність Харківського товариства взаємної допомоги
вчительок і виховательок у 1892–1901 рр. [12;13;14;15]
Вид
допомоги

Пошук роботи

Рік
Кількість членів товариства
Позики членам товариства (крб.)
Грошові допомоги членам
товариства(крб.)
Кількість замовлень
Кількість жінок, що
шукають роботу
Кількість жінок, що
отримали роботу

Надання дешевих квартир
(кількість осіб)
Надання уроків французької мови
(кількість осіб на місяць)

1892

1893

1894

1895

1899

1900

1901

224
270 (9)*

276

396

526

516
120(62)*

420
74

464
51

396(14)*

330 (11)*

759(11)*

520(6)*

240(2)*

360(4)*

301

–

398

412

–

–

–

190

229

170

182

–

–

–

167

183

164

190

190

147

67

–

66(20%)**

153(42%)**

–

–

–

3(1)*

29(19%)** 46(15%)** 57(16%)** 92(20%)**
3–14

4–14

4–12

3–10

* – у дужках вказано кількість осіб, що отримали допомогу.
** – у дужках вказано відсоток дійсних членів, що отримали дешеві квартири від товариства .

Третя мета товариства – надання дешевих квартир
своїм дійсним членам, теж здійснювалась з успіхом.
У квартирі товариства було 4 кімнати як для приїжджих,
так і для тих, хто не мав житла. Ці кімнати фактично
слугували гуртожитком. В кожній з них проживало 2–3
особи, які сплачували по 15 копійок за добу, або по 1 крб.
на тиждень. До цієї платні входило не тільки проживання
але й прислуга, постіль, ванна, ранковий та вечірній чай
з хлібом. Користуватися гуртожитком можна було не
більше трьох місяців на рік. В окремих випадках товариство надавало проживання безкоштовно. За перші
чотири роки його діяльності таку можливість отримало 8
осіб [11, с.82].
Четверту мету, яку товариство визначило у своєму
статуті з самого початку діяльності, йому вдалось здійснити у серпні 1902 р., коли було відкрито будинок працелюбства для освічених жінок. В ньому діяли майстерні
крою та шиття, виготовлення штучних квітів та палітурна [15].

У 1904 р. на засіданні Харківської міської думи піднімалось питання щодо такої мети товариства, як влаштування притулку для похилих віком та хворих вчителів [16].
І нарешті, ще однією метою товариства була організація педагогічних курсів для своїх членів. Їх було відкрито
у 1899 р. у приміщенні Першої жіночої гімназії [17,
с.248]. У тому ж році товариство змогло придбати власне
дворове місце, на якому у 1901 р. було збудовано двоповерхову будівлю [18, с.331].
Окрім позик, допомоги, надання дешевих квартир та
будинку працелюбства, дійсні члени мали можливість
користуватись бібліотекою товариства та відвідувати
уроки іноземної мови з оплатою 2,5 крб. на місяць (6 годин на тиждень) [16, с.82].
Наприкінці ХІХ ст. виникло ще декілька товариств
взаємодопомоги. Серед них такі як Товариство взаємодопомоги прикажчиків, Товариство взаємодопомоги ремісників (яке також відомо під назвою Робітниче товариство
взаємодопомоги), Харківське губернське дворянське
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товариство, Харківське товариство допомоги жертвам
обов’язку та ін.
У 1916 р. в Харкові існувало вже 20 товариств взаємодопомоги [18, с.3] своїм членам.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Таким чином, в другій половині ХІХ ст. – на початок
ХХ ст. у Харкові сформувалась досить значна кількість
товариств взаємодопомоги, майже всі вони були створені
за професійною ознакою. Їх характерною рисою було те,
що вони надавали не тільки грошові позики, а й різні види
допомоги: займались працевлаштуванням, наданням гуртожитків, медичної допомоги, сприяли отриманню освіти
тощо. Важливою функцією товариств взаємодопомоги, які
надавали своїм членам грошові позики, було попередження перетворення їх членів на нужденних. У подальшому можливо досліджувати інші форми самоорганізації
населення, як елементи громадянського суспільства.
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The paper examines the education system and cultural relations of Soviet Muslims with Islamic Universities of the
Middle East at the 1950-1990 years. The Spiritual Administration of Muslims of Central Asia and Kazakhstan
(SADUM) carried out work on humanitarian relations on the foreign policy of the Soviet state, training students in
foreign Islamic universities, conduct correspondence with them. This article on the basis of documents of the Central
State archives of Uzbekistan and archive of Uzbekistan Muslim board aims to make some contribution in presenting the
life and activity of students, who were the main actors in the process and education system in Middle East and its’ case
second half of 20th century.
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The statement of the problem. Religious policy and
Islamic education system in Soviet period were the object of
multifarious researches until present. In these works the main
attention focused on religion policy of Soviet government
and history of madrasah, the life and activity of students,
who were the main actors in the process. However, changes
in education system, life and activity of students in Soviet
period as Islamic Universities of Egypt, Lebanon, and
Marocco, Syria and Jordan in 1955–1990 years were not
taken into consideration by researchers.
The Students who had classes in Mir Arab, Barakhan
madrasah, Tashkent Islam Institute that who visited Islamic
Universities in Middle East countries by The Autonomous
Spiritual Directorate of Muslims Central Asia and Kazakhstan
(SADUM) for study and experience will be made on the
basis of students’ correspondence with SADUM leaders,
madrasah directors and family members. Studying the core
of madrasah education, students life, their activity, will make
possible to show new aspects of religious policy in Soviet
period and hidden problems in the history of Islamic
education. The analysis of those students’ activities who
studied in in Islamic Universities of Egypt, Lebanon,
Marocco, Syria in 1955–1990 years.
The purpose of the paper is provide observation of
those correspondences that demonstrate shifting of view
paradigms new views about the students of madrasahs in
Soviet period. Furthermore factice information was given in
letters about madrasah policy against thoughts with atheistic
government policy. Students’ correspondences with family
members and Muslim Board staff help us draw spiritual
portrait of students. Moreover with the comparison of the
student’s first and next letters content and essence we may
observe change in their views and characters after their
arrival to foreign countries.
The personal letters’ give us opportunity an understanding
of education system in Middle East, and its’ case second half
of 20th century. In the letters students proposed suggestions
about change in education system in Arab countries,
mentioned drawbacks in the system. They give suggestions

what and how to improve Islamic education system in
Uzbekistan. Students’ letters shedding the light on problems
of Uzbek madrasah education in that period.
Historiography of the problem.
Different aspects of education system in Uzbekistan have
already been in focus of many researchers. Thus, the
analysis of historiography of this issue allows concluding
that it has been viewed in combination with general problems
of Islamic education, while content of the education system
and its role in socio-political processes have not yet been a
subject of special research [1].
In general we may divide researches regarding to matters
and character for analyzing religious policy, basically
islamic education system in Soviet Union. Firstly, scientific
researches dedicated to the religious policy Soviet Uzbekistan.
A great number of investigated topics aimed to study Soviet
religion policy constitutes of history. The main attention
paid at politics of Soviet government in religious education
[2]. In their works, pay attention at education and religious
policies of Soviet government showing the general principles
and regional features of Islam development in Uzbekistan
between 1917 and 1991 years.
The second types of researches included Islamic
education centers in Uzbekistan and the studies dedicated to
the investigation those centers activity which primarily arised
independence years of Uzbekistan. Particularly, scientific
works of local historians also concerned the problem of
religious organizations and ulamo activity in Soviet
Uzbekistan, just mentioned about the students which studied
in Middle East countries but they evaluated these materials
as a fact which presented of activity of SADUM [3].
In the article written by A.Muminov and U.Gafurov
although there was given information about the students
who studied in Middle East, authors estimate this activity
of SADUM as an expansion of Salafist orientation [4,
p.223-280]. A detailed examination of reviewed works
reveals that there is not such work in the history which
represents all issues of Islamic education history of Soviet
Uzbekistan.
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The cultural relations of SADUM to exchange
students’ with Middle East Islamic Universities.
Establishment of diplomatic relations between USSR and
Arab countries in the second half of XX century was an
effect of “Cold war” which appeared after the Second World
War. Particularly, political situation in the world divided into
two large political groups such as capitalism and socialism.
Soviet government tried to intervene and influence Islamic
countries. Therefore, the USSR established diplomatic and
trade relations with Syria, Egypt, Morocco, Jordan and
Pakistan. In this case Islamic countries tied cultural relations
with religious organization SADUM as well as Muslims who
were living in the USSR.
As a result, Muslims living in Soviet Union were used to
strengthen cultural, and economic relations with Arab
countries. SADUM enjoyed good relations with foreign
Muslims and established contacts with them that promoted
to exchange Muslim students to study in Islamic Universities
of Middle East. Official delegations of Arab countries were
invited to the USSR in 1958–1985 and it was the best way
for the Soviet government to show the world the freedom of
Muslims and achievements of socialistic community in
economy and standards of living in a short period. There was
an important role of foreign department of SADUM to
contact with Islamic Universities. The department was
opened in 1961 and its main aim was to estabilish diplomatic
and cultural relations with Islamic organizations and wellknown Muslim scholars abroad. They had correspondences
to exchange publishing and official delegations with 60
countries of the world. By the invitations of SADUM most
of popular Islamic figures in the world especially from
Africa and Middle east visited Uzbekistan. As a result, the
visitors were able to introduce with soviet Muslims life and
identify friendly relations with them. Although foreign
relations were completely taken under control and regulated
by the center these activities developed broad cultural and
spiritual contact with coreligionists. Researcher Edward
Lazzereni signed that “Muslim clergy was delighted to have
a contact with Muslims abroad; however by the time he
stood on a services soviet inters supporting her international
goals” [5].
If the first group of students were sent to Al-Azhar
University in Egypt in 1955 and then their quantity rose and
the organization attempted to send other students to AlQarawayyin University in Morocco, Damascus Islamic
University in Syria and Benghazi University in Libya and
Ummu Durmon University in Sudan.
Moreover, SADUM had contacts with staff of above
mentioned Universities to introduce with students’ activity
and study. In this case letters played main role to exchange
information and they had official status.
For instance, rector of Al-Azhar University dr.
Muhammad Muhammad Al Fakhkhom, general secretary of
the Academy of Islamic Sciences in Cairo dr. Muhammad
Bisar, president of young Muslims’ association in Cairo dr.
Ibrahim At-Takhavi, head mufti of Libya sheik Hasan Halid,
mufti of Syria sheik Ahmad Kuftaru, ex-minister sheik
Ahmad Barkash visited to Uzbekistan by the invitation of
SADUM [6].
The main purpose of these relations was to exchange
students. The head mufti of SADUM, Z. Babaxanov was
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initiated to establish give the best Islamic education for
soviet Muslims.
Naturally, students sent correspondences to SADUM
leaders, madrasah directors and family members and each
student’s letter was under the control of soviet intelligence
agencies.
Studying students’ correspondences as a source gives us
factual and statistic materials about educational system in
Arab countries in that period. Delving into the correspondences
thoroughly, we may obtain such results as some contributions
in presenting SADUM’s education system on the bases of 40
letters of students about University teaching system and
about 20 letters between SADUM and Islamic Universities’
staff in Middle East. These letters have been used for the
first time in the scientific researches. Investigating these
correspondences may outline new ideas about madrasah
students in Soviet period. Furthermore, in order to have full
understanding of Islamic education, history of Soviet
Uzbekistan, and there should be studied the affairs of
responsible organizations in this process, curricula, used
literature, tutors and stipends, relation with Middle East
institutions.
Modern historical science in his own armory used to
different sources which helps reconstruct objective picture
this or that historical period, developments, figure. The main
role in this process appropriate correspondence which included
important information potential and valuable addition for
researching historical facts.
Examinations research over problem of religious
education in Soviet Uzbekistan demonstrate that using
correspondence permit to find answers of these research
questions such as history of religious policy, everyday life
students madrasah, education system in Arab countries,
history of Islamic education and so on. In the Soviet period
was allowed to open Islamic religious establishment in
Uzbekistan for prepare religious cadres for working in
mosques and madrasah USSR. Establishing diplomatic
relations with Arab countries helped to exchange students
with SADUM. Students who visiting Islamic Universities in
Middle East countries for study and experience in Soviet
period as Islamic Universities of Egypt, Lebanon, and
Marocco, Syria in 1955–1990 sent letters to SADUM
leaders, madrasah directors and family members.
Essence of these letters and its content and information
let us to shape new interpretation about soviet students of
madrasah. Furthermore, these letters permit studying facts
about education measures in Islamic universities, besides
that they give information accepted arrangements of soviet
government in the spheres of Islamic education. In addition,
studying correspondence allow exit in new grade of research.
Particularly, Students’ correspondences with family members
and Muslim Board staff help us draw spiritual portrait of
students. Valuable information about education system in
Middle Asia, checked out in letters by the students help to
study status of education in 20th century in these states by the
mind of students that sent from Uzbekistan.
Thereby, attraction students correspondence in research,
admit get new and value materials on history of religious
policy and Islamic education in Soviet Uzbekistan. In
addition personal letters’ give us opportunity an
understanding of education system in Middle East, and its’
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case second half of 20th century. In the letters students
proposed suggestions about change in education system in
Arab countries, mentioned drawbacks in the system.
Establishment diplomatic relations between USSR and
Arab countries in the half of XX century was the affect of
political situation in the world complicated into two large
political groups one of USA and USSR. Soviet government
tried to establish diplomatic and trade relations with Syria,
Egypt, Morocco, Jordan and Pakistan. In this case, Islamic
countries enter into cultural relations with religious organization SADUM and Muslims who were living in USSR.
Soviet government using by the help of Muslims
strengthened cultural, economical dealings between Arab
countries and intended to take part their internal affairs.
Religious organization SADUM enjoyed good relations with
Muslims and suddenly organized contact to them and it
caused to exchange Muslim students for study in Islamic
Universities of Middle Asia. An official delegation of Arab
countries invited to USSR in 1958–1985 and it was the best
way for the Soviet government shows the world “freedom”
of Muslims and achievements of socialistic community in
economy and standard of living in a short term. In this
period under the religious organization, opened department
of foreign relations and it motivated to exchange students
year by year. If the first group of students sent to Al Azhar
University in Egypt in 1955, the next years their amounts
had raised and attempt to send another group of students to
Al-Qarawayyin University in Morocco, Damascus Islamic
University in Syria and Benghazi University in Lebanon [7].
Naturally, students had a correspondence with SADUM
leaders, madrasah directors and family members and each
student was being under the control of soviet law
organizations [6].
All mentioned above, that correspondences included
factual and statistical information about Arab countries in
that period. For instance, Uzbek madrasah student who
studied in Al-Azhar University in Egypt sent report of the
study and gave materials about University requirements. He
said that study in University divided into 3 parts and the first
step was preliminary courses which proceed 4 years and give
elementary education. After this student can study in the
school under the University in 4 years for getting secondary
education. Next step was a high education and continue 5
years and student can enter this step without examination.
Overall study in Al-Azhar University was 9 years and
preliminary courses were 4 years. If we compare student’s
letters we may see that this process was similar in other
Islamic Universities in Middle Asia. For instance, another
madrasah student who studied in Syrian Damascus
University wrote that in Shariat department study organized
in 5 years and distance learning in 4 years. The student who
studied in Jordan Islamic University wrote that there were
established American education system and students must to
study 44 subjects in 4 years in shariat department, student
must choose 6 subjects in 1 semester. Students have a
chance to study in summer, in this way they must choose 3
subjects. If somebody studies in summer he or she has an
opportunity to finish University into 3 years.
Furthermore, correspondence gives us such materials
about curricula in those universities. For instance, Arab
grammatics and syntax, hadis, geography, history of Egypt

and Europe, fikx, logic and English in 1964–1965 was studied
in the preliminary course under the al-Azhar University [6].
The first course students studied religious subjects as well as
interpretation of Koran, hadis, reading correctly, and political
structure of Islam, basis of religion, philosophy of Islam,
Muslim law, French, political economy, history, constitution
and others in Sharia department Al Qarawayyin University.
Uzbek student who studied in Benghazi University Lebanon,
sent a report about studying 13 subjects which included
interpretation Koran, Prophets words, law of Islam, new laws,
constitution, English and others in 1974 [7].
It can be said that there were more educational changes
in studying system in Islamic Universities in Middle Asia.
Most of them, pay attention to include secular subjects and
used experience of developed countries to organizing
studying process.
The correspondences also give information students
contingent in Islamic Universities. For example, student
reported that in his course studied 60 foreign students in 1964.
From these 12 students came from Indonesia, 27 Syrian, 3
Turkish, 4 Burma, 1 of Japanese and 5 students were from
Lebanon. An Uzbek student wrote that Sharia department
studied students from Indonesia, Pakistan and Iran in 1961.
However, another student who studied at this university
reported that all of students by the plan had to be more than
1500 and there were studied most of local Muslim students,
by the more students from Jordan, Indonesia and Turkey in
1980. The other student also confirmed this information wrote
that in the shariah department studied especially, Syrian
students, but there were 20 African students too in 1982.
Student’s age about 20–30 years and contingent all of students
were 600 and administration of University planned to accept
students from Europe, the USA and Soviet Union. If we
compare this numbers to other Islamic universities, for
instance, Benghazi university Uzbek students reported that all
studied students came from 20 Asian countries a huge mass of
Indonesia, Thailand, and Filippin in 1977\78. Another Uzbek
students who studied in Jordan Islamic University wrote at the
university studied 7000 students in 1980, a majority of
students were came west Jordan beach and the USSR,
Malaysia, Taiwan, China and others[6].
Previously, I mentioned that Uzbek student’s
correspondence gives social and cultural information about
Arab countries in the second of 20th century. In addition, we
examined such materials like University subject, amount of
students and others which was analyzed by the students
report. Apart from that, correspondences give information
about social life of students in Universities, from that we
may observe to find answer of such questions as well as in
what conditions live and study foreign students, how passed
their daily life, were there any University regulations for
students, economic and living circumstances in dormitory
and so on. Particularly, Uzbek students wrote that in
dormitory there weren’t any living conditions in al-Azhar
University in 1963. There hadn’t any table for doing
homework, in canteen everybody used to universal dishes
that couldn’t answer of sanitary regulations. Jordan Islamic
University Uzbek students reported that under the University
had a dormitory for students, after lesson student must do his
homework in the library because there were no self studying
conditions in 1976. Dormitory was chaotic and didn’t
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answer on living demands. If we compare living
circumtances with uzbek madrasah students in Soviet
Uzbekistan, we may see that they had all studying and living
conditions set up by SADUM [7].
In this case, we must say the attendance and initiative of
chairs the life and studying process were got best results.
Moreover, there was the one moment that directly to take the
initiative of Uzbek ulema students could study in the Middle
East Islam universities and got high quality of education.
Concluding remarks. To sum up, students correnpondences with family members and Muslim board staff and
special reports, which sent by uzbek students who studied in
Islamic Universities in 1955–1985 give valuable information
about education system and social life of Arab countries in
20th century. On this letters have been used for the first time
in the scientific research and included a huge mass of
statistical and factual information of that country.
Furthermore, these documents help us draw spiritual portrait
of students and give information students life, their activity,
and hidden problems in the history of Islamic education. In
addition personal letters’ give us opportunity an
understanding of education system in Middle East, and its’
case second half of 20th century.
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ПОТЕНЦІЙНОГО БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «АВТОКРАЗ»
У статті розглянуто можливість використання різних методів прогнозування потенційного
банкрутства підприємств на прикладі ПрАТ «АвтоКрАЗ». Наведено результати порівняльного аналізу
методів оцінки вірогідності банкрутства підприємства. Зроблено висновки про можливість використання
методів оцінки вірогідності банкрутства підприємства.
Ключові слова: банкрутство підприємства, моделі прогнозування потенційного банкрутства
підприємства.
Постановка проблеми. Будь-яке підприємство в
процесі своєї діяльності може зіштовхнутися з цілим
рядом факторів, які можуть негативним чином впливати
на його фінансовий стан, що, в свою чергу, може з часом
призвести до настання банкрутства. Саме тому вчені вже
десятки років працюють над способами раннього діагностування можливості настання банкрутства на підприємстві з метою його запобігання.
Банкрутство існуючих підприємств значно впливає
на розвиток української економіки та знижує доходи
державного бюджету. Для уникнення краху компаній
були розроблені різні методики прогнозування майбутньої
неплатоспроможності підприємств. У сучасній економічн ій
науці є численні розробки у сфері аналізу та прогнозу
діяльності неплатоспроможних підприємств, що дає
змогу встановити наявність сумнівів у продовженні безперервної діяльності суб’єкта господарювання, тобто
виявляти й оцінювати ймовірність банкрутства неплатоспроможних підприємств [1].
В Україні немає загальновизнаної вітчизняної методики
визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання, тому фахівці користуються зарубіжними
методичними підходами, в основу яких покладено
факторні моделі прогнозування банкрутства підприємств
та організацій [2].
Автомобілебудування вважається однією з провідних
галузей економіки України, тому що забезпечує найбільшу
питому частку зайнятості населення (на 1 працівника
автомобілебудування приходиться 7–8 працівників
суміжних галузей та сфери збуту і технічного обслуговування). Тому особливо важливо контролювати
вірогідність потенційного банкрутства таких підприємств
та своєчасно вживати відповідні антикризові заходи.
Мета роботи – дослідити на прикладі ПрАТ
«АвтоКрАЗ» можливість використання різних моделей
прогнозування потенційного банкрутства підприємства.
Виклад основного матеріалу. Питання прогнозування потенційного банкрутства підприємств досліджує

багато відомих закордонних (Спрінгейт, Альтман, Бівер,
Таффлер та Тішоу, Ліс, Конан і Гольдер, Беєрман, Вайбель,
Аргенті, Скоун, Фулмер, Чессер, Ж. Депалян) та вітчизняних (Харченко Ю.А., Іонін Є.Є., Кириченко О.П.,
Повстенюк Н.Г., Погребняк А.Ю., Пустовгар С.А.,
Железняк В.Ю., Ященко В.) вчених.
В сучасній економічній науці є численні розробки в
сфері аналізу та прогнозу діяльності неплатоспроможних
підприємств, що дозволяє встановити наявність сумнівів
у продовжені безперервної діяльності суб’єкта господарювання, тобто виявити й оцінити ознаки (критерії)
імовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств
[3]. Кожен з методів має свої переваги та недоліки, тому
при здійсненні аналізу виникає необхідність вибору
такого підходу, який дозволить з мінімальними затратами
ресурсів отримати найбільш однозначну та точну оцінку
економічного стану. Обираючи метод оцінки, необхідно
ретельно аналізувати доцільність застосування комплексу
аналітичних процедур.
Вітчизняні економісти намагаються оцінити можливість застосування різних методів прогнозування
потенційного банкрутства підприємств в українських
умовах. Наприклад, Повстенюк Н.Г. спочатку пропонує
класифікувати методи в залежності від цілей і масштабів
аналізу (табл. 1).
Повстенюк Н.Г. [4] та Погребняк А.Ю. [5] у своїх
працях виділяють переваги та недоліки методів прогнозування потенційного банкрутства підприємств, за
використаними у роботі методами зведемо їх у табл. 2.
У роботі було розраховано вірогідність банкрутства
за методами: двохфакторна, п’ятифакторна та модифікована моделі Альтмана, моделі Лиса, Таффлера, ІГЕА,
Конана-Гольдера, Фулмера, Спрінгейта, метод Creditmen, спектр-бальний метод, модель нечітких множин,
рейтингова оцінку підприємства за Донцовою і
Нікифоровим, інтегральна система оцінки ІНЕК, оцінка
стійкості за Ковальовим, Еспресо-аналіз.
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Таблиця 1

Класифікація методів прогнозування потенційного банкрутства підприємств в залежності
від цілей і масштабів аналізу [4]
Вид діагностики
Експрес-діагностика

Масштаб аналізу
Характеристика
Використання
Дозволяє за короткий проміжок часу отримати мінімальний набір економічних і
обмеженого кола фінансових показників, максимально характеризує фінансово- економічний стан
даних
підприємства. За необхідності виконують додатковий факторний аналіз проблемних
показників
Діагностика
Використання
Визначає можливу вірогідність настання кризового стану на підприємстві та
потенційного
широкого кола
констатує факт невідновлювальної втрати платоспроможності (банкрутства). Згідно з
банкрутства
даних
положеннями фінансового аналізу, для діагностики вірогідності банкрутства
використовується декілька підходів:
а) трендовий аналіз системи критеріїв і ознак;
б) фіксований набір показників;
в) інтегральні показники;
г) рейтингові оцінки на базі критеріїв фінансової стійкості підприємств та ін.;
д) факторні регресійні й дискримінанти моделі
Комплексна діагностика Використання
Об'єднує організаційний, кадровий, функціональний, стратегічний аналіз та
економічного стану
широкого кола
безпосередньо діагностику. Експрес-діагностика дозволяє визначити коло проблем, які
даних
потім і оцінюються більш детально при здійсненні комплексного аналізу. Оцінюється
загальний стан підприємства, дається зріз фінансово-економічного стану, виконується
оцінювання інноваційного потенціалу, здійснюється факторний аналіз причин
виникнення виявлених проблем

Таблиця 2
Переваги й недоліки методів прогнозування потенційного банкрутства підприємств
Моделі
Двофакторна
модель
Альтмана

Переваги
Простота розрахунку; можливість застосування при проведенні зовнішнього
аналізу на основі бухгалтерського балансу

Простота й можливість застосування за
наявності обмеженої інформації; порівП’ятифакторна
нянність показників; можливість поділу
модель
аналізованих компаній на потенційних
Альтмана
банкрутів і не банкрутів; висока точність
розрахунків
Забезпечує можливість діагностування
Модель Конана- стратегічних проблем розвитку підприГольдера
ємства

Модель Ліса

Модель
Спрінгейта
Модель
Таффлера

Модель Фулмера

Недоліки
Неадекватність одержуваних прогнозів для українських
підприємств; не розглядається вплив показників, що
характеризують ефективність використання ресурсів, ділову та
ринкову активність та ін.; не розглядається галузева та регіональна
специфіка
Неможливість використання в українських умовах; складність
інтерпретації підсумкового значення; залежність точності
розрахунків від вихідної інформації; обмеженість сфери
застосування; заснована на застарілих даних; неврахування
показників рентабельності

Пристосована до використання для компаній, що є емітентами
цінних паперів; обмежена у врахуванні факторів, що є основою для
визначення фінансового стану; не враховується багато факторів
фінансової стійкості
Простота і швидкість розрахунків;
Не пристосована до українських підприємств; створювалася з
доступність необхідних для розрахунків
урахуванням західних особливостей розвитку; неможливість
даних; можливість оцінити фінансовий стан застосування до малих підприємств; невідповідність мето-дичних
та спрогнозувати банкрутство
прийомів розрахунку показників фінансової звітності
Показує достатній рівень надійності
Створена для підприємств США і Канади з метою оцінювання;
прогнозу, точність близько 90%
немає галузевої та регіональної диференціації; між змінними
спостерігається досить висока кореляція; не підходить для
економіки України
Спрощеність розрахунків та висока
Обмеження сфери застосування (тільки для акціонерних товариств,
точність прогнозу ймовірності банкрут-ства акції яких активно торгуються на фондовому ринку); складність
компанії, що пов’язано зі значною
інтерпретації підсумкового значення; неможливість використання
кількістю проаналізованих компаній
в українських умовах
Сучасний варіант містить скорочений обсяг Створена для використання саме у банківських установах;
вихідних коефіцієнтів; точність прогнозів, значення оціночних показників можуть об'єктивно
зроблених за допомогою даної моделі на
використовуватись переважно для іноземних компаній; не
рік вперед – 98%, на два і більше року –
враховує особливості національної грошової системи
81%; враховує розмір підприємства; велика
кількість факторів, які враховуються

У якості прикладу розглянемо результати прогнозування потенційного банкрутства підприємства за
моделлю Фулмера та Еспресо-аналізом фінансового

стану. У табл. 3 показано розрахунок показників для
прогнозування банкрутства за моделлю Фулмера, на рис.
1 показано динаміку відповідного показника H.
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Таблиця 3
Прогнозування банкрутства ПрАТ «АвтоКрАЗ» за моделлю Фулмера

Показник
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
H
Вірогідність банкрутства

2013 р.
-0,002
0,169
0,028
0,005
0,173
0,666
1,936
0,575
0,000
0,228
невизначена

2014 р.
-0,028
0,357
-0,336
-0,036
0,253
0,635
2,406
0,821
0,000
0,502
невизначена

2015 р.
-0,073
0,343
-1,433
-0,059
0,283
0,671
2,411
0,793
0,000
0,193
невизначена

2016 р.
-0,100
0,214
-2,618
-0,033
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0,692
2,103
0,597
0,000
-0,379
неминуче
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-0,103
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-75,776
-0,014
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0,740
2,616
0,914
0,000
-4,970
неминуче
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Рис. 1. Динаміка показника H за моделлю Фулмера
Прогнозування
банкрутства
підприємства
за
допомогою моделі Фулмера дозволяє станом на 2016 та
2017 р. дати негативний прогноз, тому що показник H у

ці роки є меншим за 0. У табл. 4 та на рис. 2 наведено
результати Еспресо-аналізу фінансового стану.
Таблиця 4

Еспресо-аналіз фінансового стану ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Показник
Індикатори балансу
Власний оборотний капітал
Чисті активи
Поточна ліквідність
Коефіцієнти
Загальної ліквідності
Фінансової автономії
Рентабельності продажів
Методики банків
Ощадбанк
Внешторгбанк
МІБ
Моделі банкрутства
Альтман
Таффлер
ІГЕА
Рейтинги
ІНЕК
Донцова, Никифорова
V&M
Усього
 - благополуччя
 - стабільність
 - криза

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.
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Аналіз на основі методики Еспресо-аналізу дозволяє
зробити на 2017 р. наступні висновки: 13 % базових
показників вказують на благополучну фінансову
ситуацію на підприємстві, 67 % показників оцінюються
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як невідповідні нормативного рівня, 20 % індикаторів не
дозволяють однозначно віднести їх до позитивного або
негативного варіанту.
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Рис. 2. Результати Еспресо-аналізу фінансового стану ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Було порівняно результати оцінки фінансовоекономічного стану ПрАТ «АвтоКрАЗ» за 2013–2017 рр.
з усіма використаними методами прогнозу потенційного
банкрутства. Не всі методи прогнозування потенційного
банкрутства підприємства та суміжні методи оцінки
фінансової стійкості підприємства дозволили діагнос-

тувати кризу 2016–2017 років, що наочно спостерігається на підприємстві та про яку свідчать результати
проведеного дослідження звітності підприємства.
Результати дослідження методів зведено у табл. 5,
методи упорядковані за рівнем їх застосовності.

Таблиця 5
Характеристика застосовності методів для прогнозування потенційного банкрутства ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Метод
Спектр-бальний метод
Еспресо-аналіз фінансового стану
Модель прогнозування банкрутства ІГЕА
Двохфакторна
модель
прогнозування потенційного
банкрутства Е. Альтмана
Модель прогнозування банкрутства Фулмера
П’ятифакторна модель прогнозування потенційного
банкрутства Е. Альтмана
Модифікована модель прогнозування потенційного
банкрутства Е. Альтмана
Модель прогнозування банкрутства Конана-Гольдера
Модель нечітких множин (V&M)
Рейтингова оцінка підприємства за Донцовою Л.В. і
Нікифоровим Н.А.
Інтегральна система оцінки ІНЕК
Модель прогнозування неплатоспроможності Таффлера
Модель оцінки неплатоспроможності Лиса
Модель прогнозування банкрутства Спрінгейта
Метод Credit-men
Оцінка фінансової стійкості за Ковальовим В.В.

Якщо порівняти отримані результати з попередніми
висновками дослідників (табл. 6 та 2), можна побачити,
що за двохфакторною моделлю Альтмана висновки не
збігаються, це може пояснюватись тим, що модель
використовує занадто малу кількість даних. За моделями
Ліса та Спрінгейта висновки повністю збігаються.
Висновки. Задіяно різні методи визначення вірогідності банкрутства ПрАТ «АвтоКрАЗ». Переважна біль-

Застосовність методу
Добре діагностує окремі проблеми, що можуть призвести
до банкрутства підприємства, застосовний
Відповідає ситуації на підприємстві, застосовний
Відповідає ситуації на підприємстві, але не точний,
застосовний

Песимістично оцінює ситуацію на підприємстві ще з
початку періоду, не точний

Не повністю відповідає гостроті ситуації на підприємстві,
не застосовний

Зовсім не відповідає гостроті ситуації на підприємстві, не
застосовний

шість методів демонструє вкрай складне фінансовоекономічне становище підприємства та вірогідність
банкрутства, що наближується до 100%. Але не всі
методи виявились достатньо точними та застосовними
для використання. Наприклад, методи Лиса, Спрінгейта,
Credit-men, Ковальова зовсім не відповідають ситуації
на підприємстві. Три методи – модель ІГЕА, двохфакторна модель Альтмана та модель Фулмера дають не

204

Scientific Journal Virtus, November # 28, 2018

дуже точний результат, але відповідають ситуації на
підприємстві й можуть бути застосовані як найпростіші
методи діагностики. Достатньо точно характеризує стан
підприємства комплексний Еспресо-аналіз фінансового
стану, а діагностувати окремі проблеми, що можуть
призвести до банкрутства підприємства, можна за
допомогою спектр-бального методу.
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USE OF METHODS OF FORECASTING OF POTENTIAL BANKRUPTCY OF ENTERPRISES
ON THE EXAMPLE OF PJSC "AVTOKRAZ"
The article considers the possibility of using different methods of forecasting potential bankruptcy of enterprises on the
example of PJSC "AvtoKrAZ". The results of the comparative analysis of methods for assessing the probability of bankruptcy
of the enterprise are presented. Conclusions about the possibility of using the methods of assessing the probability of
bankruptcy of the enterprise are made.
Key words: bankruptcy of the enterprise, models of forecasting of potential bankruptcy of the enterprise.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ
ПРОМИСЛОВИХ МІСТ УКРАЇНИ
У статті досліджено роль державного управління у сфері соціального захисту населення великих
промислових міст України та запропоновані шляхи підвищення його ефективності. Встановлено, що
вирішення завдання потребує удосконалення нормативно-правової бази, шляхом скорочення кількості
нормативно-правових актів, які регулюють сферу соціального захисту та підвищення ролі місцевих органів
влади у розв’язанні проблем цієї сфери. Доведено, що впровадження комплексу різноманітних технологій у
рамках «розумного міста» дозволить значно покращити роботу у сфері соціального захисту населення.
Ключові слова: державне управління, соціальний захист, велике промислове місто, органи місцевого
самоврядування, нормативно-правова база, «розумне» місто.

Постановка проблеми. Україна належить до числа
індустріально-аграрних країн, де значна частина промислових підприємств розташована в містах та селищах
міського типу. У сучасних умовах урбанізації суспільного
простору все більшої актуальності набувають питання,
пов’язані з розвитком великих промислових міст як
центрів, де зосереджується основний трудовий, інтелектуальний, фінансовий, інноваційний потенціал країни.
Вирішення цих питань неможливе без існування ефективної системи соціального захисту. У свою чергу, державне управління є одним з головних суб’єктів, який
справляє безпосередній вплив на функціонування цієї
системи. Саме тому визначення її основних проблем та
знаходження шляхів їх подолання є важливим завданням
державного управління.
Зазначимо, що проблемам дослідження розвитку міст
присвячені праці зарубіжних (М. Вебер, Л. Коган,
Г. Лаппо, К. Мюррей, А. О’Салліван, Б. Хорєв) та вітчизняних вчених (В. Бабаєв, Т. Балик, О. Бойко-Бойчук,
В. Вакуленко, Н. Гринчук, Ю. Дехтяренко, О. Дмитрук,
В. Занадворов, А. Занадворова, О. Карлова, Н. Лисяк,
М. Орлатий, та ін.).
Питання правового регулювання складових системи
соціального захисту громадян, а також, правову основу
соціального забезпечення в Україні розглядали в своїх
дослідженнях вітчизняні науковці О. Басай, В. Гошовська,
В.Дерега, К.Дубич, Р.Кошин, О.Лавриненко, О. Маліновська,
В.Лаврухін, В.Руденко, В.Рудик, Р.Рудзінська, Л. Скоропада,
В.Стрепко, Н.Флорескул, Н.Шиманська, І. Ярошенко та інші.
Концепцію та інноваційні технології «розумного»
міста як механізми покращення рівня життя у сучасному
місті досліджують у своїх роботах українські науковці
Л. Богун, А. Касич, В. Поліщук, А. Собяніна, С. Солдатов,
Р. Федоряк, С. Чукут та ін.
Разом з тим, публікації, які поєднують ці напрацювання з метою пошуку шляхів підвищення ефективності державного управління у сфері соціального
захисту населення великих промислових міст України,
ще не оприлюднювалися.
Мета роботи – дослідити роль державного управління
у сфері соціального захисту населення великих промис-

лових міст України та запропонувати шляхи підвищення
його ефективності.
Виклад основного матеріалу. Однією з цілей
державного управління є досягнення високого рівня
соціального розвитку, за якого забезпечуватимуться
соціальні умови життєдіяльності громадян України на
рівні передових країн світу [1, с.439].
Як уже зазначалося, великі промислові міста в
Україні є центрами, де зосереджується основний трудовий, інтелектуальний, фінансовий, інноваційний потенціал країни. Отже, увага до вирішення їх проблем
дозволить покращити ситуацію в країні у цілому.
Оскільки у даній роботі увага буде зосереджена на
великих промислових містах, зазначимо, що під цим
поняттям розуміємо населені пункти, населення яких
нараховує понад 250 тис. чол. та які за своєю спеціалізацією відносяться до промислових центрів, виконують
економічну, соціальну, екологічну, інфраструктурну
функції з метою забезпечення високої якості життя
місцевих жителів шляхом створення нових та нарощення
наявних конкурентних переваг.
Акцентуючи увагу на тому, що основною метою функціонування міста повинно бути забезпечення високої якості
життя місцевого населення, зауважимо, що великі промислові міста мають свої специфічні проблеми у її досягненні.
Перш за все, це екологічні проблеми, які, у свою чергу,
спричиняють проблеми демографічні, епіде міологічні,
санітарні та ін., а отже, потребують особливого підходу у
сфері формування соціального захисту населення.
Одним з головних питань функціонування системи
соціального захисту населення є його нормативно-правова
база. Сучасний стан законодавчої бази у сфері соціального
захисту показує, що сьогодні практично неможливо
говорити про її ефективність, оскільки вона все ще не є
усталеною. Система соціального захисту населення
України потребує радикальних змін, адже вона базується
на законодавстві Союзу РСР, її становлення відбувалося
в умовах абсолютної переваги державної власності,
лише держава мала монопольне право встановлювати
умови страхування та його види, розміри страхових
внесків, а також перерозподіляти страхові ресурси між
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страховиками, галузями і територіями. Тому реформування законодавчої бази в системі соціального забезпечення
є необхідним, але повинно здійснюватись поступово,
беручи до уваги громіздкість, складність та заплутаність.
Дана проблема в умовах України потребує пошуку
нетривіальних підходів до реформування сфери соціального захисту населення, оскільки полягає на різних
рівнях соціально-економічної системи. На державному
рівні необхідні системні зміни у правовій базі, на основі
якої функціонує дана сфера, але, в умовах децентралізації
та регіоналізації економіки, відповідальність за розв’язання цілого кола соціально-економічних проблем переноситься на рівень органів місцевого самоврядування.
Таким чином, забезпечення конструктивних змін у системі
соціального захисту населення, перетворюється на складне, системне, багаторівневе завдання.
Ретельне дослідження питання нормативно-правового
забезпечення системи соціального захисту населення
України, дозволило виділити такі основні проблеми, як
законодавча та нормативно-правова неврегульованість
та недостатність механізмів впровадження норм правових
актів, яка не дає змоги повністю реалізовувати заходи
щодо надання соціальних послуг [2;3]. Правові акти, які
регулюють сферу надання соціальних послуг в Україні,
часто характеризуються неадекватністю понятійнокатегоріального апарату, вкрай нечітким визначенням
функцій, цілей і напрямів роботи відповідних інститутів.
Близько 30 законодавчих актів, таких як закони України,
укази Президента та постанови Кабінету Мінiстрів
України, складають правову основу державної політики
України у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення населення. Більш специфічні питання такі,
як різноманітні пільги, соціальні виплати та соціальні
послуги в Україні розглядаються у 58 законах та більше
ніж 120 підзаконних нормативно-правових актах [3].
Чинна на сьогодні система надання пільг характеризується низкою очевидних недоліків, зокрема:
 безсистемно сформований чинний порядок надання
пільг, який не враховує особливості економічних процесів,
що відбуваються в країні та її фінансові можливості;
 занадто широкий перелік категорій громадян, які
мають право на пільги за соціальною ознакою, що
знецінює саму ідею надання пільг ветеранам війни та
праці, ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи
та іншим категоріям населення;
 недосконале нормативно-правове забезпечення, яке
не дозволяє ефективно вирішувати завдання соціального
захисту населення та неузгоджене не лише із чинним
законодавством із соціальних питань, а й з нормами
міжнародного права [4, с.124].
Нагальна потреба у реформуванні системи соціального
захисту в Україні не може бути ефективно реалізована
через законодавчу неврегульованість питань, пов’язаних
з формуванням соціального замовлення, визначення
потреб адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах, їх видах і обсягах, плануванням і
наданням соціальних послуг з урахуванням визначених
потреб, а також із запровадженням стандартизації соціальних послуг [2, с.213].
З метою підвищення ефективності системи соціального
захисту населення доречно, перш за все, удосконалити

законодавство у цій сфері, скоротити кількість нормативно-правових актів, які її регулюють. Для вирішення
цього питання науковцями пропонуються два шляхи:
1) ухвалення декількох законів, які будуть визначати
основний перелік соціальних послуг в державі, прозоро
описуватимуть функції, цілі і напрями роботи відповідних
інститутів (даний шлях пропонується у дослідженні
Р. Кошин [3], М. Багмета та В. Дереги [5]);
2) створення основоположного законодавчого акту,
який би визначав основні принципи, організаційні, фінансові та правові засади соціального захисту громадян
України (дана ідея зазначена у роботах В. Лаврухіна [6],
О. Маліновської та Р. Рудзінської [7], Н. Флорескула [4]).
При обранні будь-якого із запропонованих шляхів,
необхідно спиратись на чітко визначену концепцію соціального захисту, який намагаємося побудувати в Україні.
Оскільки, у залежності від поставлених завдань обираються шляхи їх вирішення, то, чим точніше будуть
сформульовані цілі, тим краще можна підібрати механізми
їх досягнення.
Останнім часом в Україні популярності набирає
концепція «Smart city» або «розумного міста», яка
виражає прагнення до поєднання сучасних підходів до
розвитку міст (забезпечення сталого розвитку, розвиток
демократії, переорієнтацію на розвиток людського та
соціального капіталу) на основі можливостей сучасних
електронних технологій [8, с.776]. Для визначення
«розумного міста» використовують шість основних
критеріїв: розумна економіка, розумна мобільність, розумне довкілля, розумні люди, хороше життя та розумне
врядування [9]. Зазначені критерії відносяться до
класичних теорій розвитку міст та ґрунтуються на
принципах конкурентоспроможності регіонів, розвиненої
транспортної системи та інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ), розумного використання природних
ресурсів, розвиненої економіки, людського та соціального
капіталу, високої якості життя, а також, участі громадян
в управлінні містами.
Отже, «розумним» можна назвати місто, в якому
інвестиції в людський і соціальний капітал, а також у
традиційну (транспортну) і сучасну (ІКТ) комунікаційну
інфраструктуру сприяють сталому економічному розвитку
та високій якості життя, що поєднується із розумним
управлінням природними ресурсами, і відбувається за
широкої участі громадян міста [9].
Соціальний захист на місцевому рівні покликаний
забезпечувати раціональне використання ресурсного
потенціалу великого промислового міста і на цих засадах
вирішувати соціальні проблеми місцевого населення.
На сьогоднішній день, однією з головних проблем в
Україні у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є складність і непрозорість системи пільг і
соціальних виплат. Незважаючи на існування розгалуженої
та громіздкої мережі комунальних та державних закладів
соціальних служб та соціального захисту, яка знаходиться
на державному утриманні, реальне соціальне обслуговування населення залишається на вкрай незадовільному
рівні. Система управління пільгами та обліком категорій
громадян, які мають право на їх отримання, є настільки
складною і непрозорою, що це робить можливими значну
кількість зловживань.
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Одним із шляхів подолання даної проблеми може
стати законодавче закріплення більшості повноважень у
системі адміністрування пільг та соціальних виплат на
місцевому рівні. Оскільки облік категорій громадян, які
користуються пільгами та отримують виплати, потребує,
крім усього іншого, у першу чергу, достеменного володіння інформацією про місцевий контингент, наявність
та стан ресурсів необхідних для їх здійснення, специфічність місцевих проблем, а головне, майже особисту
зацікавлень у їх вирішенні.
Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування» до компетенції органів місцевого самоврядування
міст та районів у місті відносяться багато питань, крім
того, вони мають чимало делегованих повноважень,
зокрема у сфері соціального захисту населення. У законі
власні (самоврядні) повноваження виконавчих органів
міських рад у сфері соціального захисту населення
зазначені у чотирьох пунктах, тоді як делеговані –
у шістнадцяти [10].
Зазначена ситуація вимагає від органів місцевої влади
кропіткої роботи з величезним масивом інформації про
місцеве населення, і саме в цьому, головним чином
можуть бути особливо корисними принципи та технології
«Smart city». Першочерговим завданням реалізації концепції «розумного міста» є пiдвищення рiвня iнформатизацiї дiяльностi всiх підсистем міста. Якщо розглядати
цю концепцію з точки зору інформаційних технологій,
то вона вимагає органiзацiйного забезпечення обмiну
даними мiж об’єктами мiської iнфраструктури, жителями,
представниками мiської влади, спiвробітниками органiзацій, що працюють в сферi мiського господарства,
контрольно-наглядовими службами [11, с.51-52]. Накопичення та доступ до даних, якими обмiнюються учасники
мiського середовища за допомогою автоматизованих
систем, дозволяє оперативно реагувати усiм вiдповідним
структурам на запити користувачів. Таким чином, формується єдине iнформаційне середовище «розумного
мiста», яке дозволить, в тому числі, значно підвищити
ефективність роботи у сфері забезпечення соціального
захисту населення.
За висновками вітчизняних науковців, які були зроблені
ними на основі узагальнення досвiду розвитку найпопулярнiших «розумних міст» світу, не існує єдиної моделi
успiху, тому стратегія міста повинна бути адаптована до
кожної ситуації та має вирішувати конкретні проблеми;
ідеального міста не існує, навіть найкращі мають слабкі
сторони, тому головним завданням є впровадження більш
ефективних методів управління містом та створення
більш комфортних умов життя; концепція «Smart city»
дозволяє не лише ефективно вирішувати поточні проблеми, але й визначати стратегічні цілі розвитку міста
[11, с.53]. Отже, створювати модель «розумного міста»
для великих промислових міст України, необхідно враховуючи їх особливості та специфічність нагальних проблем.
Висновки. У роботі з’ясовано, що для здійснення
ефективного функцiонування системи соцiального захисту
населення необхідне упорядкування нормативноправової бази, яка регулює дану сферу. Обрання одного
із запропонованих шляхів скорочення кількості нормативно-правових актів, які регулюють сферу соціального
захисту, збільшення ролі місцевих органів влади у
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розв’язанні проблем соціального захисту дозволить підвищити ефективність системи соціального захисту населення, зокрема на місцевому рівні, у тому числі у великих
промислових містах. Завдяки впровадженню комплексу
різноманітних технологій у рамках «розумного міста»
можна вирішити назрілі проблеми і забезпечити більш
ефективне функціонування сучасних великих промислових
міст відповідно до потреб їхніх жителів, у тому числі,
значно покращити роботу у сфері соціального захисту
населення. У подальших дослідженнях вважається за
доречне дослідити конкретні технології «розумного міста»,
які можна використати для удосконалення системи соціального захисту населення великих промислових міст України.
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PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIAL PROTECTION IN INDUSTRIAL CITIES OF UKRAINE
This article investigates role of public administration in sphere of social protection in industrial cities of Ukraine and
proposes ways of increasing of its effectiveness. It is determined that solving of this task requires improvement of legal basis
by curtailment number of legal acts which regulate sphere of social protection and increase role of local self-government
bodies in deciding of problem in this sphere. It is proved that implementation of «smart» city technologies will allow to
improve functioning of social protection sphere.
Key words: public administration, social protection, industrial city, local self-government bodies, legal basis, «smart» city.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто облік транспортного засобу на підприємстві, його ремонт, поліпшення, а також
придбання та ремонт запасних частин. З’ясовано, як впливають затрати, які пов’язані з вдосконаленням
об’єкта на первісну вартість основних засобів. Також описано документальне оформлення руху запасних
частин. Досліджено інноваційні технології та програми за допомогою яких можна робити звіти з різним
ступенем деталізації до будь-якого субрахунку обліку.
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Постановка проблеми і актуальність дослідження.
Головним видом діяльності транспортних підприємств
виступають послуги з перевезення вантажів і пасажирів.
Завдяки цьому на даних підприємствах здійснюється
постійний рух транспортних засобів. Саме ця діяльність
повинна бути правильно відображена в системі обліку.
Транспортна сфера швидко розвивається і це створює
потребу в розробленні нових методів щодо організації
обліку наявності та руху транспортних засобів. Тому,
якщо взяти до уваги всі ці фактори то можна зрозуміти,
що особливо актуальним стає досліджувати теоретичні
та практичні аспекти організації обліку транспортних
засобів підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
обліку транспортних засобів досліджує обмежене коло
авторів, серед яких найбільш вагомий внесок зробили
такі вчені, як: Чижевська Л.В., Береза С.Л., Бутинець Т.А.,
Горяєва М.С., Пасенко Н.С., Грабова Н.Н., Добровський В.Н.
та ін. [7-10]. Проте залишається невирішеною низка
питань, пов’язаних з обліком й аудитом транспортних
засобів на підприємстві. Також з розвитком новітніх
технологій постало питання з вдосконалення, покращення
та полегшення ведення обліку.
Метою статті є виявлення особливостей обліку,
наявності та руху транспортних засобів, його відмінних
та спільних рис порівняно з обліком інших груп основних
засобів. Об'єктом дослідження є процес використання
транспортних засобів, який підлягає відображенню в
системі обліку.
Виклад основного матеріалу. Майже кожна фірма
чи підприємство на даний час користується під час своєї
господарської діяльності автомобілем. В ході його
використання потрібно виділяти кошти на проведення
технічного обслуговування, та поточного або капітального
ремонту. При цих процедурах до того ж замінюють
запасні частини, шини, акумулятори та ін.
Ремонт транспортного засобу на підприємстві буває
капітальним або поточним. Проведення ремонту, а
також технічного обслуговування автомобіля регулює
Положення № 102 [1].

Кошти, які витрачають, щоб підтримувати об’єкт
стані, придатному до роботи та одержувати економічні
переваги від користуванням ним в прийдешньому,
включають до складу затрат [3].
Первісна вартість ОЗ зростає на ціну затрат, які
пов’язані з вдосконаленням об’єкта, в наслідок цього
збільшуються економічні переваги в прийдешньому, які
очікували від початку користування об’єктом [3].
Отже, всі різновиди ремонту транспортних засобів
включають до складу затрат, так як ремонт націлений на
те щоб тримати автомобіль в готовному до роботи стані.
Під час проведення ремонту не зростає вантажопідйомність транспортного засобу, не покращуються
інші його технічні характеристики. Однак якщо при
заміні, наприклад, двигуна можна отримати автомобіль в
якого кращі технічні характеристики, такі як збільшення
його вантажопідйомності, швидкості, то таку заміну
запчастини потрібно класифікувати як покращення
автомобіля, а не ремонт.
У тому випадку якщо підприємство зробило ремонт
автомобіля, під час якого було замінено його суттєву
частину, то ціна такої запасної частини може становити
половину або й більше ціни всього автомобіля. Технічні
характеристики автомобіля при цьому не підвищуються,
тому вартість ремонту, разом з вартістю запасні частини,
потрібно включити до складу затрат. Це можуть бути рахунки 91, 92, 93, все залежить від того, до яких затрат підприємство відносить особисті затрати на автомобіль [3].
Пунктом 4 П(с)БО 7 передбачено, що якщо певний
об’єкт ОЗ складають деякі частини, з різним терміном
користування, то кожна з цих частин може визнаватися в
бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних
засобів.
Якщо підприємству складно оцінити первісну вартість
заміненої частини, воно може її визначити у сумі затрат
на заміну.
Отже, підприємство може вести облік заміненої
запчастини як окремого об’єкта ОЗ, якщо строк служби
запасної частини і автомобіля різний і при цьому строк
служби запасної частини перевищує один рік. Це є
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доречним в тій ситуації, коли підприємство встановило
певну межу щодо вартості необоротних матеріальних
активів які не дуже дорого коштують, а запасна частина
є дорожчою за цю межу. Але якщо очікують, запасна
частина яку замінили буде служити настільки довго як і
транспортний засіб, то для підприємства радиться провести
частково ліквідацію транспортного засобу на ціну
частини яку замінили і одночасно збільшити первісну
вартість автомобіля на ціну встановленої запасної частини
з урахуванням затрат на її встановлення [11-12].
Якщо підприємство вирішить використати запасні
частини щоб покращити стан автомобіля воно повинно
збільшити первісну вартість даного транспортного
засобу на їх суму [3].
Керівник підприємства приймає рішення щодо характеру та ознак робіт, які здійснюються підприємством.
В цій ситуації потрібно перш за все зясувати на скільки
дані роботи спрямовуватимуться на покращення технічних
та економічних можливостей об’єкта та чи відбудуться
певні економічні переваги в майбутньому. Також потрібно
зрозуміти чи підтримуватимуть вони об’єкт в належному
для користування стані та отримання від його експлуатації суми майбутніх економічних переваг, яка була
визначена попередньо. Це все потрібно враховувати
виходячи з даних аналізу ситуації, яка склалася на
момент прийняття рішення та значущості таких затрат.
Після прийняття рішення керівник повинен оформити
його наказом, або може скласти документ в якому
будуть оформлюватись витрати на покращення транспортного засобу.
При поліпшенні автомобіля здійснюється той самий
бухгалтерський облік, як і при ремонті.
Облік запасних частин ведуть в складі запасів, під
час установки їх списують на витрати [4-6].
Первісна вартість запчастин визначається одним із
методів вибуття запасів згідно з П(с)БО 9. Метод, який
обрало підприємство повинен бути встановлений його
обліковою політикою [4].
Документальне оформлення руху запасних частин
можна організувати користуючись різними схемами.
З розвитком новітніх технологій на даний час майже
всі підприємства користуються комп’ютерними бухгалтерськими програмами. За допомогою цих програм
можна робити звіти з різним ступенем деталізації
до будь-якого субрахунку обліку.
Для синхронізації та зручності на підприємстві
можна ввести порядок, в якому відомості роздруковуються, їх підписує відповідальна особа і потім
їх подають на затвердження керівнику чи іншій
відповідальній особі. Відповідальній особі потрібно
перевірити дані звіти та затвердити їх.
Під час користуванням автомобілем трапляються
також і різного роду поломки. Поломку встановлюють
при огляді дефектів деталей, вузлів, які підлягають
заміні або реставрації. Цим займається інженер-механік,
який повинен на кожний автомобіль скласти відомість
дефектів на ремонт машини. Але дану відомість можна
і не складати. Кошторис на ремонт і ТО автомобілів
може бути затверджено керівником підприємства.
Висновки. Отже, у ході дослідження були проаналізовані особливості обліку наявності та руху транс-

портних засобів, виявлені його спільні та відмінні риси
порівняно з обліком інших груп основних засобів.
Досліджено процес використання транспортних засобів,
який підлягає відображенню в системі обліку.
Напрямки подальших досліджень проблеми.
Актуальність проблеми та недостатність теоретичного
розгляду та застосування на практиці операцій з обліку
транспортних засобів обумовлюють необхідність подальших досліджень.
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FEATURES OF ACCOUNTING OF VEHICLES AT THE ENTERPRISE
The article considers the registration of a vehicle in the enterprise, its repair, improvement, as well as the purchase and
repair of spare parts. It is determined how the costs associated with the improvement of the object to the initial cost of fixed
assets. Documentation of the movement of spare parts is also described. Innovative technologies and programs are
investigated with the help of which reports can be made with varying degrees of detail to any subaccount of accounting.
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spare parts, tires, accumulators, repairs, means, economic benefits, expenses, initial cost, spare part, operation, purchase of
spare parts , movement of spare parts, accounting software, breakdown.

Scientific Journal Virtus, November # 28, 2018

212
УДК 331.101.262

Харченко Т.О.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту,
Київський національний університет технологій та дизайну, tatzayats@ukr.net
Бут С.С.,
магістр кафедри менеджменту,
Київський національний університет технологій та дизайну, stason.but@gmail.com
Україна, м. Київ

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті визначено особливості управління персоналом підприємства в сучасних умовах. Управління
персоналом – це процес цілеспрямованого впливу на людські ресурси організації, в якому потрібно
орієнтуватися на встановлення відповідності між цілями організації і можливостями співробітників. Одним
з елементів управлінської діяльності є менеджмент персоналу, саме менеджмент персоналом базується на
узагальненому уявленні про місце співробітника в організації. Головна мета управління персоналом –
забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження чисельного й якісного складу кадрів
відповідно до потреб самої організації, вимог діючого законодавства та стану ринку праці. Доцільно
відзначити, що правильно обрана кадрова стратегія забезпечує своєчасне укомплектування кадрами, що, в
свою чергу забезпечує безперебійне функціонування виробництва, стабілізацію колективу завдяки врахуванню
інтересів персоналу, використання робочої сили за кваліфікацією і у відповідності зі спеціальною
підготовкою. Обґрунтовано структуру управління персоналом в сучасних умовах. Досліджено елементи
формування та розвитку системи управління персоналом підприємства. Визначено моделі управління
персоналом підприємства.
Ключові слова: персонал, управління персоналом, моделі управління персоналом, кадровий потенціал,
напрямки вдосконалення кадрового потенціалу.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що
управління персоналом являє собою сукупність різних
способів управлінського впливу на організацію та умови
діяльності працівників, формування їх навичок, що
забезпечують максимальне використання трудового
потенціалу працівників в інтересах підприємства.
Управління персоналом представляє собою цілеспрямований вплив на людську складову організації, яка
орієнтується на встановлення відповідності між цілями
організації і можливостями співробітників. Менеджмент
персоналом базується на узагальненому уявленні про
місце людини в організації. Одним з елементів управлінської діяльності є менеджмент персоналу, який визначає
місце людини в організації. Саме поняття «управління»
неоднозначно. Його можна трактувати з точки зору
управління персоналом, управління людськими ресурсами
або просто людиною. На перший погляд може здатися,
що відмінностей між термінами немає, але для теорії
управління ці поняття принципово різні. Тому для
підвищення ефективності управління персоналом підприємства важливу роль відіграє вибір моделі управління персоналом.
Метою статті є обґрунтування особливостей побудови
моделі управління персоналом в сучасних умовах.
Об’єктом дослідження є система управління персоналом підприємства.
Предметом дослідженням є соціально-економічні
процеси у сфері формування та розвитку моделі управління персоналом сучасних підприємств.
Різні аспекти дослідження особливостей формування
та розвитку моделі управління персоналом сучасних
підприємств висвітлені в працях таких учених як:

Н.П.Базалійська [1, с.71], С.М.Бортнік [3, с.34], О.Я.Гугул
[4, с.195], В.І. Дериховська [5, с.38], Н.В. Івасишина [6,
с.314], О.А. Ковтун [7, с.137] та інші. Не зажаючи на
значну кількість наукових праць, питання удосконалення
управління персоналом підприємства на основі вибору
ефективних моделей управління потребує подальшого
вирішення.
Виклад основного матеріалу. В даний час питанням
управління персоналу приділяється все більше уваги.
Питання ефективної роботи виробництва і рішення
задач, пов'язаних з підвищенням конкурентоспроможності,
рентабельності будь-якого підприємства, установи, його
стабільності замикаються на «якості» (якісному) склад
кадрів, його потенціал. Перспективи розвитку підприємства крім головної економічної складової безпосередньо
залежать від ступеня залученості персоналу в процеси
вдосконалення організації. В рамках вибору основних
механізмів управління персоналом в сучасних умовах
слід зупинитися на аналізі деяких робіт в області
управління людськими ресурсами. Ряд зарубіжних і
вітчизняних вчених, дослідників у своїх працях аналізують різні напрямки діяльності з управління персоналом,
серед яких функції управління персоналом, пов'язані з
комплексною системою управління: від процесів формування кадрової політики, до багатоаспектних економічних, правових, організаційних умов управління кадрами.
Важливим елементом управління персоналом є
правильний підбір співробітників і система кадрового
зростання. Система відбору співробітників будується на
використанні вибору випускників елітних вузів. В даному
середовищі фіксується і створюється стереотип високого
статусу компанії, як роботодавця [9, с.65-68].
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Управління персоналом орієнтована на розвиток
людських ресурсів та постійно потребує оновлення.
Вона повинна бути гнучкою та швидко реагувати на
зміни, які відбуваються в організаціях, а також
адаптуватися до зміни умов навколишнього середовища.
На жаль, поки не всі вітчизняні кадрові служби
усвідомили необхідність проведення ефективного управління персоналом [5, с.39]. А адже людські ресурси
впливають на всі інші ресурси будь-якого підприємства і
є ключовим фактором для ефективної діяльності
підприємства в умовах ринкових відносин.
Існує безліч напрямів управління персоналом та при
виборі напрямку необхідно враховувати фактори
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства:
ситуацію на ринку праці; фінансові можливості підприємства; якісні і кількісні характеристики вже наявного
персоналу; вимоги, обумовлені спеціалізацією діяльності
підприємства, стратегією і місією його розвитку; попит
на робочу силу з боку компаній-конкурентів; вимоги
трудового законодавства [11, с.187].
На будь-якому підприємстві кадровій політиці повинна приділятися особлива увага. Кадрову політику доцільно
розробляти з урахуванням можливостей, традицій та
ресурсів підприємства. Очевидно, що створити ідеальну
модель управління персоналом для всіх підприємств і
організацій неможливо. Але прагнення керівника до
ведення активного, відкритого управління персоналом в
своїй організації є запорукою успіху [1, с.71].

213

Управління персоналом постійно потребує вдосконалення і для цього повинні проводитися, на нашу
думку, такі заходи:
 довгострокове планування управління персоналом
підприємства є важливим етапом для стабільної роботи
підприємства та планування його розвитку. Підприємству необхідно прораховувати чисельність і структуру
штату в майбутньому відповідно до прогнозів стану
ринку робочої сили. Таке планування зазвичай складається на 5 років;
 головне завдання відділу кадрів чи служби
управління людськими ресурсами полягає у тому, щоб
кількість працівників на підприємстві відповідало зі
штатним розкладом. Необхідно постійно проводити
аналіз факторів зовнішнього середовища для того, щоб
з'ясувати необхідну кількість людей, якого потребує
підприємство;
 керівництву необхідно покращувати систему підбору
кадрів. Успіх в досягненні поставлених цілей будь-якої
організації полягає в первісному правильному підборі
персоналу [3, с.35].
Процеси формування управління персоналом змінюватимуть модель поведінки власне кадрів, впливаючи на
кожний з 6-ти елементів: працівників, співробітників (їх
колег), лінійний менеджмент, організацію, поведінку та
вихідні результати. Підходи до формування управління
персоналом змінюються в залежності від рівня
атрибутивної структури (рис. 1).

Ієрархічні рівні системних підходів
Атрибутивний підхід
Найвищий рівень

Підсистема сталого та соціального розвитку
Розвиток соціальної відповідальності
Системний підхід

Вищий рівень

Підсистема професійного розвитку
Розвиток професіоналів
Комплексний підхід

Базовий рівень

Підсистема людського розвитку
Професійне становлення
Рис. 1. Атрибутивна структура формування управління персоналом [7, с.138]

Отже, бачимо, що базовому рівню відповідає комплексний підхід, вищому – системний, найвищому –
атрибутивний, що відображається у функціонуванні
підсистем професійного, людського, соціального розвитку
та відповідних ним програм формування управління
персоналом. Професійне формування управління персоналом підприємств ґрунтується на людському розвитку
при формуванні атрибутивної структури, основними
сферами застосування є формування вмінь та технічних
навиків, перш за все, при первинній підготовці кадрів в
системі освіти [2, с.271].

Зокрема, джерела, різні засоби і предмети праці,
можливості і здатності в певній сфері – це включає в
себе трудовий потенціал. Трудовий потенціал представляє
собою максимальну величину очікуваної участі персоналу
у виробництві, який враховує рівень професійних знань,
психофізіологічні особливості, а також ступінь володіння
практичними навичками [10, с.118]. Якщо вдосконалювати різні напрямки кадрового потенціалу, то
можливо:
 спрогнозувати розвиток підприємства в майбутньому;
 визначити потенційні можливості підприємства;
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 виявити невикористані резерви;
 визначити фактичний рівень використання кадрового
потенціалу [4, с.195].
Управління персоналом як стратегія може бути не
тільки швидкою, рішучою та базується на пріоритеті
виробничих інтересів, а ще врахувати те, що вона може
вплинути на мотивації персоналу і які соціальні витрати
воно може понести. Головна мета управління персоналом – забезпечення оптимального балансу процесів
оновлення та збереження якісного та чисельного складу
кадрів відповідно до потреб самої організації, стану
ринку праці та вимог діючого законодавства.
Правила та норми, які є основою кадрових заходів, та
пов'язаний із цим рівнем безпосередній вплив управлінського апарату на кадрову ситуацію в організації,
дають можливість виділити та охарактеризувати такі
типи управління персоналом: пасивна; реактивна; превентивна; активна.
Пасивне управлiння персоналом. Саме уявлення про
пасивну політику здається аналогічним. Однак може
виникнути ситуація, в якій керівництво організації не
має виражених дій щодо управління персоналу, а
кадрова робота ліквідує негативні наслідки. Для такої
органiзацiї характерна вiдсутнiсть прогнозу кадрових
потреб, засобів оцiнки працi та персоналу, дiагностики
кадрової ситуацiї в цiлому. Керiвництво в ситуацiї
такого управлiння персоналом працює в режимi
екстреного реагування на виникаючi ситуацiї, які прагне
закрити будь-якими засобами, найчастiше, без спроб
зрозумiти причини і можливi наслідки [8, с.171].
Реактивне управління персоналом. У руслi цiєї
полiтики керiвництво пiдприємства здiйснює контроль
над ознаками негативного стану в роботi з персоналом,
причинами та ситуацiєю розвитку кризи: вiдсутнiсть
достатньо квалiфікованої робочої сили для вирішення
Тип влади в
суспільстві

поставлених завдань, відсутність мотивації до високопродуктивної праці, виникнення конфліктних ситуацій.
Керівництво підприємства вживає заходів щодо локалізації кризи, орієнтовано на розуміння причин, які
призвели до виникнення кадрових проблем. Кадрова
політика таких підприємств має у своєму розпорядженнi
засоби адекватної екстреної допомоги та дiагностики
iснуючої ситуації. Хоча в програмах розвитку підприємства кадрові проблеми видiляються та розглядаються
спеціально, основні труднощі виникають під час середньострокового прогнозування [11, с.212].
Превентивне управління персоналом. При розумiнні
слова полiтика виникає лише тоді, коли керівництво
організації має обґрунтовані прогнози розвитку ситуацiї.
Однак органiзація, що характеризується наявністю
превентивного управління персоналом, не має засобів
для впливу на неї. Кадрова служба подібних підприємств
розпоряджається не тільки засобами діагностики персоналу, а ще й здійснює прогнозування кадрової ситуації
на середньостроковий період. У програмах розвитку
організації містяться короткострокові та середньострокові
прогнози потреби в кадрах, сформульовані завдання з
розвитку персоналу. Основна проблема таких організацій –
це розробка цільових кадрових програм.
Активне управління персоналом. Якщо керівництво
має не тільки прогноз, але й засоби впливу на ситуацію,
проводити постійний моніторинг ситуації та коректувати
виконання програм відповідно до параметрів зовнішньої
та внутрішньої ситуацією, то це дасть можливість
говорити про справді активну політику.
Управління персоналом є важливою складовою
стратегічно орієнтованої політики підприємства, що
визначає характер взаємовідносин керівництва з
персоналом. Елементи управління персоналом наведено
на рис. 2.

Статут
організації

Колективний
договір

Стиль керівництва

Філософія
підприємства

Елементи
управління
персоналом

Правила
внутрішнього
розпорядку

Рис. 2. Елементи управління персоналом [7, с.138]
В сучасних умовах управління персоналом стосується
принципових позицій підприємства щодо перепідготовки, підготовки, розвитку кадрів і забезпечує
взаємодію працівника та підприємства, а не обмежується
лише підбором і відбором кадрів. Управління персоналом
може носити як приватний характер, коли це стосується
вирішення специфічних завдань (окремі групи і категорії
працівників), а також носити і загальний характер, коли
це стосується персоналу підприємства в цілому.
В останні роки чітко простежується переплітання
різних моделей управління персоналом: американської,

японської та західноєвропейської. В цьому проявляється
процес інтернаціоналізації сучасного менеджменту.
Особливості американського менеджменту зумовлені
не лише загальноекономічними тенденціями, а й
національною ментальністю, управлінськими традиціями.
Американський метод являє собою початкове визначення професійно-кваліфікаційної моделі «посади» і
«підтягування» найбільш відповідних працівників за
схемою «посада-працівник» [6, с.315].
Також однією з найвідоміших моделей управління
персоналом є японська модель. Японська модель має на
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меті початкове вивчення сильних і слабких сторін
особистості працівника та підбір для нього відповідного
робочого місця (система «працівник – посада»).
Західноєвропейська модель тісно пов`язана з американською та японською моделями. Практика сучасного
управління в країнах Американський менеджмент став
основою для Західної Європи. Однак сучасний західноєвропейський менеджмент має певні особливості,
зумовлені сучасною економічною ситуацією в цих
країнах [6, с.316].
Управління кадрами як багатогранний та винятково
складний процес має свої специфічні властивості та
закономірності, який має системний характер і завершеність на основі комплексного рішення кадрових
проблем, впровадження нових та удосконалювання
існуючих форм і методів роботи. Запропоновані у роботі
підходи до управління кадрами підприємства зумовлюють тип і спрямованість працівників в процесі
економічної діяльності. Соціальне середовище, економічні
та ринкові відносини впливають на розвиток індивідуальних особливостей людини. Соціально-психологічні,
морально-етичні та діяльнісні складові продуктивності
праці впливають на формування, розвиток, управління
кадровим потенціалом кадрів підприємства, їх мотиваційну
сферу, способи залучення вмінь, знань та навичок
професійної діяльності, умови праці, визначають ставлення
працівників як до себе, так і до інших, оточуючих у
зовнішньому та внутрішньому середовищах.
Висновки. Таким чином, використання процесного
підходу при розвитку управління персоналом являє
собою сукупність заходів, пов'язаних зі створенням,
розповсюдженням і практичним використанням комплексу
методологічних, методичних і процедурних принципів
такої побудови управління персоналом, при якому воно
виступає процесом в мережі взаємодіючих процесів
організації, оптимізація яких стає можливою завдяки
активному запозиченню досвіду інших компаній, впровадження нових технологій, автоматизації та формалізації
діяльності та інвестицій в довгостроковий розвиток.
Доцільно відзначити, що правильно обрана кадрова
стратегія забезпечує: своєчасне укомплектування кадрами,
що забезпечує безперебійне функціонування виробництва;
стабілізацію колективу завдяки врахуванню інтересів
персоналу; використання робочої сили за кваліфікацією і
у відповідності зі спеціальною підготовкою.
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FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN CONSULTING FIRMS
The essence of personnel management is defined in the article. Personnel management is a process of purposeful impact on
the human resources of the organization, in which it is necessary to focus on establishing the correspondence between the
goals of the organization and the capabilities of employees. One of the elements of managerial activity is personnel
management, namely, personnel management is based on a generalized view of the place of employee in the organization. It is
the concept of "governance" ambiguous. It can be interpreted from the point of view of personnel management, human
resource management or just human. Despite the considerable number of scientific papers, the issue of improving the
management of the personnel of the company based on the selection of effective management models always requires further
resolution, especially in the context of computerization and automation of production processes. That is why the issue of
personnel management is being paid more attention now. The questions of the effective work of production and the decision of
problems related to the increase of competitiveness, profitability of any enterprise, institution, its stability are closed to the
"quality" (qualitative) personnel, its potential. There are many directions of personnel management and when choosing a
direction it is necessary to take into account the factors of the internal and external environment of the enterprise: the situation
on the labor market, financial capabilities of the enterprise, qualitative and quantitative characteristics of existing personnel,
requirements due to the specialization of the enterprise activity, strategy and mission of its development, demand for labor
force from competitors, as well as labor law requirements. Prospects for the development of the enterprise in addition to the
main economic component directly depends on the degree of involvement of staff in the process of improving the organization.
In the framework of the choice of the main mechanisms of personnel management in modern conditions, one should dwell on
the analysis of some work in the field of human resources management. In modern conditions, the management of personnel
refers to the principled position of the enterprise in terms of training, retraining, staff development and provides the
interaction of the employee and the enterprise, and not limited to the selection and selection of personnel. At any enterprise
personnel policy should be given special attention. Personnel policy is expedient to develop taking into account opportunities,
resources, and even traditions of the enterprise. Obviously, it is impossible to create an ideal model for personnel management
for all enterprises and organizations. But the desire of the head to conduct an active, open management of personnel in their
organization is a key to success. Personnel management can be private in nature when it comes to solving specific tasks
(individual groups and categories of employees), and it is also general in nature when it applies to the staff of the enterprise as
a whole.
The main goal of the personnel management is to ensure an optimal balance of processes of updating and maintaining the
numerical and qualitative personnel in accordance with the needs of the organization itself, the requirements of the current
legislation and the state of the labor market. The level of awareness of those rules and norms, which are the basis of personnel
activities, and related to this level of direct influence of the administrative apparatus on the personnel situation in the
organization, give grounds to identify and characterize the following types of personnel management: passive, reactive,
preventive, active. In addition, there are different models of human resources management. In recent years, the practice has
clearly traced the interweaving of different models: American, Japanese and Western European. This shows the process of
internationalization of modern management. The use of the process approach in the development of personnel management is
a set of activities related to the creation, distribution and practical use of a set of methodological, methodological and
procedural principles of such a construction of personnel management, in which it acts as a process in the network of
interacting processes of the organization, optimization of which becomes possible thanks active borrowing of experience of
other companies, introduction of new technologies, automation and formalization of activity and investments in the long-term
roll. It is worth mentioning that a properly selected personnel strategy ensures timely staffing of personnel, which in turn.
ensures uninterrupted functioning of production, stabilization of the team due to the consideration of the interests of staff, the
use of labor in qualification and in accordance with special training. The structure of personnel management in modern
conditions is substantiated. The elements of formation and development of the personnel management system of the enterprise
are investigated. Models of enterprise personnel management are determined.
Key words: personnel, personnel management, models of personnel management, personnel potential, directions for
improving human resources.
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