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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 31th issue of our journal. In this issue we
propose you 59 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 3,600 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.

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019
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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Philosophy
УДК 37.014:316.4(477)
Брацун І.Л.,
к.філос.н., pr.ck@ukr.net
Україна, м. Черкаси

СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ОСВІТИ ЯК ОДИН
З ЧИННИКІВ КОНСТИТУЮВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
Глобалізація освіти, створення глобалізованого ринку надання освітніх послуг активізує її соціальнотехнологічну спроможність, без чого може загальмуватись конституювання суспільства знань. Новітня
доба ставить інші вимоги до освіти, які зумовлені глобалізаційно-інтегративними процесами. Завдяки
технологічним новаціям утверджується глобальне інформаційне суспільство, основним ресурсом якого є
знання. В статті розглядається освіта в сучасному світі, її функції, регулятори, соціальні чинники, які
відіграють інтеграційну роль при формуванні соціальних спільностей, соціальних інститутів суспільства,
формуванні взаємодіючої особи.
Ключові слова: освіта, суспільство знань, функція освіти, суспільство, чинники впливу на освіту,
безперервна освіта.

Постановка проблеми: Проблема з‟ясування ролі
освіти в сучасній цивілізації є однією з найзначніших
проблем соціальної філософії. Сьогодні не викликає
сумніву той факт, що лідируючою нацією XXI сторіччя
буде та, яка фундаментом свого зростання зробить саме
першість в освітніх технологіях і системах, створить
найбільш ефективний освітній простір, що максимально
розвиває інтелектуальний і духовний потенціал особи і
народу в цілому. Як показує світовий досвід, тільки
прогресивний розвиток освіти формує інвестиційну
привабливість країни і забезпечує технологічний прорив.
Модернізація суспільства як соціальний процес
неухильно вимагає розвитку інституту освіти. Сучасна
соціально-філософська думка все більше приходить до
усвідомлення того, що структури суспільства, що розвивається постійно потребують підготовки висококваліфікованих фахівців, необхідність репродукції яких збільшуватиметься з розвитком сучасного суспільства. Питання
чинників, що впливають на сталий розвиток суспільства,
досліджують такі зарубіжні вчені, як Дж. Марч,
В. Меркель, Дж. Олзен, Л. Пал, Г. Пушкарьова, В. Согрін.
Проблема формування суспільства сталого розвитку
висвітлюється і в роботах вітчизняних вчених, зокрема,
В. Андрущенка, І. Воронова, К. Дергачової, В. Кухар та
інших. Підвищення якості знань, розвиток і реалізація
«людського капіталу» визнаються багатьма ученими
вирішальною умовою модернізації економіки і
суспільства в цілому.
Мета роботи: Проаналізувати соціально-технологічну
функцію освіти як один з чинників конституювання
суспільства знань.
Виклад основного матеріалу: У сучасному світі
освіта – складне і об‟ємне суспільне явище, сфера передачі,
освоєння і перероблення знань і соціального досвіду.
Освіта інтегрує різні види навчальної, виховної, громадської діяльності, їх зміст в єдину соціальну систему,
орієнтує їх на виконання соціального замовлення, на
задоволення соціальних потреб суспільства. Серед

соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації
освіта займає одну з провідних позицій. Адже темпи
науково-технічного, політичного і соціального прогресу,
розвиток людини, становище культури та духовності в
суспільстві саме і залежать від якості й рівня освіти.
З соціокультурними змінами в суспільстві, а саме
безперервна освіта – освіта впродовж життя, відбувається
зміна ціннісних орієнтацій, де першочерговим стає
людина зі своїми інтересами та можливостями. Вона
розглядається як самоціль суспільного розвитку, що
призводить до орієнтації освіти насамперед на саморозвиток людини. Освіта в стартовому розумінні призначена
давати новому поколінню основоположні знання
культури, формувати поведінку у дорослому житті,
допомагати у виборі можливої ролі в суспільстві. В
сучасних умовах освіта повинна працювати на
випередження вимог і готувати людину до майбутнього
життя в умовах, що змінилися по відношенню до умов
життя під час його навчання. Освіта впливає на розвиток
людини і суспільства, але варто зазначити і те що
розвиток суспільства може впливати на розвиток освіти
за допомогою певних чинників середовища.
Багатоплановість та складність суспільства, нові
вимоги до життя – все це варто віднести до соціальнополітичних чинників, що вимагають підвищення рівня
освіти. Так, російські вчені у своїй праці встановлюють
власну класифікацію чинників впливу на освіту [7],
розглянемо деякі з них:
Соціальні чинники розуміються авторами, як процес
встановлення соціальних змін в розвитку суспільства, де
головним є зв‟язок соціальних об‟єктів при якому одні з
них (причини), за певних умов породжують інші соціальні
об‟єкти або їх властивості (наслідки). В першу чергу, це
соціальна діяльність людей у суспільстві та різні
матеріальні і духовні утворення. Але потрібно розпізнавати сукупність соціальних чинників, як рушійну силу
розвитку суспільства, з глибинними змінами та окремими
змінами в суспільстві (процесах) і що діють постійно чи
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випадково [7]. Вплив соціальних чинників в системі
освіти є одним з вирішальних. Отримана якісна освіта,
яка являє собою частину процесу формування
особистості, дає людині перспективи претендувати на
високу соціальну позицію.
Політичні чинники, на думку авторів, полягають у
визначенні внутрішньої та зовнішньої політики держави,
з діями чи ситуаціями яка утворює загальне тло освітньої
діяльності. Зміст та характер освітньої політики в
суспільстві є вагомим [7]. Об‟єктивною тенденцією розвитку періоду новітньої доби є демократизація освіти.
Вона розглядається як стратегічний пріоритет будь-якої
державної політики.
Економічні чинники зазначаються у праці як, стан
економіки країни і її фінансової системи, які впливають
на освітню систему через рівень добробуту в суспільстві:
зростання (чи відсутність) освітніх потреб громадян
обумовлюють великі або менші можливості фінансування бюджетної, у тому числі й освітньої сфери. Високий
рівень загального економічного розвитку та розвинені
ринкові стосунки створюють сприятливі умови для становлення секторів економіки, орієнтованих на обслуговування і забезпечення освітніх потреб [7]. Якісна освіта
це першочерговий важіль економічного зростання країни,
що має величезне значення для появи нового покоління
знань та інновацій, наукових досліджень і розробок.
Демографічні чинники у праці російських вчених
визначаються тенденцію народжуваності та типовим
складом сімей, який впливає на ситуацію в освіті. Для
планування розвитку освіти необхідне регіональне прогнозування, яке має на меті отримати перспективну
демографічну інформацію. Потрібно вивчати тенденції в
галузі освіти, бо ця сфера через якийсь час може
виявитися без учнів або, навпаки, виникне проблема
різкої нестачі навчальних місць [7]. В період покращення
демографічної ситуації головним стало запровадження
контрактної форми навчання у ВНЗ різних форм власності.
Зі зменшенням населення в країні слід очікувати значне
посилення конкуренції між навчальними закладами.
Головною проблемою підвищення якості фахівців є
формування в цих умовах конкурентного простору.
Правові чинники на думку авторів полягають,
насамперед, у характері діючих законодавчих і правових
норм, які задають рамки та межі правового поля життєдіяльності освіти [7]. Для організації якісної роботи в
системі освіти необхідно опрацьовувати правові акти,
які регламентують діяльність освітніх закладів для
виявлення наявності відчутних прогалин у правовому
регулюванні освітньої системи.
Інституціональні чинники з точки зору авторів розуміються як ще один елемент соціального середовища
освіти, співпраця освітніх закладів із спеціалізованими
соціальними інститутами чи організаціями для вирішення
своїх завдань [7]. Інститут освіти забезпечує умови
ефективного включення людини до соціальних процесів,
при цьому направляючи її в освітні процеси, починаючи з
дошкільної освіти та закінчуючи вищою, дає можливість
для саморозвитку та самореалізації. Інституційний
чинник визначає напрямок інституційного розвитку та
дозволяє впливати на швидкість інституціональних
перетворень.
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Галузеві чинники розуміються авторами, як стан і
тенденції зміни системи освіти в державі й світі, нові
ідеї, концепції, зразки освітнього досвіду, що впливають
на стан освіти в державі [7]. В межах галузі виникає
конкурентне середовище між освітніми закладами, що
вимагає від них пошуку власної ніші на ринку освітніх
послуг та готовність до створення конкурентних переваг.
Культурні, духовно-ідеологічні чинники, як вважають
автори праці, їх сутність полягає в стані культури яка
притаманна державі, в рівні духовного здоров‟я та
культурних запитів населення [7]. Освіта є одним з
найважливіших
соціальних
інститутів
передачі
культурних цінностей та духовного самовідтворення.
Саме можливості освіти дають змогу зберігати та
стверджувати змістовність культурної системи та
забезпечувати духовно-ідеологічний вплив. Викликає
занепокоєння зниження культурного рівня суспільства
та збіднення культурного життя, яке ускладнює рішення
освітніми установами їх освітніх завдань, що знижує
рівень якісної освіти, яку потребує суспільство.
Серед функцій освіти в соціально-політичній сфері в
контексті здійсненого аналізу варто актуалізувати таку
функцію, як формування особи. Долучення освітнім
спільностям прийнятних (що розділяються) правових і
політичних цінностей і норм, способів участі в політичному житті характерно для державної освіти, але проявляється й у сфері неформальної освіти. Навряд чи є
приклади, коли б інститут освіти не протидіяв проявам
правових або політичних девіацій. Будь-який політичний
устрій розпочинає з того, що бореться за старі форми
освіти або створює нові.
Усвідомлення цієї функції неминуче призводить до
ідеологізації змісту освіти. У цьому сенсі формальна
освіта забезпечує заохочення законослухняної правової і
політичної поведінки, а також відтворення державної
(домінантної) ідеології. Соціальні групи – носії альтернативних політичних цінностей, прагнуть заснувати свою
освітню програму, або впровадити у вже існуючу свої
правові норми і політичні цінності. Система освіти не
буває ідеологічно нейтральною, в ній завжди
затверджується ідеологічний контроль в явній формі або в
неявній – в установках на деполітизування, в кадровій
політиці, в учбових планах, рекомендованих підручниках
і т. д.
У національно-державній організації соціуму освіта
цілеспрямовано формує орієнтації населення в зовнішньополітичному просторі.
Етносоціальний тип культури обумовлює зміст освіти,
підкреслюючи в ньому провідні інтереси цього етносу.
В такий спосіб освіта сприяє вихованню патріотизму.
У дослідницькому і практичному планах визначення
функцій утворення служить виробленню універсальної
системи вимірюваних параметрів розвитку інституту
освіти і його впливу на суспільство. Через визначення
функцій належить оцінити, наскільки відповідають їм
структури, що склалися в системі освіти.
Стан освіти більше безпосередньо, ніж інші сфери
культури, залежить від соціально-політичного і державного устрою країни. Окрім, власне, культурних функцій,
освіта виконує в суспільстві також економічні, соціальні
й політичні функції. В соціальному плані освіта –
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важливий механізм, що підтримує як відтворення соціальної інфраструктури, так і соціальну мобільність.
Таким чином, освіта повинна одночасно відповідати
принципам різних сфер соціальної регуляції.
Основні тенденції в розвитку освіти у сучасному світі
визначаються колективною волею держав, що підписали
Загальну декларацію прав людини. Задоволення інтересів
особи, як вища гуманістична функція освіти, покладене і
в основу пропозицій Асоціації університетів ЮНЕСКО.
Економічний підхід (в якості ідеологічного постулату)
істотно деформує реалізацію властивих освіті функцій, і
реальну освітню політику. Цей підхід пов‟язує освіту
лише з його соціально-економічною функцією –
обслуговуванням сфери виробництва і соціальнокультурної інфраструктури професійними працівниками
різного рівня кваліфікації. Але в умовах кардинальних
змін у світі в результаті стрімкого ускладнення громадського, політичного, духовно-культурного життя, введення
в обіг інформації про складні процеси глобального
характеру, людина, щоб адекватно орієнтуватися, а тим
більше усвідомлено брати участь в цих процесах і
виносити правильні оціночні судження, має бути добре
освіченою.
Протягом вже майже двох десятків років майбутнє
пов‟язують із забезпеченням сталого розвитку суспільства.
В 1992 році на Всесвітній конференції ООН в Ріо-деЖанейро була затверджена нова стратегія розвитку
людства – стратегія «сталого розвитку». Поняття «сталий розвиток» за своїм змістом є досить містке. «Сталий
розвиток» – це такий розвиток суспільства, який
задовольняє потреби нинішніх поколінь і не ставить під
загрозу можливості наступних поколінь задовольняти
свої потреби» [1, с.50] та «Сталий розвиток – це
управління сукупним капіталом суспільства задля збереження і примноження можливостей людини» [3].
Один з прикладів індикаторів сталого розвитку є
соціальні індикатори, пов‟язані з освітою, про що наголошувалося у Доповіді Світового Банку з розвитку:
– співвідношення динаміки витрат на освіту до
динаміки зростання ВВП;
– індекс співвідношення середньої заробітної плати
вчителів та викладачів до середньої по країні;
– середній рівень освіти дорослого населення, питома
вага людей з вищою освітою;
– доступ до неперервної освіти, в т.ч. чисельність
працюючих, які набули додаткової спеціальності чи
підвищили освіту;
– забезпеченість освітніх установ комп‟ютерною
технікою та доступом до мережі Інтернет під час
навчання;
– кількість користувачів мережею Інтернет;
– кількість друкованих видань, в тому числі з питань
освіти та науки;
– кількість друкованих видань, які передплачуються
бібліотеками [3].
ООН оголосило період з 2005 по 2014 роки –
десятиліттям освіти для сталого розвитку (ДОСР).
Згідно з цим проектом кожна людина має зрозуміти
значення поведінки та способу життя, що необхідні для
сталого майбутнього і позитивних змін в суспільстві.
Основна мета освіти для сталого розвитку (ОСР) –

стимулювати зміни в поведінці, які б сприяли формуванню
сталого і справедливого суспільства для всіх.
Отже, освіта є унікальним інститутом суспільства, на
якому будується найбільша кількість взаємовідносин
між соціальними спільностями і їх представниками.
Освіта є провідним мотивом в кожній діяльності. Завдяки
інвестиціям в якісну освіту значно збільшується потужність економіки країни. Освіта пропонує для людства
готові але гнучкі зразки поведінки, і зумовлює
можливість їх розвитку. Саме через освіту відбувається
обмін знаннями, інформацією, а отже, так здійснюється
комунікативна функція освіти. Різні функції освіти
передбачають взаємодію, інтеграцію в суспільстві, що
обумовлює гуманітарна функція освіти, з якої походять
усі інші функції інституту освіти, роль і значення яких в
суспільстві дуже істотні.
Освіта в Україні повинна сприяти швидкій адаптації
до змін, що відбуваються в суспільстві, самоорганізації
соціуму. Саме підвищення рівня самоорганізованності
суспільства, його адаптованості до змін має бути метою
реформування освіти. Ці питання повинні стати предметом
вивчення і обговорення української наукової думки.
Висновок: Доведено, що соціально-технологічна
функція освіти в рамкових умовах суспільства знань
розкривається у формуванні людини, здатної використовувати соціальні шанси суспільства знань для саморозвитку, який корелюється з розвитком суспільства.
Нерідко локомотивом суспільства знань, разом із наукою,
проголошується вища освіта та академічна спільнота,
але не меншу роль тут відіграє й професійна освіта, яка
за умов її постіндустріальної модернізації здатна
здійснювати інтелектуалізацію світу праці. Дистанційна,
медійна і дуальна освіта, разом із традиційними формами
та інституціями прискорюють формування структур
суспільства знань як у просторах національно організованих соціумів, так і на наднаціональному рівні.
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SOCIO-TECHNOLOGICAL FUNCTION OF EDUCATION AS ONE OF FACTORS OF THE CONSTITUTION
OF SOCIETY KNOWLEDGE
The globalization of education, the creation of a globalized market for educational services, intensifies its sociotechnological capacity, without which the constitution of a knowledge society can be hindered. The modern day sets other
requirements for education, which are caused by globalization-integration processes.
Thanks to technological innovations the global information society, the main resource of which is knowledge, is
established. The article deals with education in the modern world, its functions, regulators, social factors that play an
integrative role in the formation of social similarities, social institutions of society, the formation of a person who interacts.
Key words: education, society of knowledge, function of education, society, factors of influence on education, continuous
education.
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КОНЦЕПТ «МАСКА» В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ
ОСМИСЛЕННІ «ТЕАТРУ» БУТТЯ
Мета дослідження  осмислення соціально-філософських засад театральності комунікацій в системі
«особистість  суспільство  культура» за допомогою концепту «маска». Методологія дослідження
ґрунтується на методах соціокультурного аналізу в рамках концепції театральності соціокомунікативних
проявів культури. Цей підхід (що складає наукову новизну роботи) дозволив показати, що маска, як предмет
культури і як метафора, є феноменом, що поєднує протилежні, суперечливі функції, смисли, уявлення, практики.
Це задає діалектичний характер всім філософсько-теоретичним конструкціям, які будуються з використанням
концепту «маска» для осмислення не лише соціального маскараду, а й «театру буття взагалі.
Ключові слова: соціальна реальність, «театр» буття, маска, роль, особистість, діалог, соціальні комунікації.

Постановка проблеми. На тлі глобальних цивілізаційних змін, смислових та ціннісних трансформацій,
які зараз переживає людство, непохитним залишається
прагнення людей до театралізації деяких видів своєї
діяльності. Це виводить дослідження феномену театралізації життя, дискусію щодо природи театральності в
розряд актуальних для соціальної філософії.
Усвідомлення театрального характеру деяких соціальних процесів та погляд на соціальну реальність крізь
призму театральності дозволяють деякі аспекти відносин
особистості із суспільством осмислювати через концепт
«маска».
Аналіз публікацій та досліджень. Дискусія щодо
природи театральності ведеться давно, створюючи
специфічний міждисциплінарний дискурс в гуманітарних
науках [25;27].
Теоретичні передумови дослідження театральності
закладено ідеями ігрового начала культури (Й. Ґейзінга,
Г. Гессе, Є. Фінк, Х. Ортега-і-Гассет, Г. Ґадамер,
П. Флоренський), карнавалізації (М. Бахтін, А. Грінштейн),
сценарного програмування (Е. Берн), соціокультурних
функцій маски (К. Леві-Стросс, В. Леві), «перформативного повороту» (Ю. Хабермас, С. Мелроуз).
В чисельних спробах пояснити природу театральності можна виділити два умовних підходи: соціокультурний та «біологічний».
Соціокультурний підхід передбачає пошуки відповіді
на питання про природу театральності у культурноісторичних витоках цього явища. Дослідження генезису
театру, як виду мистецтва, та театральності, як риси
деяких соціокультурних явищ та процесів, показують,
що їх джерелом були давньогрецькі містерії, які присвячувались богам землеробства та плодючості землі –
Деметрі, Персефоні, Діонісу. Ці містерії породили дві
ігрові форми буття – театр і карнавал. Процесові трансформації містерій у театр сприяло розширення функцій
діалогу, який можна вважати драматичним першоелементом цього явища. Визнання діалогу драматичним
першоелементом спонукало до нового погляду на
театральність – як одну із форм «виростання» людства з
первісного міфу: від містерій міфологічного змісту до
мистецтва драми і театру; від міфологічної свідомості до
філософського методу пізнання [16].

В рамках «біологічного» підходу стверджується, що
гра – передкультурна. Передкультурна у тому сенсі, що
виникла раніше, ніж сама культура, раніше, ніж ритуальномагічні церемонії. Цей висновок робиться на підставі
того, що у тварин також спостерігається ігрова поведінка.
Тому витоки гри вбачаються у виникненні живих істот, а
культурною універсалією вона стає з появою людини,
яка зробила ігрове існування невід‟ємною частиною
суспільного буття і фактором особистого життя. «Гра, –
читаємо у А.Г. Баканурського, – величина, як у громадському, так і в особистому житті, постійна, але лежить
вона не на поверхні, іноді й непомітна. Пов‟язано це не в
останню чергу з тим, що багато її проявів мають біологічну,
а не соціальну обумовленість» [3, с.18].
Втім, це твердження не є однозначним. Й. Ґейзінга,
наприклад, стверджуючи, що гра є необхідним елементом
соціального життя, який визначає сутність духовної
культури, «змістовою формою, що несе смисли», порушував, тим не менш, питання про те, що є гра – породженням культури, або, навпаки, сама культура і є
результатом [23].
Ф. Шиллєр же, не розділяючи питання на «або – або»,
бачив тут взаємообумовленість: «Людина грає лише тоді,
коли вона у повному значенні слова є людиною, і вона
буває цілком людиною лише тоді, коли грає» [26, с.302].
Власне, саме цей погляд на гру робить більш
обґрунтованими спроби пов‟язати такі поняття, як «гра»
і «театральність», і через цей понятійний зв‟язок вийти
на осмислення феномену театралізації життя.
Принаймні, ще Аристотель пояснював створення
театру міметичним характером людської природи. «Наслідування, – читаємо в його «Поетиці», – притаманне
всім людям з дитинства: адже люди тим і відрізняються
від решти істот, що більш за всіх схильні до наслідування, і навіть перші знання отримують шляхом
наслідування, і результати наслідування всім приносять
задоволення» [2, с.648].
Схильністю до наслідування пояснював процес театралізації суспільного життя з кінця XVIII – початку XIX
ст. Ю. Лотман. Він стверджував, що для цього періоду
характерним було наслідування індивідами поведінки та
зовнішнього вигляду героїв художніх творів, а специфічні
форми сценічності виходять з театральних підмостків і
підкорюють собі життя [11].
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Синтез театрального і повсякденного життя став
основою драматургічного підходу І. Гофмана, в рамках
якого пропонується аналізувати особистість (її імідж) в
світлі театральної вистави, де є сцена, актор, публіка.
Принципова відмінність драматургічного підходу від
теорії соціальних ролей полягає в акценті не на
нормативності приписань та правил виконання «ролі»
актором, а на її конструюванні, прийнятті, підтримці та
трансформації в процесах взаємодії, увазі до невизначеності та двозначності ситуації, до збоїв та помилок
діючих «персонажів». На думку І. Гофмана, всі події на
сцені є «правдоподібно вигаданими», а в житті – «невідрепетируваними» [28].
Існує ще багато різних підходів до вивчення проявів
театрального в житті та природи театральності. Спробою
поєднати їх в цілісний методологічний комплекс (на базі
соціокультурного аналізу) є концепція театральності
соціокомунікативних проявів культури, яка ґрунтується
на усвідомленні того, що театралізація відбувається
лише тоді, коли є комунікація – художня, культурна,
соціальна тощо. Наявність комунікації тут розуміється
як визначальна ознака і умова прояву театральності. Бо
театр – це завжди акт передачі інформації: від актора
глядачеві; або від режисера і драматурга, через актора,
глядачеві [18].
Застосування цього дослідницького підходу до
вивчення соціальних явищ та процесів показує його
«подвійний» онтологічний ресурс: виявлення та осмислення рис театральності в комунікативних формах
соціальної реальності призводять до більш повного
розуміння природи самої театральності.
Це стосується і окремих складових театральності,
таких, наприклад, як артистизм [17], сценічний простір
[14] і, звичайно ж, маски.
Мета дослідження – осмислення соціально-філософських засад театральності комунікацій в системі «особистість –
суспільство – культура» за допомогою концепту «маска».
Виклад основного матеріалу. Прояви театральності
в різних сферах мистецтва і життя М. Євреїнов пояснював
«волею до театру», яка притаманна всьому людству:
життя, поміщене в шаблонні рамки, сприймається, як
нудне й прісне, і щоб його урізноманітнити, люди
грають, уявляючи себе та інших не тими, ким вони є
насправді [8]. Цю думку транслює і Д. Ращупкіна,
стверджуючи, що в основі театралізації життя лежить
притаманний людині інстинкт театральності. Люди
перетворюють своє життя в театр, преображаючи «дійсність, яка їх не задовольняє», намагаючись вийти за
рамки, встановлені життям [19].
Але хіба театр не передбачає рамок? Рамок, що задаються сюжетом, жанром, ролями? Чи не в театрі винило
поняття амплуа? І чи не використовуються в театрі
маски, функції яких полягають саме в обмеженнях?
Наприклад, в італійській комедії дель арте маска – це
і власне маска, яка закривала обличчя актора повністю
або частково (іноді вистачало накладного носа або
великих окулярів), і соціальний типаж, загострений до
шаржу, з незмінними образом, рисами характеру, «психологією». «Психологія» персонажу-маски не передбачала
складності і визначалась соціальним положенням або
професією (публіка легко впізнавала жадібного купця
Панталоне, боягуза і хвалько Капітана, псевдовченого
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Доктора, веселих, пустотливих, гострих на язик слуг –
Брігеллу, Арлекіна, Серветту). Актор, який одного разу
вдало виступив в якійсь масці, потім постійно з‟являвся
в ній на сцені, що, власне, і сприяло виникненню поняття
«амплуа», як спеціалізація актора на певному колі ролей.
Сучасний театр вже не практикує амплуа, але певні
рамки все ж такі існують.
Так у чому ж сенс заміни одних рамок на інші?
Адже і самому театру вже тісно у власних рамках, і
він активно шукає способів виходу за їх межі – у
глядацький зал, на вулиці та площі, втягуючи публіку в
процес комунікації, співтворчості. «Глядач, таким чином,
не лише включається у сценічний метафікціоністський
процес, а й стає його персонажем. В ньому поєднуються
функції автора, що вигадує власний світ, і персонажу,
що діє в цьому світі» [4].
Втім, руйнування певних меж у театрі почалося
значно раніше, з того моменту, коли театр (в основному,
європейський) став відмовлятись від масок.
Маски завжди виконують дві функції – обмеження та
розмежування. Ритуальні маски були не лише засобом
візуалізації міфологічних образів та уявлень [10], а й маркірували представників іншого світу, чітко відмежовуючи їх
від світу людей [21]. Театральна маска символічно позначає
границю між життям та мистецтвом. Недарма ж в
давньогрецькому театрі, коли глядачі були незадоволен і
грою актора, перед тим, як почати жбурляти в нього
яблуками, горіхами та камінням, змушували зняти маск у.
Сценічне мистецтво, яке прагнуло різноманіття
ролей та акторської гри, поступово відмовлялось від
масок. Говорячи про театральне мистецтво нового типу,
О. Блок, зокрема, зазначав: «Новий актор – вже не масочний герой, а людина, що страждає з усіма» [6, с.254].
Виконуючи функцію розмежувача, маска, тим не
менш, не перетворюється на «глухий мур» між світами.
Навпаки, опинившись в пограничному стані, вона починає
виконувати функції медіатора між цими світами.
Власне, цю функцію у буквальному сенсі виконували
маски в античному театрі. Вони не лише допомагали
візуалізувати образ персонажу, а й посилювали голос
виконавця, що було більш важливим, ніж гра обличчям,
яка не мала сенсу в умовах великих амфітеатрів (важливість саме голосу акторів, їх реплік обумовлювалось ще
й тим, що, як вже зазначалось, драматичним першоелементом античного театру був діалог [16]). Маски
вироблялись з різних матеріалів (шкіра, віск, тканина,
глина). Рот маски моделювався у формі рупору та оздоблювався металевими (бронза, мідь, срібло) накладками
або вставками для посилення резонансу. Тому римляни
позначали таку сценічну маску словом persona, від
personare – «звучати».
Ось ці дві функції масок – обмеження та розмежування – переносяться і на метафору маски/ролі в осмисленні соціальних відносин.
Погляд на різні моделі поведінки, мовлення, зовнішнього вигляду людини як на ролі/маски в «театрі»
життя не є новим. В давнину вже існувало усвідомлення
того, що кожна людина носить чотири маски: маску
людини (як індивіду), маску особистості, маску соціального статусу та маску професії [1]. Кожна з цих масок
позначала відповідний варіант ідентичності людини,
вказувала її місце в системі соціальних відносин.
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Одночасно приходило і розуміння того, що маски/
ролі обмежують особистість. Григорій Сковорода, наприклад, так висловлювався з цього приводу: «К чему
тебҍ финикова епанча Павлова? К чему Антоніева
борода, а Савин монастырь, капишон Пахоміев?.. Сей
есть один только монашескій маскарад» [20, с.277].
А Мішель Монтень, вважаючи, що більшість занять
людських – лицедійство, попереджав у своїх «Дослідах»:
«Маску і зовнішній вигляд неможна робити сутністю,
чуже – своїм» [13, с.186].
Цю точку зору поділяло багато письменників та
поетів, наділяючи схильністю до соціального маскараду
не найкращих персонажів своїх творів.
…Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнѐт иной… –
перелічував О. Пушкін можливі «маски» Онегина в
підтвердження його вміння лицемірити.
Приблизно з тими ж інтонаціями описував і
М. Лермонтов свого персонажа з «Маскараду» – Шприха:
…с безбожником – безбожник,
С святошей – езуит,
меж нами – злой картѐжник,
А с честными людьми –
пречестный человек.
Велика кількість масок в «театрі» однієї людини
може свідчити як про нездатність сформувати власне Я,
так і про свідоме обігравання різних моделей комунікації з
іншими людьми та суспільством.
Аналізуючи особливості мовної поведінки різних
типів особистостей, Т.А. Чеботнікова констатує, що
вони по-різному реалізують комунікативну стратегію
«мовна маска». Авторка також відмічає, що сьогодні
спостерігається пропаганда «переважно протеївського,
ігрового стилю, сутнісною характеристикою якого є
множинність та непостійність або безкінечна низка
експериментів, що здійснюються особистістю», і що
такий стиль життя «формує гутаперчевих особистостей»
з каучуковими обличчями, які здатні змінюватись в
залежності від обставин і ринкової кон‟юнктури з
повним усвідомленням того, що способи вироблення
образу безкінечні» [24, с.79].
Змінюючи маски, людина не лише підлаштовується
під задані комунікаційні та поведінкові схеми, а й
намагається знайти, сформувати або зберегти власне Я.
Адже будь-яка маска, яку «надіває» людина, – це її
маска. Навіть якщо ця маска нав‟язана обставинами, з
великого різноманіття варіантів людина обирає (або
вигадує!) ту, яка краще за всіх підходить саме їй. Отже,
маска індивіда – це він, індивід, і є. Це його спроба
знайти себе іншого. Точніше, ще одного себе. Ще одну
грань своєї особистості [15]. Надіваючи «маску», людина
грає. А гра, як зауважив Герман Гессе, дає людині
можливість знайти саму себе через «програвання» той
тисячі облич, які зосереджені в ній одній.
Такі погляди співвідносяться і з концепцією
множинності соціальної особистості, запропонованою
Вільямом Джеймсом. Згідно з цією концепцією, людина,
оскільки вона бере участь в багатьох різних соціальних

групах, має стільки ж різних соціальних Я, скільки існує
груп, до яких входять особи, думка яких для неї є
важливою. Взаємодія при цьому відбувається не стільки
між індивідами як суб‟єктами, цілісними і нероздільними,
скільки між різними їх соціальними «обличчями»,
«масками» персонажів, яких вони зображають.
Ірвінг Гофман, прийнявши цю концепцію в якості
відправної точки для своїх досліджень, вивчав маски
соціальних «акторів», які, в решті решт, приростають до
обличчя і стають більш справжнім Я, ніж те уявлене Я,
яким люди хотіли б бути [28].
Дещо інакшу оцінку уявленому Я давав Мігель де
Унамуно. В одній із своїх новел він писав: «Я стверджую,
що крім тієї особистості, яка предстає, скажімо, перед
очі Господні, є ще й інша – та, котра хотіла б існувати.
Саме та особистість, яка хотіла б існувати, і є …
справжнім творчім началом і реальною справжньою
особистістю» [22, с.8].
Втім, особистість формується в результаті не лише
перебирання масок, а й дискурсу між ними та навколо них.
Про необхідність дискурсу ролей всередині суб‟єкта
говорить і С. Корнеєв, намагаючись визначити, що дає
людині маска – свободу або несвободу. Логіка маски
(рольова гра, набір штампів), на його думку, прагне
підкорити собі людину, будучи міцно укоріненою в
культурний простір вистави. Занурюючись у несвободу
спектаклю, людина звикає вважати себе вільною,
насправді забуваючи про власну логіку вчинків, про себе
справжню. Подолати цю несвободу можна, якщо
особистість буде здійснюватись як неформалізований
закон руху крізь маски і ролі разом із дискурсами, або
виставами, у які вони вбудовані [9].
Питання щодо свободи (або несвободи), яку надають
маски людині, є ще одним важливим аспектом соціального
маскараду. Тут на перший план виходить така функція
маски, як захист. Захист від чого?
У своїй останній книзі «Театр як ескейп»,
А.Г. Баканурський навів багатющий розсип висловлювань
відомих людей – вчених, режисерів, акторів – про те, що
таке театр, театральність, гра. Зокрема, процитував
психолога Мешке, якій зазначав, що одним із конструктів
театралізації є маска, яка виконує «особистісно-оберегову»
функцію. Маска, на думку Мешке, – це не лише те, що
людина показує, а й те, за чим вона може ховати себе від
себе. «Маска, – доповнив цю думку А.Г. Баканурський, –
крім всього, надає людині можливість деякий час
знаходитись у стані інакшості, тобто бути не самою
собою, задовольняючи, таким чином, одну з найважливіших потреб особистості» [5].
Проте є свобода ще й іншого порядку – свобода дій,
вчинків, поведінки. Така свобода, як відомо, не є
безмежною. Існує велика кількість обмежень, пов‟язаних
із нормами та правилами життя суспільства або
соціальних груп, в яких знаходиться індивід. Заборона
на деякі види поведінки (або, принаймні, їх громадське
засудження) обумовлена негативним ставленням суспільства до них. Проте немає таких заборон, яких би
хтось, колись не порушував, і норм, якими б хтось,
колись не знехтував. І хоча навколо того, які порушення
та відхилення від норм вважати «негативними», а які –
«позитивними», точиться наукова дискусія [7, с.17],
люди, які вдаються до девіантної поведінки, прекрасно
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усвідомлюють її наслідки. Тому часто в різний спосіб
намагаються приховати свою особу, в тому числі й за
допомогою масок.
Причому йдеться про маски не лише в прямому сенсі
(які використовують грабіжники, радикальні протестувальники тощо), а й у переносному. В мистецтві такими
масками є псевдоніми, в інтернет-комунікації – нікнейми
та аватарки, ховаючись за якими можна порушувати
будь-які норми, правила, табу. Анонімність, що притаманна інтернет-простору, створює умови не лише для
театралізації, а й для карнавалізації соціальної комунікації,
коли власне комунікація іноді вже і не є метою, а стає
лише приводом для «безчинств» (тролінг, булінг,
фальсифікації тощо). Тут маска є засобом приховати не
«себе від себе», а себе від суспільства, уникаючи його
відповідних дій (засудження, покарання).
Відсутність індивідуальної відповідальності стає все
більш характерною ознакою не лише інтернет-простору,
а й інших «спектаклів» сучасного «театру» життя. «Той,
хто охоче бере участь у перформансі, флешмобі, форумі,
ток-шоу, робить це лише сподіваючись на анонімність,
спонтанність та безвідповідальність, керуючись потребою
у колективі й відчутті спільності» [12].
Тобто маски в «театрі» життя створюють обмеження
для індивіда в особистому плані, але сприяють певній
його свободі в соціальних відносинах.
Висновки. Отже, бачимо, що маска в «театрі» буття
виконує різні, часто протилежні функції:
– підкоряє собі людину і, водночас, дозволяє їй
знайти своє Я;
– є протилежністю обличчю і, водночас, його продовженням;
– є засобом маскування під середовище (бути як всі),
але може стати і засобом виділитись із натовпу (бути не
як всі);
– створює певні рамки і, водночас, допомагає їх
порушувати;
– звужує досвід соціальної адаптації, але й надає
можливостей для експериментування з різними моделями
соціальних комунікацій (в залежності від кількості
масок в персональному «театрі»);
– чим більше маска закриває сутність людини, тим
більше інші намагаються відкрити, узнати, що під нею
скривається.
Функціональна суперечливість маски обумовлена її
пограничним станом в опозиціях «Я – не Я», «живе –
неживе», «закритість – відкритість», «обмеження –
свобода», «статичність – динамічність» і т. д.
Тобто маска, як предмет культури і як метафора, є
феноменом, що поєднує протилежні, суперечливі
смисли, уявлення, практики. Це задає діалектичний
характер всім філософсько-теоретичним конструкціям,
які будуються з використанням концепту «маска». І це, в
свою чергу, задає відповідний дискурс для осмислення
не лише соціального маскараду, а й «театру буття в цілому.
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THE CONCEPT OF “MASK” IN THE SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING
OF THE “THEATER” OF BEING
The purpose of the study is to understand the social and philosophical foundations of the theatricality of communications in
the system “personality – society – culture” with the help of the concept “mask”. The research methodology is based on the
methods of sociocultural analysis within the framework of the concept of theatricality of sociocommunicative manifestations of
culture. This approach (which constitutes the scientific novelty of the research) made in possible to show that the mask, as an
object of culture and as a metaphor, is a phenomenon that combines opposing, contradictory functions, meanings, ideas,
practices. This sets the dialectical nature of all philosophical and theoretical structures that are built using the concept of
“mask” to reflect not only the social masquerade, but also the “theater” of being in general.
Key words: social reality, “theater” of being, mask, role, personality, dialogue, social communications.
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МОДИФИКАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Статья посвящена разработке методологического подхода к религиозному сознанию как фактору
саморазвития, как фактору исторических изменений, становлений и развития социума. Анализируются
изменения в отношениях к православию в современном украинском обществе. Кризисы в экономике,
политике и культурной жизни активизируют потребность и интерес людей к православию как фактору
их духовного роста, фактору их национальной идентификации. Анализируются процессы распространения
нетрадиционных религиозных культов, явления квазирелигиозного плана, прежде всего, мистической и
эзотерической направленности. Рассматриваются три формы религиозного сознания в современном
украинском социуме. Во-первых, речь идет о «сниженном» религиозном сознании, когда человек только
формально идентифицирует себя с определенной религией, но при этом не считает необходимым
последовательно определять свою повседневность, свою деятельность и поведение во взаимосвязанности
с конкретными религиозными нормами. Во-вторых, речь идет о таком сознании, которое формируется
различными организациями квазирелигиозного спектра (психокульты, коммерческие культы, бизнескульты и т.п.), когда используются различные психологические техники и приемы, направленные на
создание искусственных психоэмоциональных состояний, ранее принадлежавшим только религиозной
сфере. В-третьих, искусственно формируется сознание потребителя, который верит, который
исповедует «бренд-религию».
Ключевые слова: религия, религиозное сознание, церковь, религиозные организации, государство,
идеология, духовность, традиции, общество, методология.

Актуальность темы. В современной Украине
в структуре социального бытия все более заметно
просматривается религиозное как таковое. Вопросы
религиозного поиска, религиозной идентификации, религиозной веры, деятельности религиозных организаций
подвергаются рефлексии в рамках различных форм
общественного сознания, – и не только непосредственно
в пределах сознания религиозного. В научной сфере
заметен интерес многих исследователей к актуальным
проблемам философии религии, истории церкви,
психологии религии, социологии религии. В рамках
трансформационных процессов современного украинского
социума важно прояснить состояние религиозного
сознания и перспективы религиозности в Украине с
учетом тенденций общественного бытия в целом. Современное украинское религиоведение, бесспорно, является
одним из тех дискурсов в отечественном гуманитарном
знании, который наиболее динамично и экстенсивно
наращивает объемы информации и находится в
принципиально иной ситуации, если сравнить с любыми
зарубежными направлениям «религиозных исследований»,
так называемых «религиозных студий» («Religious
Studies»). Последние десятилетия характеризуются активным парадигмальным плюрализмом, тенденциями проведения инновационных, междисциплинарных исследований и т.п. Тем не менее, это не отменяет того, что в
процессе анализа тех или иных фактов религиозного
бытия ведущими остаются и методологические принципы,
и категориальный аппарат, которые были сформулированы
в конце ХХ столетия. Именно с таким парадигмальным
континуум связано понимание природы и структуры
религиозного сознания. Религиозное сознание (события,
произошедшие в Украине осенью 2018 года, являются
подтверждением этих процессов) выступает своего рода

проводником воздействий общественного бытия на
религиозную систему в целом. Речь идет о влиянии
общественного бытия на религиозное сознание, а через
него и благодаря ему, на все остальные компоненты
религиозного комплекса.
Степень разработанности проблемы. В современном религиоведении, как в отечественном, так и
зарубежном, исследуются различные аспекты религиозного сознания – теоретические и практические. Речь
идет о работах украинских исследователей – В. Еленского,
А. Колодного, И. Кондратьевой, Л. Конотоп, Е. Предко,
А. Ричинского, Л. Филипович и др.; зарубежных –
С. Аверинцева, А. Боннара, А. Веселовского, Г. Гачева,
Я. Голосовкера, К. Леви-Стросса, А. Лосева, Ю. Лотмана,
Е. Мелетинского,
М. Писманика,
Е. Торчинова,
Д. Угриновича, И. Яблокова и др. К сожалению, до сих
пор не существует новых исследований в области
формирования идентичности православного верующего
в социокультурном контексте современного украинского
общества и в аспекте проблемы «воцерковленности».
Следует отметить, что существует определенная недостаточность религиоведческих исследований, посвященных
этой проблематике; имеет место преобладание социальнофилософского анализа, вне которого, в связи с методологическими и концептуальными различиями, остаются
важные вопросы, связанные со сферами философии
религии, религиозной антропологии и т. п. Сегодня
исходными принципами исследования религиозного
сознания является диалектические принципы объективности и всестороннего анализа. Большое значение для
исследования трансформаций религиозного сознания
украинского народа имеет принцип историзма. Согласно
ему, каждое рассматриваемое явление следует осознавать
как представляющее определенный этап, явление,
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которое имеет не только собственные характеристики,
но и позволяет делать выводы о происходящих в
социуме процессах. В связи с рассмотрением трансформации религиозного сознания в Украине в контексте
социокультурных изменений в нашем обществе, важными
методологическими ориентирами становятся компаративный и аксиологический подходы. Учитывая, что
украинская религиозная сфера сегодня является чрезвычайно изменчивой, полифонической, насыщенной историческими событиями и решениями, исследования
религиозной сферы предусматривает и обращение к
меняющимся эмпирическим материалам современности,
в том числе и к материалам Интернета. По нашему
мнению, инструментом экзистенциального анализа репрезентации индивидуальной религиозности может быть
материал Интернета, который связан с концепцией
выдающегося австрийского психиатра и психотерапевта
В. Франкла [8], с его методом «дешифровки чувств»,
благодаря чему становится возможным сформировать
суждение об отношении личности к самой себе и к
окружающему миру, когда отдельные результаты такой
коммуникации и рассматриваются как возможное средство
привнесения человеком самого себя во внешний мир.
Целью статьи является анализ изменений в религиозном сознании украинского народа, связанных, как с
православием, так и с распространением нетрадиционных
религиозных культов.
Изложение основного материала. Процессы,
происходящие во взаимосвязи с глобализационными
тенденциями и характеризующие состояние религиозного
сознания в различных странах мира, оцениваются
учеными по-разному: существуют как положительные
оценки по изменениям в религиозном сознании, так и
отрицательные. Так, в российском религиоведении
религиозное сознание предстает как надстройка по
отношению к общественному бытию, религия оказывается
наиболее удаленной от экономики социума и зависит от
традиций прошлого, от активности конфессий, от
культурных и идеологических факторов (М. Писманик).
По нашему мнению, трудно согласиться с тем, что
религия удаленна от экономической жизни социума,
наоборот, мы считаем, что религия «вписана» в экономические отношения, от них зависит и количество
верующих, и сам характер веры, и отношение к другим
людям. Человек живет и проживает свою жизнь в
социуме, она не может быть отстраненной от экономических реалий и, очевидно, в соответствии с этим, она
и формирует свое отношение ко всему прочему – к
культуре, религии, искусству. Предопределенность
функционирования различных форм общественного
сознания экономическими и объективно-историческими
процессами базисной природы включает в себя
имплицитное указание на то, что изменчивость и
тенденции к динамике являются характеристиками,
присущими всем формам общественного сознания.
Общественное сознание содержит все смыслы и содержания происходящих перемен и, таким образом, меняется
и само. Сегодня в Украине в связи с масштабной
информатизацией общества, принципиальным изменением
политических, идеологических, культурных установок,
постоянно обновляющимся социокультурным контекстом
современности можно говорить, что способность

религиозного сознания к реактивной модификации
перестает быть только потенциальной. Эти процессы
непосредственно касаются и православной церкви.
Объективация и опредмечивание религиозного сознания, по нашему мнению, были и остаются принципиально
существенным контекстом его анализа, для которого в
украинском религиоведении существует достаточно
разработанный инструментарий теоретического и практического опыта. Речь идет о категории «религиозность»,
различных аспектах религиозной самоидентификации и
деятельности религиозных организаций, позволяющих
считать такую объективацию действительной, прогнозируемой. Следует согласиться с мнением современного
украинского философа М.В. Попова, который в работе
«Философия религии» отмечает: «Человек становится
homo religious тогда, когда обращается к вопросам ...,
касающихся сущности, происхождения и будущего
человека, поскольку обращается к систематическому
богословию. В этой ситуации перед человеком встает
непостижимая священная тайна, то есть Бог, предоставляющий человеку трансцендентальную характеристику» [5, c.139].
Благодаря распространению Интернет-сайтов с религиозной проблематикой, опредмечивание религиозного
сознания тоже становится понятным благодаря коммуникациям в сетевом измерении. Еще один аспект этой
проблемы. Если в прошлом можно было говорить об
изменениях в пределах религиозного сознания как о
каких-то отдельных случаях, констатацию их как уже
законченных, то сегодня реализация трансформационных
процессов в религиозном сознании украинского народа
является величиной непостоянной, величиной, которая
сама определяет трансформационные процессы как
незавершенные. Итак, важен и методологический подход,
и базовое концептуальное положение в аспекте религиозного сознания, которые и рассматривают его как
постоянно трансформирующееся. Одними из многих
вариантов критики современного религиозного сознания,
его состояния являются, во-первых, факты действительности его пребывания в контексте постоянно меняющих
свой характер глобализационных процессов, во-вторых,
пролиферация социокультурной действительности потребительского социума в сферу религиозного.
Современное украинское общество демонстрирует
пост-атеистическое пространство, имеющее антиномические характеристики. С одной стороны, существуют
очевидные запросы на удовлетворение духовных интересов и потребностей, стремление к религиозным ценностям, с другой стороны, – прерванная катехизаторская
традиция и уничтожение религиозных идеалов как
закономерный результат усилий советской атеистической
пропаганды. Именно благодаря этим тенденциям в
пределах современного пост-атеистического пространства
возникают феномены религиозно-образного плана.
Следует отметить, что подобные феномены представляют
«пара-форму» (греч. – «вокруг», «вне») религиозного
сознания. Иными словами, такую форму, которая
одновременно является и альтернативной, и девиантной
по отношению к собственно религиозному сознанию.
Религиозное сознание в современном украинском
обществе имеет три формы. Во-первых, речь идет о
«сниженном» религиозном сознании, когда человек
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только формально идентифицирует себя с определенной
религией, но при этом не считает необходимым
последовательно определять свою повседневность, свою
деятельность и поведение во взаимосвязанности с
конкретными религиозными нормами. Во-вторых, речь
идет о таком сознании, которое формируется различными
организациями квази-религиозного спектра, (психокульты,
коммерческие культы, бизнес-культы и др.), когда
используются различные психологические техники и
приемы, направленные на создание искусственных
психоэмоциональных состояний, ранее принадлежавшим
только религиозной сфере. В-третьих, искусственно
формируется сознание потребителя, который верит,
который
исповедует
«бренд-религию».
Человек
находится под влиянием маркетинговых технологий и
переносит модели поведения сугубо религиозного
характера на образцы массовой культуры, осуществляет
их фетишизацию или тотемизацию. Таким образом,
можно говорить о современном религиозном сознании и
религиозно-образном сознании. Идея неразрывной связи
человека и мирового целого (которая во многих случаях
обозначалась как «сущее всеединое», «мировое целое»,
«Абсолют») является одной из центральных, наиболее
значимых идей, разрабатываемых в славянской традиции
философствования. В этой связи необходимо согласиться
с мнением украинских исследователей Л. Конотоп и
З. Швед, что «целостность человека, целостность его
жизни является самым главным. Сохранение целостности –
это и есть путь возвращения к Богу, а это сохранение
становится возможным на почве любви, которая
определяет отношение «Я» к самому себе, к другим
людям – как ощущение единства с близкими и далекими,
как
ощущение
связи
внутреннего,
духовного
(морального) со всем человечеством» [3, c.63].
Идентифицировать религиозно-образное сознание
можно следующим образом.
Во-первых, если для носителя религиозного сознания
истинно нравственным абсолютом является стремление к
спасению собственной души, к вечной жизни, к
Божественной трансцендентности, то религиознообразное сознание абсолютизирует имманентную
экзистенцию, благополучие, успешность, соответствие
социальным нормам и стандартам.
Во-вторых, для представителя религиозного сознания
все предметы, связанные с религиозной верой, имеют
сакральную ценность в связи со своей символической
семантикой, а для религиозно-образного сознания вещи
выступают сакрализацией чисто материального мира
(брендовые зависимости), они являются необходимыми
компонентами «настоящей» жизни. Процесс секуляризации,
начавшийся в ХХ столетии, оказался просто выводом на
поверхность повседневных прагматических взглядов,
латентно содержащихся в сознании и поведении тысяч
людей, которые называют себя верующими. Бог и
загробная жизнь влияют, в действительности, на жизнь
очень узкого круга людей: подвижников, аскетов,
отшельников, монахов. Обычный человек неизбежно
погружен в жизнь с ее греховностью, текучестью и
поэтому выступает в темпоральности, а не абсолютности,
изменчивости, даже если в помыслах действительно
тяготеет к Божественному. Жизнь как таковая является
самоценной, по мнению А. Швейцера [9], провозглашавшего необходимость «благоговения перед жизнью», а
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такое благоговение и означает глубинное уважение не
только к человеку, к любому живому существу, но и
уважение к растениям, к животным, ко всей окружающей
среде. По мнению другого исследователя – испанского
философа Х. Ортеги-и-Гассета [4], жизнь – это всегда
космический альтруизм, она может существовать и
существует только как постоянное движение от
жизненного «Я» к «Иному». Человек, в плане типичности
своего образа жизни, погружен в эмпирический мир,
сосредоточен на определенных ситуациях, событиях и
обстоятельствах. Но еще с древних времен существовали
духовные учения, духовные течения, адепты которых не
только утверждали наличие другого мира или его
конечность, но провозглашали первичность мира
духовного относительно повседневного бытия, при этом
постулировали необходимость такого образа жизни,
который весь был бы направлен к лучшему постижению
инобытия. Сначала – это были эзотерические учения,
известные уже в древнем Египте и Древней Греции
(таинства Святилища Исиды, Элевсинские мистерии и
др.), позднее – мировые монотеистические религии,
которые главным своим содержанием непрерывно
обращаются к потустороннему, к высшей духовности.
Именно монотеизм и эзотерика древности рождают
представление о реальности, а не действительности, о
реальности совсем иного порядка, чем реальность,
которая окружает человека, с ее конечностью,
смертностью, с постоянными заботами, переживаниями и
страстями.
В-третьих,
носитель
религиозного
сознания
воспринимает нормы и предписания определенной
религии как данность. Религиозно-образное сознание
считает их опционными.
В-четвертых, носитель религиозного сознания
выстраивает модель собственного поведения как
предопределенной доктриною, а религиозно-образное
сознание выбирает «индивидуальный набор» – из всех
существующих правил и практик такой человек усваивает
только то, что ему импонирует.
И последнее. Носитель религиозного сознания
выбирает веру сознательно, а у представителей
религиозно-образного сознания вера «приходит», как
правило, в кризисные периоды жизни. Современный
человек, как правило (особенно это касается не только
украинского, но и, в целом, постсоветского пространства),
ищет в вере терапевтический эффект, который должен
сработать не завтра или послезавтра, но «здесь и теперь».
Именно с этим связано то, что религиозная сфера требует
различных организаций квази-религиозного плана, так
как именно их услуги имеют сугубо прикладной характер –
ощущение единства, отсутствие иерархии, существующей
в церквях традиционных религий. В современном
обществе религия выступает стратегией построения
«собственного жизненного проекта», идентификацией
человека, и уже не так часто любая религиозная доктрина
избирается в качестве универсальной системы поиска
ответов на актуальные вопросы человеческой жизни.
Очевидно, это связано с тем, что в настоящее время
выбор человека слишком широк: человек выполняет
много социальных ролей, объем информации является
достаточно большим, а темп жизни очень быстрым.
Таким образом, оказывается, что «картина мира»,
предлагаемая определенной конфессией, дополняется
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элементами других религиозных систем. Кроме того,
следует отметить и недостаточную религиозную практику
современного человека.
Итак, состояние современного религиозного сознания
украинцев можно охарактеризовать как состояние
проблемное и, во многих случаях, религиозно-образное.
Что касается тенденций последних десятилетий, то
прослеживается много нового. Речь идет и о количественном росте: растет количество храмов, прихожан,
священников, количество семинарий и семинаристов,
учеников воскресных школ и т.п. С другой стороны,
количество людей, по-настоящему «воцерковленных»,
является минимальным. Об этом свидетельствуют данные
социологических опросов, где украинцы идентифицируют себя с православием, но одновременно верят и в
реинкарнацию, и в мистические практики, и в анимизм и
т. п. [7]. Таким образом, большинство населения нашей
страны удовлетворяется поверхностной религиозностью –
несколько раз в год эти люди посещают храмы, в
некоторых случаях исповедуются или причащаются.
Выводы.
Религиозное
сознание
современной
Украины – это многосоставной феномен, неоднозначный,
имеющий сложную структуру, динамичный, далекий от
статического состояния и, тем более, стагнации. По
сравнению с прошлыми годами, после принятия
Независимости, можно говорить, что происходит
религиозное возрождение и чем дальше происходит этот
процесс, тем больше он будет приобретать принципиально новых, творческих воплощений. Прошедший ХХ
век показал, что сформировалось пост-атеистическое
социокультурное пространство, которое, с одной
стороны, характеризовалось «религиозным поворотом», а
с другой – произошла девальвация церкви как института
и десакрализация религиозных принципов мироустройства, которые явились закономерными результатами
советской антирелигиозной пропаганды, стали серьезным
препятствием для оформления адекватной модели
интеграции нашего народа в религиозную практику и
церковную жизнь.
Література
1. Єленський, В., 2002. Релiгiя пiсля комунiзму. Релiгiйносоцiальні змiни в процесi трансформацій центрально- і
схiдноєвропейських суспільств: фокус на Українi’, К.: НПУ
ім. М.П. Драгоманова, 419 с.

2. Колодний, А.М., 2004. Громадянська релiгiя як корелят
громадянського суспільства в Українi’, К.: Релігійна панорама, № 6,
с. 53-54.
3. Конотоп, Л.Г., Швед, З.В., 2006. Історiя слов’янської
релігiйної фiлософiї: головні особливості та динамiка руху iдей’,
Навчальний посібник, К.: Літера ЛТД, 320 с.
4. Ортега-и-Гассет, Х., 2016. Восстание масс’, М.: АСТ, 256 с.
5. Попов, М.В., 2007. Філософія релігії: Навчальний посібник
для вузів III–IV рівнів акредитації’, К.: Видавничий дім Асканія,
314 с.
6. Релігія та цінності українцiв’, 2009. Відп. за випуск
О.Дишлевий, К.: Київський міжнародний інститут соціології,
Центр «Соціальні індикатори», 96 с.
7. Рiчинський, А.В., 2002. Проблеми української релiгiйної
свiдомостi’, Тернопiль: Укрмедкнига, 448 с.
8. Франкл, В., 1990. Человек в поисках смысла’, Сборник: Пер. с
англ. и нем. / Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева; вст. ст.
Д.А. Леонтьева. М.: Прогресс, 368 с.
9. Швейцер, А., 1992. Блaгоговeниe пeрeд жизнью’, Пер. с нем.,
Общ. ред. А.А.Гусейновa и М.Г.Селeзнева. М.: Прогресс, с.241-490.
References
1. Yelenskyj, V., 2002. Relіgіya pislya komunizmu. Relіgijnosocial`nі zminy v procesі transformacij central`no- i sxidnoyevropejskyh
suspіl`stv: fokus na Ukrayini’, K.: NPU im. M.P. Dragomanova, 419 s.
2. Kolodnyj, A.M, 2004. Gromadyans`ka relіgіya yak korelyat
gromadyans`kogo suspil`stva v Ukrayinі’, К.: Religijna panorama, №6,
s. 53-54.
3. Konotop, L.G., Shved, Z., 2006. Istorіya slov’yanskoyі religijnoyі
filosofiyi: golovnі osoblyvosti ta dynamika ruxu idej’, Navchal`nyj
posibnyk, K.: Lіtera LTD, 320 s.
4. Ortega-y`-Gasset, X., 2018. Vosstany`e mass’, M.: AST, 256 s.
5. Popov, M.V., 2007. Fіlosofiya religіyі: Navchal`nyj posіbnyk
dlya vuziv III–IV rivniv akredytaciyi’, K.: Vydavnychyj dim Askaniya,
314 s.
6. Relіgіya ta cіnnosti ukrayinciv’, 2009. Vidp. za vypusk
O.Dyshlevyj, K.: Kyivskyj mizhnarodnyj instytut sociologiyi, Centr
«Social`ni indykatory», 96 s.
7. Richyns`kyj, A.V., 2002. Problemy ukrayinskoyi religijnoyi
svidomosti’, Ternopil`: Ukrmedknyga, 448 s.
8. Frankl, V., 1990. Chelovek v poyskax smysla’, Sbornyk: Per. s
angl. y nem. / Obshh. red. L.Ya. Gozmana y` D.A. Leont`eva; vst. st.
D.A. Leont`eva, M.: Progress, 368 s.
9. Shvejcer, A., 1992. Blagogovenye pered zhyznyu’, Per. s nem.,
Obshh. red. A.A.Gusejnova y M.G.Selezneva, M.: Progress, s. 241-490.

Schavrina I.V.,
PhD in Philosophy, Associate Professor of Department of Religious Studies
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Shavrina_irina@ukr.net
Ukraine, Kyiv
MODIFICATION OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY
The article discusses the development of a methodological approach to religious consciousness as a factor of self-development and a
factor of historical changes, formations, and development of society. Changes in attitude towards Orthodoxy in the modern Ukrainian
society are analyzed. Crises in the economy, politics, and cultural life intensify the need and interest of people in Orthodoxy as a factor
of their spiritual growth and a factor of their national identification. The article analyses the dissemination of non-traditional religious
cults and quasi-religious phenomena, primarily those of mystical and esoteric orientation. Three forms of religious consciousness in the
modern Ukrainian society are considered. First, the article discusses “reduced” religious consciousness, with a person only formally
identifying himself/herself with a particular religion, but at the same time not deeming it necessary to consistently define his/her daily
routine, activities, and behavior in accordance with specific religious norms. Secondly, it analyzes the consciousness that is formed by
various organizations within the quasi-religious spectrum (psycho-cults, commercial cults, business cults, etc.), with various
psychological techniques being used to develop artificial psycho-emotional states that previously belonged only to religious field.
Thirdly, consciousness of the consumer who believes and professes a “brand religion” is artificially formed.
Key words: religion, religious consciousness, church, religious organizations, state, ideology, spirituality, traditions, society,
methodology.
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PROPHYLAXIS OF PROFESSIONAL BURNING DOWN OF WORKERS
OF SYSTEM OF FORMATION OF UKRAINE
The article discusses the concept of "professional burnout" and highlights modern approaches to understanding
the professional burnout syndrome. The main stress factors of the teaching profession are described. The most
common manifestations of stress in teachers were determined: frustration, increased anxiety, irritability, and
exhaustion. Symptoms of the professional burnout syndrome of the teacher were revealed. Analyzed ways to prevent
the occurrence of the syndrome of professional (emotional) burnout of the teacher.
Key words: professional burnout syndrome, emotional burnout, stressors, anxiety, irritability.
Formulation of the problem. According to the general
recognition of specialists, pedagogical activity is one of the
types of professional activity that most deforms a person‟s
personality. The complex of today‟s economic problems
(low wages, insufficient technical security, etc.), as well as
socio-economic, associated with the decline of the prestige
of the pedagogical profession, makes the work of the teacher
extremely psycho-emotionally tense. In addition, with an
increase in the pedagogical experience of work in teachers,
indicators of both physical and mental health are reduced.
In this way, the emergence of professional stress among
teachers is due to a number of socio-economic and sociopsychological factors: the complex socio-economic conditions
in Ukraine make it impossible to finance the education
sector in full, which affects the material situation of
employees of educational institutions, which does not meet
the increased requirements of others and the state to the
personality and professional activity of the teacher, a significant
stressor factor which is psychological and physical overload in
the system «man – man». Teachers work in a rather restless,
emotionally intense atmosphere, which requires constant
attention and control over the interaction in the «teacherstudent» system, under such conditions, stress is caused by a
multitude of stressors that continuously accumulate in
various spheres of life.
Analysis of
recent
research.
T. Zaichikova,
L.M. Karamushka,
O.S. Kovalchuk,
G.L. Fedosova,
O.F. Filatova, O.A. Fil, studied the «burnout» syndrome
from teachers.
VF Kaloshin in his writings gave recommendations on
overcoming stress in pedagogical activity.
Gender aspects of the effect of the «burnout» syndrome
on the professional careers of employees of educational
organizations were investigated by T. Zaychikov,
L.M. Karamushka, S.D. Maksimenko.
The influence of emotional burnout on professional
behavior was described in his works by K. Maslach and
S. Jackson and others like that.
The purpose of the article is to consider the concept of
professional burnout and to identify modern approaches to

the understanding of the burnout syndrome. Identify the
main stressors of the pedagogical profession and describe the
most common manifestations of stress in teachers. To
determine the symptoms of the manifestation of the teacher‟s
burnout syndrome and to analyze the ways of preventing the
occurrence of a syndrome of professional (emotional)
burnout of teachers.
Presentation of the main content of the study. The
presence of a large number of stressors in pedagogical
activities has long been said by both foreign and domestic
scientists. The profession of a teacher is full of many
stressors, including such as social assessment, uncertainty,
routine, and so on. Among the most common manifestations
of stress in teachers can be distinguished such as: frustration,
increased anxiety, irritability, exhaustion [2].
A significant stressor factor is the psychological and
physical overload of teachers that cause the so-called
«burnout» syndrome – the exhaustion of moral and physical
forces, which inevitably affects both the effectiveness of
professional activity, psychological well-being, and family
relationships [4].
There are different definitions of «burnout», but in the
most general form, it is considered as a long-term stress
response or syndrome that occurs as a result of prolonged
occupational stresses of moderate intensity.
In this connection, the syndrome of mental burnout is
influenced by some authors (K. Maslach) as «professional
burnout», which allows considering this phenomenon in the
aspect of personal deformation of a professional under the
influence of professional stress [6].
According to the WHO definition, «burnout syndrome»
is a physical, emotional or motivational exhaustion characterized by a lack of performance in work and fatigue, insomnia,
increased susceptibility to somatic diseases, and the use of
alcohol or other psychoactive substances in order to obtain
temporary relief that tends to to the development of physiological dependence and (in many cases) suicidal behavior.
«Occupational burnout syndrome» is a stressful reaction
that occurs due to long-term professional stresses of
moderate intensity.
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In view of the definition of the stressful process by
G. Sielier (that is, the stages of anxiety, resistance and
exhaustion), «professional burnout» can be considered the
third stage, which is characterized by a stable and
uncontrollable level of excitation [6].
Three approaches to the definition of a «burnout»
syndrome are known today:
1) «professional burnout» is considered as a state of
physical, mental and, above all, emotional exhaustion,
caused by long-term stay in emotionally overburdened
communication situations, that is, «professional burnout» is
interpreted here about as a syndrome of «chronic fatigue»;
2) «Professional burnout» consists of emotional exhaustion
and depersonalization (worsening of attitude to others, and
sometimes to oneself);
3) «Professional burnout» consists of emotional exhaustion,
depersonalization and reduction of personal personality
aspirations, which can be manifested in the following
symptoms: changes in behavior; changes in thinking changes
in feelings; changes in health.
Among the symptoms that arise first, one can distinguish
the general feeling of fatigue, hostile attitude to work, a
general uncertain sense of anxiety, perceiving work as
constantly becoming more complex and becoming less
effective. The victim of «professional burnout» may become
closed to the constant changes that are needed in the
education system.
The Russian scientist V.V. Boyko revealed the following
symptoms of professional burnout, such as: emotional
deficiency, emotional alienation, personal depersonalization,
psychosomatic and psycho-vegetative disorders, and developed
his own «Method of diagnosing the level of emotional
burnout,» which allows you to assess the manifestations of
the syndrome for twelve main symptoms, usually accompanied
by three components of «burnout» [2]:
1. The first component – «stress» – is characterized by a
feeling of emotional exhaustion, fatigue caused by their own
professional activity. It finds expression in such symptoms
as: – the experience of traumatic circumstances – a person
perceives the conditions of work and professional interpersonal
relationships as psycho-traumatic; – dissatisfaction with
oneself – dissatisfaction with own professional activity and
as a professional; – «pushing in the corner» – a feeling of
hopelessness of the situation, a desire to change work or
professional activity in general; – anxiety and depression –
development of anxiety in professional activity, increase of
nervousness, depressive mood.
2. The second component – «resistibility» – is
characterized by excessive emotional exhaustion, which
provokes the emergence and development of protective
reactions that make people emotionally closed, detached,
indifferent. Against this backdrop, any emotional engagement
in professional affairs and communications causes a person
to feel overwhelmed. It finds expression in such symptoms
as: inadequate selective emotional response, emotional and
moral disorientation, expansion of the sphere of saving of
emotions, reduction of professional duties.
3. The third component – «exhaustion» – is characterized
by psychophysical fatigue of a person, devastation, leveling
of his own professional achievements, violation of professional
communications, development of cynical attitude to those

with whom we have to communicate with working issues,
the development of psychosomatic violations. Preventive,
therapeutic and rehabilitation techniques and measures
should be aimed at removing stressor actions: eliminating
stress, enhancing professional motivation, balancing the
balance between the effort expended and the result.
The teacher will not only be able to prevent the
emergence of a syndrome of emotional burnout, but also
significantly reduce the degree of expression:
– definition of short-term and long-term goals;
– use of «time-outs», which is necessary to ensure mental
and physical well-being (rest from work);
– mastering skills and abilities of self-regulation
(relaxation, ide motor acts, definition of goals and positive
internal language contribute to reducing the level of stress
that leads to burnout);
– professional development and self-improvement (one
way to prevent an emotional burnout syndrome is to
exchange professional information with representatives of
other services, which gives a feeling of a wider world than that
which exists within a separate team, for this there are different
ways – courses for advanced training, conferences, etc.);
– escape from unnecessary competition (there are
situations where it is impossible to avoid, but excessive
desire for winning gives rise to anxiety, makes a person
aggressive, which contributes to the emergence of a syndrome
of emotional burnout);
– emotional communication (when a person analyzes his
feelings and shares them with others, the probability of
burnout is significantly reduced or this process becomes less
pronounced);
– support for a good physical form (do not forget that
there is a close relationship between the body‟s state and the
state of the soul: malnutrition, alcohol abuse, tobacco, weight
loss or obesity increase manifestations of the emotional burnout
syndrome).
Psychologists see the following ways to prevent the
syndrome of «professional burnout» by teachers:
1. Planning activities [1]. Disorganization can lead to
stress. Take plans for some time, when possible, and work
on them until you finish.
2. Rating of activity – recognizes and accepts restrictions
[1]. Many of us set ourselves completely unattainable goals.
Set goals that you can achieve.
3. Switching your attention – entertain [3]. Find a lesson
that would be exciting and enjoyable (hobbies).
4. Positivity – do not criticize others; learn to praise
others for the things that you like them. Focus on the
positive qualities of others [1].
5. Patience – Learn to tolerate and forgive. Intolerance to
others will lead to frustration and anger. Try to understand
what other people feel, it will help you take them [1].
6. Avoiding unhealthy competition. There are a lot of
situations in life where competition can‟t be avoided. But too
much desire to win in many areas of life creates tension and
anxiety, makes a person aggressive [3].
7. Physical Exercise – Regularly do physical exercises. It
is better to execute the program that brings you pleasure
(ecological way of life) [5].
8. Openness – Tell about your troubles. Find a friend or
psychologist consultant with whom you can be frank [3].
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9. A nonmedical relaxation method – meditation, yoga,
autogenously training and progressive relaxation can be
studied with the help of accredited competent teachers and
professional psychologists [5].
Conclusions. The profession of a teacher is one of the
most stressful, where the syndrome of «professional
burnout» is the most common.
The syndrome of «burnout» is considered by psychologists
as one of the manifestations of stress that a person
encounters in his or her professional activity. This term is a
common name for the consequences of long working stress
and certain types of professional crisis.
In the emergence and development of signs of emotional
burnout, it is necessary to pay attention to the improvement
of working conditions (organizational level), the nature of
interactions in the team (interpersonal character), personality
reactions and morbidity (individual level).
A significant role in the fight against the emotional
burnout syndrome is given to the person himself.
In order to prevent a syndrome of «professional
burnout,» you must adhere to the recommended principles of
your own behavior and professional activity: planning and
standardizing pedagogical activities, compulsory rest,
entertainment and relaxed and enjoyable physical activity,
psychological discharges, avoidance of unhealthy
competition and patience.
Literature
1. Елканов С.В. Профессиональное самовоспитание учителя:
Кн. Для учителя. / С.В. Елканов. – М. : Просвещение, 1986. – 144 с.
2. Дослідження синдрому «професійного вигорання» у
вчителів / Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова, О.С. Ковальчук,
Г.Л. Федосова, О.Ф. Філатова, О.А Філь. – К. : Міленіум. –
2004. – 24 с.

27

3. Калошин В.Ф. Як долати стрес у педагогічній діяльності /
В.Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. –
2004. – № 9. – С.60-66.
4. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра
працівників освітніх організацій : гендерні аспекти. / [за ред.
С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової]. – К.,
2006. – 365 с.
5. «Стрессменеджмент» – эффективная антистессовая
программа для всех : валеологический практикум / В.Н. Ковалев
// Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 1. –
С.60-66; № 2. – С.28-41.
6. Maslach C. The measurement of experienced burnout /
C. Maslach, S.E. Jachson // Journal of Occupational Behaviour. –
1981. –No 2. – P. 99-113.
References
1. Elkanov S.V. Professyonalnoe samovospytanye uchytelia : Kn.
Dlia uchytelia. / S.V. Elkanov. – M. : Prosveshchenye, 1986. – 144 s.
2. Doslidzhennia syndromu «profesiinoho vyhorannia» u
vchyteliv / L.M. Karamushka, T.V. Zaichykova, O.S. Kovalchuk,
H.L. Fedosova, O.F. Filatova, O.A. Fil. – K. : Milenium. – 2004. – 24s.
3. Kaloshyn V.F. Yak dolaty stres u pedahohichnii diialnosti /
V.F. Kaloshyn // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. –
2004. – № 9. – S. 60-66.
4. Syndrom «profesiinoho vyhorannia» ta profesiina kariera
pratsivnykiv osvitnikh orhanizatsii : henderni aspekty. / [za red.
S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky, T.V. Zaichykovoi]. – K.,
2006. – 365 s.
5. «Stressmenedzhment» – эffektyvnaia antystessovaia
prohramma dlia vsekh : valeolohycheskyi praktykum / V.N. Kovalev
// Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. – 2005. – № 1. –
S. 60-66; № 2. – S. 28-41.
6. Maslach C. The measurement of experienced burnout /
C. Maslach, S.E. Jachson // Journal of Occupational Behaviour. –
1981. –No 2. – P. 99-113.

Астремська І.В.,
к.психол.н., доцент, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, ORCID 0000-0002-9746-3356
Україна, м. Миколаїв
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У статті розглянуто поняття «професійне вигорання» і виділені сучасні підходи до розуміння синдрому
професійного вигорання. Описано основні стресогенні чинники педагогічної професії. Визначено найбільш поширені
прояви стресу у педагогів: фрустрованість, підвищена тривожність, роздратованість, втома. Виявлено симптоми
прояву синдрому професійного вигорання педагога. Проаналізовано шляхи запобігання виникнення синдрому
професійного (емоційного) вигорання педагога.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
Алекситимія розглядається, як психологічний феномен, пов'язаний з емоційною сферою людини і який
впливає на ризик розвитку не тільки психосоматичних розладів, але і на якість життя в цілому. Окремо
аналізується роль цього фактора у формуванні професійної ідентичності та компетентності у студентів
психологів. Проведено дослідження поширеності та ступеня вираження алекситимічних проявів у студентів.
Ключові слова: алекситимія, професійна ідентичність, емоційна сфера, професійна підготовка.
Постановка проблеми. Професійна підготовка
психолога передбачає навчання в двох напрямках –
власне академічну підготовку та особистісне навчання або
розвиток. Специфіка професійної діяльності психолога
вимагає значного емоційного і особистісного ресурсу,
який може не відповідати віковим можливостям студента.
Емпатія, емоційна зрілість, емоційна стійкість, ці характеристики емоційної сфери з одного боку є особистісними
якостями, з іншого боку – інструментами професійної
діяльності. Згідно з нашими даними за численними дослідженнями, студенти, усвідомлено вибирають спеціальність
психологія, маючи ті чи інші суб‟єктивні труднощі в
емоційній і особистісної сфері. Професійна ідентичність,
формування якої є одним із завдань навчання, включає в
себе такі сторони: розпізнавання себе як представника
певної професії і спільноти і ототожнення себе з ним.
Виділяють когнітивний, емоційний і поведінковий аспект
професійної ідентичності. Когнітивний складається з
професійних знань, емоційний – з емоційно-оцінюючого
ставлення до себе як «діяча» цієї сфери, а поведінковий
аспект включає власне ті особистісні компетентності
студента, які забезпечують ефективність в професійній
сфері [1, с.135].
Таким чином, емоційна сфера є об‟єктом дослідження
як професійної ідентичності студентів, так і аспекти їх
подальшої професійної діяльності як мішень психотерапевтичного впливу.
Проблеми, які традиційно озвучуються і є причиною
звернення за психологічною допомогою, стосуються
зазвичай труднощів у сфері відносин (як з собою, так і з
іншими) і суб‟єктивно відчуваються як емоційні труднощі.
Тобто ми маємо справу не з самими труднощами з
реального життя людини, а зі ставленням до них, суб‟єктивно пережитими певними емоційними реакціями.
Емоційна сфера є мішенню психокорекційного, психотерапевтичного та діагностичного впливу.
Ми розглядаємо алекситимію як психологічний
феномен, який пов‟язаний з таким особистіснім параметром як емоційна зрілість. Це здатність людини
диференціювати власні емоційні реакції, почуття, та
бути чутливим до емоцій інших людей. Традиційно,
алекситимію пов‟язують з психосоматичними розладами,
як фактором ризику їх виникнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
емоційної компетентності є досить актуальним в сучасній
психологічній науці. Це обумовлено широким спектром
психічних феноменів, що включають різні дослідники в

це поняття, та їх впливом на психічну діяльність
людини. Емоційна компетентність впливає майже на всі
сфери життя, в широкому сенсі обумовлює якість
соціальної адаптації людини. Поняття емоційна компетентність часто вживають як синонім емоційного інтелекту. Розглянувши більш детально емоційний інтелект,
можна побачити, що емоційна компетентність є його
суттєвою складовою. Але, у свою чергу, досліджуваний
нами феномен включає свої власні структурні компоненти,
що розкривають її суть та широкий спектр компетентностей, які можуть стосуватися не лише емоційної
сфери [2, с.56]. Згідно з дослідженнями, алекситимія в
різних формах зустрічається у 5–25% умовно здорових
людей. Розбіжності в оцінці поширеності пов‟язані з
використанням різних діагностичних методик виявлення
і визначення рівня цього психічного розладу. Достовірних
відмінностей за стать та вік виявлено не було [3, с.139].
Алекситимія не пов‟язана з розумовими здібностями
людини і не вважається захворюванням [4, с.63].
Мета. Мета статті полягає в визначенні рівня і
впливу емоційної компетентності на професіональну
компетентність студентів. Ми відокремили алекситимію
як фактор, що впливає на всі сфери життя людини, та
зворотно корелює з якістю життя, з можливістю більш
відповідальної та впевненої поведінки.

Рис.1. Розподіл рівня алекситимії
У таблиці 1 відображені результати дослідження у
відсотковому значенні.
Таблиця 1
Рівень алекситимії
% Низький рівень Середній рівень
18
10
N
37,5%
20,8%

Високий рівень
20
41,6%
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Виклад основного матеріалу. Нами було проведено
дослідження у студентів психологів за допомогою
Торонтської алекситимічної шкали з метою виявлення
здатності до диференціювання емоційних станів, здатності
до їх вербалізації. Шкала TAS спрямована на вивчення
алекситимії як властивості особистості. Алекситимія –
стан, при якому людина відчуває труднощі при розпізнаванні своїх і чужих емоцій, що призводить до проблем
в сфері емоційної саморегуляції і в сфері міжособистісних відносин. Більшість дослідників вважають, що
емоційний розвиток людини безпосередньо залежить від
навколишнього середовища, і алекситимія має не фізіологічний, а психологічний характер [3, с.131].
Крім емоційних труднощів, нечутливості до чужих
переживань, алекситимія є основою психосоматичних
розладів. У дослідженні взяли участь 48 студентів 3–4
курсів, спеціальності психологія, переважно дівчата (44),
середній вік 20 років.
Висновки та перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Таким чином, аналіз результатів
відображає наступне: незважаючи на відносно тривалу
професійну підготовку, до 3–4 курсів, яка включає
достатній рівень вивчення теоретичного матеріалу, у
студентів спостерігається переважно високий рівень
алекситимії, який ми розглядаємо як певну кореляцію з
емоційною незрілістю і загальним розривом між теоретичною підготовкою до професійної діяльності та практичною готовністю до її здійснення. Під практичною
діяльністю ми розглядаємо здатність вступати і підтримувати тривалі емоційні стосунки з іншими людьми,
залишаючись емпатичними і чутливими. Результати
нашого дослідження відображають високий рівень алекситиміі в вибірці студентів-психологів. Зіставляючи з
нашими даними, ми можемо побачити, що алекситимія
за статистикою наявна в 5–25% здорових людей, а наші
результати (41,6%) набагато перевищують середній
рівень по вибірці, що підтверджує більш високу частоту
особистісних і емоційних девіацій у вибірці студентівпсихологів.
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Таким чином, результати нашого дослідження
відображають необхідність змін в концепції професійної
підготовки психологів. Беручи до уваги особистісні
особливості як інструмент професійної компетентності
психолога, необхідно збільшити такі форми роботи, які
стимулюють особистісний розвиток, дають можливість
рефлексувати соціальний досвід. При підготовці необхідно
включити обов‟язково курси арттерапії та впровадити
терапевтичні малі групи як можливість підвищення
емоційної і соціальної компетентності.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRAINING PSYCHOLOGISTS DURING UNIVERSITY STUDIES
Aleksetimiya is considered as a psychological phenomenon associated with the emotional sphere of a person and
influencing the risk of developing not only psychosomatic disorders, but also the quality of life in general. Separately, the role
of this factor in the formation of professional identity and competence among psychology students is considered. A study of the
prevalence and severity of alexethymic manifestations among students was conducted.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ СТАРШИХ
ПІДЛІТКІВ У СЕРЕДОВИЩІ ОДНОЛІТКІВ
У визначенні проблемного поля даної статті – ключові аспекти соціальної ізоляції та дослідження
проявів цього соціально обумовленого явища у старших підлітків. Їх життєдіяльність і спілкування у
середовищі однолітків має специфічний емоційний контакт, впливає на розвиток емоційного інтелекту,
сприяє відчуттю емоційного благополуччя, стабільності, врівноваженості і статусності, управлінню
власними емоціями. Цей аспект є особливо важливим при дослідженні проявів соціальної ізоляції у дітей
старшого підліткового віку.
Ключові слова: соціальна ізоляція, середовище однолітків, старші підлітки, потреба в
самостверджуванні, референтна група, неприйняття, відторгнення.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день у
науковій літературі поняття соціальна ізоляція розглядається з одного боку, як форма покарання, яку
використовують умисно для здійснення виправного,
коригуючого впливу на підлітків, які відрізняються
стійкими негативними деформаціями в поведінці [2]; як
наслідок численних втрат, які унеможливлюють
різноманітну участь осіб або груп осіб в повноцінному
житті суспільства [1, с.9]. Але, набагато сумніше те, що
в соціумі, здатному розвинути здібності дитини, її
інтелект, емоційний потенціал, від ізоляції, а значить від
нестійких зв‟язків, які обмежують її в прояві почуттів,
переживань, емоційного інтелекту, створюють атмосферу
дискомфорту, депресії, страждають сотні і тисячі дітей.
У цьому випадку соціальна ізоляція визначається як
соціальне явище, як своєрідне «відокремлення від суспільства» в результаті припинення або різкого скорочення соціальних контактів та взаємодій що викликає у
людини почуття своєї непотрібності, знецінення,
меншовартості [3, с.203]. Проблема соціальної ізоляції в
підлітковому середовищі є досить актуальною, що
підтверджується великою кількістю випадків цькування
дитини або виключення її з референтної групи іншою
дитиною або групою підлітків.
Метою статті є дослідження проявів соціальної
ізоляції старших підлітків в середовищі однолітків з
подальшою розробкою програми профілактики цього
соціально небезпечного явища.
Виклад основного матеріалу. Важливим новоутворенням цього віку є «почуття дорослості»: характерним
є активне бажання «увійти» у світ дорослих та переорієнтувати свою поведінку на його норми та цінності, а
також прагнення до самостійності, самоствердження,
інтересу до себе як особистості, своїх можливостей і
здібностей. При відсутності умов для прояву індивідуальності та позитивної реалізації своїх нових можливостей, самоутвердження підлітка може приймати викривлені форми та призводити до відхилень у поведінці

[1]. При цьому, збільшується вразливість, потреба в
розумінні, повазі до себе, набирає ваги підлітковий пошук
себе, самосвідомість, формується уявлення про майбутнє,
розвиваються професійні інтереси. Підліток шукає те
середовище, де його більше зрозуміють, допоможуть у
задоволенні потреби в певній інформації, самовиявленні
та самоствердженні. Тому в цей період починає
переважати тяжіння до спілкування з однолітками,
прагнення до окремого від батьків життя. Манера
поведінки, спілкування тепер береться не з прикладу
сім‟ї, а з поведінки, цінностей друзів, ровесників. У підлітковому віці у дітей створюються різні за своїм
значенням для психічного розвитку та особистісного
становлення системи взаємовідносин: (взаємовідносини
з дорослими та взаємовідносини з однолітками), мають
величезне значення для розвитку соціальних ролей,
соціальних навичок та умінь, особистісного зростання з
одного боку, з іншого – нерідко входять в протиріччя
одна до іншої по змісту та регулюючим нормам. І якщо
відносини з дорослими в своїй основі будуються на
теорії «конфлікту поколінь», тобто відносин не рівноправ‟я, то взаємини з однолітками, як правило, будуються
на партнерських засадах та управляються нормами
рівноправ‟я.
Життєдіяльність в групі однолітків, яка будується на
рівноправ‟ї, є основою для соціального й особистісного
розвитку підлітка. розвиває у підлітка здатність вільно
вступати в різного характеру контакти, координувати
свої дії, думки, почуття, співвідносити їх з думками і
діями інших, передбачати позитивні та негативні аспекти
взаємодії. У свою чергу, перебування в колі однолітків
знижує когнітивний егоцентризм, який часто характеризує
соціальні відносини дитини підліткового віку; сприяє
формуванню соціальної чутливості і моральних установок;
відкриває для дітей нові можливості соціоемоційної
регуляції поведінки, формування емоційного інтелекту.
Відносини підлітка з товаришами, однолітками набагато
складніші та змістовніші, ніж можуть про це здогадуватися
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дорослі. Саме ці стосунки приносять йому користь у
задоволенні потреб, вирішенні для себе важливих
питань, прийняття доленосних рішень. Адже створення
підлітком власного образу «Я» через можливість самоствердитися у середовищі однолітків, досягнення певного
успіху і високого статусу в колі друзів має вирішальне
значення для його подальшої життєдіяльності. Потреба у
самоствердженні реалізується, насамперед, через бажання
утвердитись в своїй самоцінності, існуванні в статусі
цікавої для інших особистості, що підтверджується саме
пошуками підлітками опори в колі однолітків. З одного
боку, у них на перший план виходить потреба у
спілкуванні, в спільній діяльності, колективному житті,
а з іншого – бажання бути прийнятим, необхідним.
Підлітки дуже бояться бути відкинутими референтною
групою, а тому при характерному їм високому рівні
конформізму, виявляють готовність до прийняття групових
норм, безумовного схиляння перед лідерами, до змін
своєї поведінки та настанов у відповідності з позицією
групи. При цьому, захисні механізми стосовно впливу і
маніпуляцій інших у підлітка недостатньо сформовані
[1]. Це пов‟язано з частим відторгненням, ізоляцією його
від середовища однолітків. яка саме у підлітковому
середовищі значно зростає. Крім того, залежність від
комп‟ютерних ігор, соціальних мереж породжує схильність до самоізоляції, самотності. В середовищі підлітків
цінуються успіхи, «крутість»,що часто межує з ризикованою, іноді асоціальною поведінкою, з певною жорстокістю, агресивністю, які у дітей оцінюються як харизма,
геройство, сміливість. Саме підлітки здатні до
ризикованих вчинків, уміють відстоювати свої позиції.
Іноді за рахунок використання фізичної сили стають
лідерами в групі та вирішують долю (відторгнення,
ізолювання) не схожих на них, хто не проявляє себе
«успішним». На прийняття і відторгнення в групі впливає і
популярність, привабливість, симпатія й антипатія. Діти,
які не можуть проявити себе як успішні, піддаються
насмішкам, цькуванню і, зрештою, відторгненню. Вони
не користуються повагою і любов‟ю товаришів, не
вміють відстояти свою позицію, думку. Це, крім того,
погіршує їхні особистісні та соціальні проблеми. Підлітки
починають шукати себе у віртуальному просторі комп‟ютерних ігор, в яких живуть і перемагають відважних,
сильних, жорстоких героїв, в ізоляції від справжнього
життя, де не відчувають себе потрібними, успішними.
При цьому, в поведінці таких дітей в колі однолітків
проявляється їх занижена самооцінка, почуття пригнобленості, невпевненості.
Дуже часто в підліткових групах нормативність
поведінки, вчинків формується стихійно, не відповідає
етичним нормам, на яких виховуються діти в школах і
сім‟ях. Якщо підліток зрадив товаришів, збрехав, підвів,
кинув у безпеці його можуть покарати фізично, об‟явити
йому бойкот, залишити в ізоляції, наодинці з собою.
Підлітки, які не досягли успіху, визнання та поваги у
взаєминах, мають занижену самооцінку, не мають власної
позиції, думки, жорстоко оцінюються однолітками.
Таких дітей дуже часто ігнорують, не спілкуються з
ними, примушують самоізолюватися. Перше, що формує
таку основу, це постійне, тривале перебування дитини в
пасивній ігровій діяльності (сидіння за гаджетами,
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комп‟ютером), що часто дозволяється дорослими, як
прояв пізнавальної активності, вмотивованості дитини
(ботаніки, «синдром відмінника»), внаслідок зниження
потреби у спілкуванні, спільної діяльності, взаємодії та
взаємодопомоги. Друге, що впливає на підліткову ізоляцію, це скована поведінка, яку дуже часто формують у
дітей батьки, вчителі постійними заборонами, вимогами
діяти за певними стандартами, правилами, за зразками
поведінки дорослих. Такі діти в підлітковому віці віддають
перевагу тривалий час спостерігати за діями інших під
час спільної діяльності, відрізняються тривожністю,
полохливістю, обережністю. Однолітки не можуть сподіватись на їхню допомогу, співпрацю, тому їх уникають
під час планування колективної роботи, проявляють до
них негативне відношення. Потреба в однолітках,
товаришах дуже часто знаходиться в діапазоні підліткової
орієнтації та замінюється почуттям «Ми». Боротьба між
«Я» і «Ми» замінюється страхом перед можливою самобутністю, відчуттям непотрібності, пригніченості, не
цікавості для друзів та приводить до закомплексованості, тривожності, розгубленості, самоізоляції. Те, що
в колі однолітків одна особа залежить від інших
свідчить про те, що вона повинна, або готова виконувати
те, на що її підштовхує група. Але не завжди це в полі
інтересів людини і результат може бути різним: колективне задоволення, або асоціальні вчинки, поведінка,
або соціальна ізоляція. Група однолітків, яка створює
атмосферу «Ми», підтримує підлітка й укріплює його
внутрішні позиції. В цьому віці підлітки починають
носити речі одного стилю і крою, одного виду взуття,
робити однакові зачіски, для того, щоб підкреслити
причетність один до одного, свою вірність та відданість,
унікальність групи. Якщо дитина пручається цьому, її
можуть ігнорувати та відторгати. В неформальних
підліткових групах, для підсилення цього «Ми»,
формуються своєрідні сленгові слова або вирази, які
використовуються певними соціальними верствами
суспільства і для середовища однолітків стають
показником дорослості, статусності, сили. Дуже часто
підлітки в таких групах забувають про норми побутової
етики, які дають відчуття вседозволеності в діалозі.
Підлітки користуються сленгом в класі, в колі друзів,
знайомих. Дитина, яка не готова до користування
сленгом, піддається насмішкам. Поряд з автономною
сленговою мовою, яка об‟єднує підлітків, в групі
зароджуються так звані «вуличні» жести, які можуть
виражати неповагу, зверхність по відношенню до інших
людей, які не входять в коло наближених.
Говорячи про вплив середовища на формування
особистості підлітка, слід особливо зупинитися на
особливостях спілкування однолітків між собою. Поперше, це дуже важливий специфічний канал інформації; з
якого підлітки отримують ті знання, уміння і навички,
які з тих чи інших причин не дізнаються від дорослих.
Це переважно питання про статеві стосунки, їх наслідки,
небезпеку, про перші симпатії і становлення відносин з
протилежною статтю. По-друге, це специфічний вид
міжособистісних відносин, якій відрізняється від відносин
дорослих емоційною забарвленістю, спонтанною реакцією,
автономною культурою спілкування і жестів. Спільна
діяльність спрямована на вироблення емоційних та
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соціальних навичок взаємодії, на вміння приймати позицію
колективу, виробляти спільну думку та водночас відстоювати свої права, досягати компромісу при вирішенні
конфліктної ситуації. Поза середовищем однолітків,
дитина будує свої взаємини з дорослим світом на
принципово різних засадах, в просторі різних статусів
(дорослі не завжди визнають статус дитини), а тому не
може виробити необхідних навичок комунікації, мотивації
на успішну діяльність, підвищення власної самооцінки.
По-третє, спілкування з однолітками – це специфічний
вид емоційного контакту, розвитку емоційного інтелекту,
коли дитина вчиться управляти власними емоціями та
емоціями інших людей.
Групова приналежність, колективна солідарність,
товариська взаємодопомога і взаємодія полегшує
підлітку вхід у власний «світ дорослих», дає надзвичайно
важливе для нього відчуття емоційного благополуччя,
стабільності, врівноваженості і статусності. На нашу
думку, саме на останній компонент потрібно звернути
особливу увагу при розгляді соціальної ізоляції. Успішність людини, безсумнівно, пов‟язана зі знаннями, уміннями, ерудицією, здатністю до мислення в цілому, тобто
з рівнем загального інтелекту. Однак, для успішних
взаємодій та стосунків з іншими людьми, формування
широкого кола соціальних зв‟язків, високого рівня
загального інтелекту виявляється недостатньо. В даний
час визнається, що емоція, як особливий тип знання,
може дати людині можливість успішно адаптуватися до
умов навколишнього середовища і співвідноситься з
категорією «інтелект». Крім цього, на можливість позитивного, тобто ресурсного переживання соціальної ізоляції,
впливає рівень вираженості емоційного інтелекту, компонентами якого є здатність розуміти свої та чужі емоції
(розпізнавання, ідентифікація, словесне вираження) та
управління емоціями (контроль інтенсивності, контроль
зовнішньої експресії).
Виходячи з цього, можна сказати, що взаємодія в
підлітковому середовищі є важливою і саме в ній соціальна
ізоляція набуває різних форм прояву. В підлітковому
віці закладається життєва програма, з‟являються думки
про майбутню професію, про майбутню сім‟ю, про
перспективи успішного життя, які можуть стати нездійсненними через сформовану позицію «ізольованого» або
«лідера», якій підліток буде слідувати все своє життя.
Досліджуючи прояви соціальної ізоляції старших
підлітків у середовищі однолітків, ми опитали 70 учнів
середніх класів Ніжинської гімназії № 3, з них 48 дівчат
та 22 хлопці. Опитування щодо проблеми соціальної
ізоляції здійснювалося за допомогою розробленої нами
анкети, що містила не лише запитання, а й пропонувала
можливі варіанти відповідей, серед яких учні мали
обрати один або декілька відповідей. Метою дослідження
було з‟ясувати, як діти розуміють що таке соціальна
ізоляція, які існують види та причини неприйняття в їх
оточенні та яка при цьому надається допомога дітям,
якщо вони піддавалися цьому явищу. Анкета містила 14
запитань. Стратегія формування вибірки – цілеспрямована,
формувалася за принципом доступності. Були отримані
такі результати.
На запитання «Що для вас є ізоляція?», більшість
дітей, а саме 43 учні (61,4%) дали відповідь, що

«ізоляція – це емоційний стан, який доставляє негативні
переживання, страждання та не дає повноцінно існувати».
Інші 38,5% дітей (27 учнів) обрали відповідь, де
зазначалось, що «це відокремлення «когось» від навколишнього середовища, відсутність соціально значущих
зв‟язків». На нашу думку, це зумовлено недостатньою
поінформованістю дітей про феномен, його відмінності
від поняття «самотність». В школі потрібно проводити
просвітницьку роботу, в якій дітям розповідатимуть про
це явище. На запитання «Чи були ви коли-небудь
учасником або свідком такої ситуації у вашій школі
(класі), коли група учнів обирає собі жертву, якій дають
прізвиська, дражнять або взагалі ігнорують та не
бажають спілкуватися?» – 23 (32,8%) вказали, що
брали участь в знущанні з жертви, 9 (12,8%) ігнорували,
19 (40%) були в ролі жертви (ізольованого) та 11 (15,7%)
чули про ситуацію ізоляції в школі (класі). 8 опитаних
(11,4%) вказали, що їм невідомо про такі ситуації.
Причинами цього може бути небажання учасників
розповідати про ситуації або їх байдужість. Наступне
питання – «В ситуації, описаній в попередньому
запитанні, хто найчастіше виступає в ролі провідного?»
за відповідями всіх респондентів, у ролі лідера можуть
виступати як хлопці, так і дівчата. 42 опитаних (60%)
вважають, що лідерами частіше є хлопці, а 18 опитаних
(25,7%) – дівчата. Щодо вікових особливостей, більшість
респондентів вказали, що це є однокласники (32
опитаних – 45,7%) та учні старших класів (14 опитаних –
20%), проте досить багато опитуваних вказали також на
однолітків (12 осіб – 17,1%). На основі цих відповідей
можна зробити висновок, що як стать, так і вік лідера
варіюються і не можна простежити чітку тенденцію в
цих даних. Незаперечним також є те, що учні, які стають
жертвами та мішенню для загальних знущань та
неприйняття обирають саме з-поміж однокласників, і
така ситуація, зважаючи на відповіді школярів, може
відбуватися у кожному класі. Ми з‟ясували також, які
види ізолювання є найбільш поширеними серед учнів.
Поширеність видів ізоляції у відсотковому співвідношенні
виглядає так: 48 опитаних (68,5%) засвідчили наявність
цькування (обзивають, насміхаються тощо), 42 (60%) –
пасивне неприйняття (не бажають разом сидіти за
партою, брати в команду). Щодо активного неприйняття
(дають зрозуміти, що він (ізгой) ніхто, що його думка
нічого не значить) та ігнорування (не спілкуються, не
помічають, нічого проти не мають, але і не проявляють
цікавість, інтерес), то обидва види набрали однакову та
найменшу кількість відповідей, але все-таки простежуються – 10 (14,2%). Аналіз поширеності видів ізолювання
за статевим розподілом показав, що на прояв цькування
вказали в основному хлопці. Під час індивідуальних
бесід, які проводилися для більш детального з‟ясування
прояву видів ізолювання, виявилися певні розмежування
з даними анкетування, де було вказано, що все-таки
пасивне неприйняття переважає в даному середовищі.
Відсоткові дані показують, що пасивне неприйняття
визнало майже 75% підлітків, а цькування лише 25%. На
запитання «Чи часто Ви буваєте в ролі ізольованого?»
44 (62,8%) респондентів відповіли «так, інколи», 7 (10%) –
«так, декілька разів та тиждень», 8 (11,4%) – «майже
щодня» та 11 (15,7%) – «ні, ніколи». В даних відповідях
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простежується досить велика кількість варіантів того,
що в даному середовищі відбувається ізоляція серед
дітей, неприйняття має епізодичний характер і
проявляється досить часто. На запитання «В якій спосіб
до Вас застосовувалися різноманітні види ізолювання»
були отримали такі результати: 49 (70%) дітей
відзначило, що мали проблему з навішуванням ярликів,
45 (64,2%) потерпали від глузування та 43 (61,4%)
висміювання. 31 дитина (44,2%) страждала від приниження при інших дітях, 15 (21,4%) мали відмову спілкуватися, 8 (11,4%) ігнорували. Як бачимо, існує велика
кількість проявів ізоляції в даному середовищі, що з
часом може підвищити рівень його здійснення та
урізноманітнити види. Наступне запитання мало
виявити причини, через які на думку підлітків сприяють
тому, що діти стають жертвами знущань та
неприйняття з боку інших школярів. 50 респондентів
(71,4%) вказали, що причиною з боку інших є зовнішній
вигляд людини, 46 (65,7%) – поведінка, 45 (64,2%) –
недостатня активність і впевненість особи, 40 (57,1%) –
фізичні обмеження людини, 18 (25,7%) – належність до
певного етносу, національності чи раси, 15 (21,4%) –
матеріальний статус та 10 (14,2%) – прагнення дитини
до нетривалих зв‟язків (самоізоляція). Всі учні змогли
визначитися з відповіддю. Такі результати підтверджують
дані, що можна знайти в науковій літературі, яка
займається даним питанням та підтверджує те, що такі
причини є головними проявами ізоляції серед дітей. На
запитання «Чи зверталися по допомогу жертви ізоляції і
до кого саме?» – 10 (14,2%) опитаних вказали, що ні до
кого не зверталися по допомогу, 12 (17,1%) – до батьків,
8 (11,4%) – до класного керівника чи вчителя та 4 (5,7%) –
до психолога (соціального педагога). Більшість
респондентів (38–54,2%) відповіли, що їх ніколи не
ображали та не ігнорували. Серед тих, хто був в ролі
ізольованого іноді, – 5 зверталися по допомогу до
батьків, 3 – до класного керівника та 1 – до психолога
(соціального педагога). Серед тих, хто був у ролі жертви
частіше (декілька разів на місяць, на тиждень чи щодня),
за допомогою до класного керівника чи вчителя ніхто не
звертався, до батьків – 4 особи. Виходячи з відповідей
учнів, можна сказати, що ті діти, які були жертвами
знущань та ігнорування з боку інших, в більшості
випадків зверталися до батьків, ніж до працівників
навчального закладу. Під час індивідуальних бесід, на
запитання «Чи була ця допомога ефективною?», майже
всі одноголосно дали заперечну відповідь.
З метою визначення рівня розвитку емоційного
інтелекту, його критеріїв та показників розвитку в дітей
підліткового віку, ми використали опитувальник «ЕмІн»
Д.В. Люсіна. Індивіди, які мають високий рівень емоційного інтелекту, швидко пристосовуються до нових
умов, знаходять друзів, налагоджують з ними контакти,
взаємодію, вміють контролювати інтенсивність вияву
своїх емоцій та ефективно управляти конфліктами.
У більшості дітей (60%) емоційний інтелект сформований
на низькому рівні, що відображається в недостатньо
розвиненій здатності розуміти власні емоції та емоції
інших людей, а також керувати їх виявом. А це, у свою
чергу, позначається на соціальній взаємодії з оточуючими.
Адже через низький емоційний інтелект ці підлітки не
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можуть успішно спілкуватися зі своїми однолітками й
учителями, що часто призводить до виникнення
міжособистісних конфліктів і вияву неприйняття. У інших
підлітків (22,8%) емоційний інтелект сформований на
середньому рівні. Вони здатні розпізнавати за експресивними ознаками власні емоції та емоції інших людей,
хоча інколи допускають при цьому помилки. Разом із
тим, можуть вербально описати свої переживання,
визначити причини їх виникнення, але не завжди
усвідомлюють наслідки своїх емоційних реакцій. У процесі
спілкування з ровесниками та дорослими вони не завжди
стримують власні емоції, а також не можуть ефективно
управляти емоціями інших. Тільки у 17,1% дітей емоційний інтелект знаходиться на високому рівні розвитку.
Завдяки добре розвиненій здатності розуміти емоції, як
власні, так й інших людей, та управляти ними, вони
займають лідерські позиції серед своїх ровесників і
користають авторитетом. Ці підлітки легко налагоджують
емоційний контакт з однолітками, самостверджуються,
мають повагу та любов з боку ровесників.
Отримані результати підтверджують відомості з
наукової літератури, в якій зазначається, що на можливість позитивного, тобто ресурсного переживання соціальної ізоляції, впливає рівень вираженості емоційного
інтелекту. На жаль, у сучасних шкільних закладах більший
акцент робиться на академічних знаннях і недостатньо
уваги приділяється розвитку особистісних якостей,
емоційної обізнаності, комунікативної та соціальної
компетентності дітей. Відповідно, ми припускаємо, що
крім застосування інноваційних форм та методів роботи
зі зниження рівня прояву неприйняття в середовищі
однолітків, є впровадження відповідних робіт з підвищення рівня емоційного інтелекту. Це є необхідною
передумовою гармонійної взаємодії людини із навколишнім світом тазумовить швидкому викоріненню
проблеми в середовищі підлітків. Для більш детального
вивчення проблеми проводилося соціометричне дослідження, за допомогою якого ми отримали відомості про
те, які взаємовідносини склалися між всіма членами
групи, але і про те, хто яке місце займає в групі.
Підсумовуючи результати, можна зробити такі
висновки:
1) 68,5% респондентів вказали на існування цькування
та 60% – пасивного неприйняття. В індивідуальних бесідах
пасивне неприйняття переважає.
2) 32,8% опитаних зізналися, що брали участь в
знущанні з жертви, 12,8% ігнорували, 40% були в ролі
жертви-ізгоя; 15,7% чули про ситуацію ізоляції в школі
(класі) та 11,4% – яким невідомо про ситуації ізоляції в
школі (класі). Причинами цього може бути небажання
учасників розповідати про ситуації або їх байдужість.
3) школярі досить часто звертаються за допомогою
до батьків, але не педагогічного персоналу. Причинами
чого може бути недовіра, сором та інші чинники, на які
варто звернути увагу педагогам.
4) щодо визначення рівня емоційного інтелекту за
опитувальником «ЕмІн» Д.В. Люсіна, ми виявили, що у
60% дітей емоційний інтелект сформований на низькому
рівні. Це не дозволяє більшості підліткам ефективно
реалізувати себе як особистість, партнера по спілкуванню,
що сприяє укоріненню позиції «ізольований» серед
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ровесників, якщо вчасно не здійснити профілактичну
роботу.
Таким чином, однозначно виявлено, що соціальна
ізоляція, тобто відсутність позитивних зв‟язків або
контактів з іншими людьми, існує в підлітковому середовищі. Є очевидним, що жодна дитина не народжується
з якимось особливим геном ізгоя або лідера, який чекає
на сприятливі обставини, щоб розпочати свою руйнівну
дію. Наслідками таких проявів можуть бути неправильне
виховання, неуважність до дитини, відсутність спілкування, несприятливе навколишнє середовище, сформованість в результаті цього – комплексів, які сприяють
або прояву рис жертви, або, навпаки, байдужості та
неповаги. Дитина, яка дома проявляє себе як жертва,
через відсутність уваги та любові батьків, в підлітковому
середовищі шукає слабшого, щоб стосовно нього,
проявити себе в ролі лідера.
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INVESTIGATION OF DEMONSTRATION OF SOCIAL ISOLATION OF ADOLESCENTS
IN PEER ENVIRONMENT
In determining the problem field of this article – the key aspects of social isolation and the study of demonstration of this
socially determined phenomenon of adolescents. Their livelihoods and communication in peers environment have a specific
emotional contact, affects the development of emotional intelligence, promotes a sense of emotional well-being, stability,
balance and status, and management of their own emotions. This aspect is especially important while studying the
demonstration of social isolation of elder teenagers.
Key words: socialisolation, peerenvironment, adolescents (elder teenagers), need for self-affirmation, reference group,
rejection, abruption.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
На сьогоднішній день беззаперечним виявляється той факт, що українська медицина в її широкому і
вузькому розумінні потребує змін, але не просто реформування у сфері охорони здоров‟я, а здійснення
реальних і адекватних перетворень чи удосконалень, які б приносили позитивні й відчутні результати
для всього населення нашої держави. При цьому, як доводить зарубіжна практика, одним з
найперспективніших напрямків в цій сфері є запровадження загальної практики сімейної медицини.
Згідно даних світової статистики, близько 80% всіх проблем, пов‟язаних зі здоров‟ям, в розвинених
країнах сьогодні вирішується в первинній ланці охорони здоров‟я без направлення на більш дорогі етапи
вторинної (стаціонари) і третинної (реабілітаційні центри) допомоги. Вирішити ці проблеми і
реалізувати їх частково на практиці повинен лікар нової для України формації – лікар загальної
практики – сімейний лікар. Нова модель медичного обслуговування передбачає появу лікарів принципово
нового класу, які цілодобово мають нести відповідальність за своїх пацієнтів і здійснювати
гарантований мінімум медичної, психологічної і соціальної допомоги.
Ключові слова: Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA), Всесвітня організація охорони
здоров‟я (ВООЗ), громадське здоров‟я(ГЗ), загальна практика/сімейна медицина (ЗП/СМ ), первинна
медико-санітарна допомога (ПМСД), сімейна медицина (СМ), Міністерство охорони здоров‟я (МОЗ).
Постановка проблеми. Сімейна медицина має
справу з людьми та їх проблемами, а не з безособовими
патологіями або клінічними випадками. Відправною
точкою процесу є пацієнт. Підхід «лікувати хворого, а не
хворобу» достатньо знайомий українським лікарям, однак
надмірна спеціалізація в медицині і фрагментація медичних послуг призводить до його нівелювання на практиці.
Крім того відмічається відсутність компетентного менеджменту первинної медичної допомоги та економічних
важелів стимулювання людини бути здоровою.
Мета роботи – проаналізувати та розкрити сутність
первинної медико-санітарної допомоги як складової
ланки системи охорони здоров‟я.
Методи - системний підхід і системний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Первинна медикосанітарна допомога (ПМСД) визнана Всесвітньою
Організацією Охорони Здоров‟я (ВООЗ) найбільш
важливим елементом національних систем охорони
здоров‟я (ОЗ). Послідовність політики ВООЗ стосовно
ПМСД яскраво демонструє постійно зростаюче значення
того внеску, який робить і, який може ще зробити,
розвинута система ПМСД у здоров‟я населення.
Історично можна виділити декілька важливих етапів
розвитку ПМСД у Європі і світі. Визначення ПМСД
було дано на спільній конференції ВООЗ та Дитячого
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Алма-Аті у 1978 р. [16, с.8].
Було зазначено, що ПМСД становить невід'ємну частину
національної системи ОЗ, ядром якого вона є, і
одночасно виступає як головний компонент загального
соціального та економічного розвитку суспільства. Вона
є першим щаблем у контакті між окремими людьми,
родиною, громадою і національною системою ОЗ.
ПМСД максимально наближає медичну допомогу до
місця проживання і роботи, утворюю-и перший елемент
безперервного процесу ОЗ.

ПМСД направлена на вирішення основних проблем
ОЗ населення й включає також заходи щодо зміцнення
здоров'я, профілактики й реабілітації. Реалізація цих
функцій на практиці залежить від історичних умов
розвитку конкретного суспільства, економічного стану
та соціально-культурних норм і тому системи ПМСД
можуть мати різні особливості. Під час Алма-Атинської
конференції країни-учасниці, визнаючи відмінності
різних систем ОЗ, зуміли сформулювати головні
принципи ПМСД та зміст її діяльності. Серед основних
завдань, які визначили зміст діяльності ПМСД на
найближчі десятиліття, були:
– сприяння раціональному харчуванню й достатньому
забезпеченню доброякісною водою;
– проведення основних санітарно-гігієнічних заходів;
– охорона здоров'я матері й дитини, включаючи
планування сім'ї;
– вакцинація проти основних інфекційних захворювань;
– профілактика місцевих ендемічних захворювань і
боротьба з ними;
– санітарна освіта з актуальних проблем охорони
здоров'я і способах їх вирішення, включаючи профілактику; лікування найпоширеніших захворювань і травм.
Було визнано, що вирішення завдань покладених на
ПМСД можливе лише за умов дотримання основних
принципів:
– належність до національної системи ОЗ та
первинність у контакті окремої особи чи родини з
системою ОЗ країни;
– максимальна наближеність до місця проживання та
праці людини;
– максимальна доступність (за рівнем, обсягом,
технологіями та терміном надання допомоги);
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– відповідність професійної підготовки спеціалістів і
матеріально-технічної бази її потребам;
– забезпечення потреб особливо вразливих груп
населення (жінок, дітей, осіб із шкідливими умовами
праці);
– регламентація обов‟язків держави та громадськості
щодо ПМСД відповідними нормативними документами.
Широке застосування цих принципів призвело до
створення нової культури ОЗ, яка не тільки вміщує, але
й у той же час виходить за межі вузького біомедичного
детермінізму. Стан здоров‟я розглядається як продукт
способу життя, впливу оточуючого середовища, біології
людини та системи ОЗ. Даний підхід закладено в основу
загальної стратегії європейської ОЗ «Здоров‟я для всіх»,
що була започаткована ВООЗ у 1980 році. У головних
документах стратегії, прийнятих у 1984 році [17, с.48]
визначено 38 завдань, які покладені в основу політики з
ОЗ в європейському регіоні.
Подальша розробка політики ОЗ і її практична
реалізація попри закладені в її основу однакові
принципи відрізнялися в кожній окремій країні, що було
зумовлено, в першу чергу, всім попереднім розвитком
національних систем ОЗ. Але в більшості країн на
національному рівні були прийняті відповідні рішення
про розвиток систем ПМСД, та схвалені стратегії щодо
покращення здоров‟я населення шляхом покращення
стану навколишнього середовища, залучення громадськості до прийняття рішень та підвищення рівня життя [7,
с.58].
В 1998 р. були переглянуті та прийняті основи
європейської політики здоров‟я для всіх, що отримали
назву «Здоров‟я – 21» [3-4]. Було визнано, що хоч
політика багатьох країн європейського регіону і включає
зміну орієнтації систем надання допомоги в напрямку
ПМСД, такі підходи не завжди знаходять підтвердження
на практиці. В багатьох країнах стаціонари
продовжують домінувати в наданні медико-санітарної
допомоги. Єдиним рішенням цієї проблеми ВООЗ
визнала створення інтегрованої системи надання
медико-санітарної допомоги, де на ПМСД покладається
функція вирішення всіх проблем, які можливо вирішити
на її рівні [5, с.89]. А стаціонарна допомога надається
лише за умови неможливості вирішення проблем на
рівні ПМСД.
Моделі організації ПМСД розрізняються в різних
країнах, що обумовлено історичним розвитком
національних систем охорони здоров‟я (ОЗ) в різних
соціальних, економічних і культурних обставинах.
Однак, єдиним для більшості систем ПМСД базовим
елементом була і залишається загальна практика –
сімейна медицина (ЗП/СМ), яка найбільше відповідає
змісту і функціям первинної медико-санітарної
допомоги [14, с.67].
З метою визначення найбільш важливих елементів
сучасних моделей ПМСД на основі ЗП/СМ у 90-х роках
минулого століття Європейське регіональне бюро ВООЗ
ініціювало проведення широкомасштабного дослідження
у 30 країнах Європи із залученням більше як семи тисяч
лікарів ЗП/СМ. Дослідження було виконано Нідерландським інститутом ПМСД у співробітництві з мережею
національних координаторів, які залучалися до участі на

всіх стадіях [13, с.56]. Результати дослідження та значна
підготовча робота на рівні національних міністерств
охорони здоров‟я дозволили Європейському регіональному бюро ВООЗ підготувати дуже важливий для
розвитку ПМСД документ – Структуру професійного і
адміністративного розвитку ЗП/СМ у Європі [15, с.77].
Він описує базові характеристики ЗП/СМ, які складають
основу сучасних систем ПМСД і які треба враховувати
при розробці або реорганізації національних моделей.
Слід зазначити, що цим документом терміни «загальна
практика» і «сімейна медицина» визнано еквівалентними. Європейське відділення міжнародної організації,
яка об‟єднує національні асоціації ЗП/СМ (WONCA)
доповнило розпочату роботу ВООЗ, визначивши зміст і
особливості загальної практики/сімейної медицини [18,
с.17]. Визнано, що в межах ПМСД саме ЗП/СМ може
забезпечити: доступні і прийнятні послуги для пацієнтів;
справедливий розподіл ресурсів охорони здоров‟я;
інтегроване і координоване надання комплексних
лікувальних, реабілітаційних, паліативних та профілактичних послуг; раціональне використання технологій і
ресурсів наступних ланок охорони здоров‟я, рентабельність ПМСД. Окремі елементи ЗП/СМ у системному
поєднанні можуть значно підвищити ефективність
ПМСД завдяки ефекту синергії.
Тому при розробці моделі ПМСД на локальному
рівні та її адаптації до місцевих умов необхідно закласти
всі необхідні елементи, навіть якщо на даному етапі
відсутні можливості для їх реалізації [18], [2]. Створення
умов і пошук ресурсів під конкретні завдання існуючої
моделі ПМСД (з усіма є необхідними елементами)
основою її подальшого розвитку. Щоб визначити
складові елементи моделі ПМСД необхідно, насамперед,
розглянути характеристики ЗП/СМ, що притаманні
високоефективним системам ОЗ [15], [18]. На рис. 1.1.
чітко видно структуру ПМСД.
Загальність медичної допомоги, яку забезпечує ЗП/СМ
передбачає вирішення проблем із здоров‟ям всього
населення, незалежно від віку, статі, релігії, соціального
стану або інших особливостей пацієнта. Медична
допомога надається за всім спектром розладів здоров‟я чи
захворювань. Вона повинна бути легкодоступною з
мінімальною втратою часу, без географічних, культурних,
адміністративних або фінансових бар‟єрів. В цьому
контексті ПМСД розглядається як ділянка системи
медичної допомоги, розташована у районі проживання
пацієнта, де відбувається його перший контакт із
системою охорони здоров'я.
Доступність першого контакту визначається як можливість для пацієнта отримати медичну допомогу протягом
часу, адекватному ургентності його стану [13-14].
Комплексність послуг сімейного лікаря забезпечує
інтегровану допомогу, яка включає зміцнення здоров‟я,
профілактику захворювань, лікування, реабілітацію та
підтримку [15,18]. Комплексність ЗП/СМ також забезпечує
оцінку фізичних, психологічних та соціальних перспектив
пацієнта [18, с.55]. Сімейний лікар працює в ситуаціях,
коли невизначена межа між станом і захворюванням і в
прийнятті рішень він поєднує гуманістичні та етичні
аспекти взаємовідносин "лікар – пацієнт" із клінічними
аспектами. На первинному рівні існує порівняно низька
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поширеність тяжких захворювань, а лікарі часто мають
справу із захворюваннями на самих ранніх і
недиференційованих стадіях [5], [14], [13], [15], [18], [2].
Процес діагностики захворювань лікарем загальної
практики значно відрізняється від аналогічного процесу
в системі спеціалізованої медичної допомоги, оскільки
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на рівні стаціонарів за визначенням відбувається відбір
більш важких хворих [2, с.13]. Така важлива відмінність
ПМСД від спеціалізованої медичної допомоги
вторинного рівня знайшла своє відображення у
застосуванні синдромального підходу і запровадженні
власної класифікації для ПМСД.

Рис. 1.1. Структура ПМСД
Безперервність і тривалість медичної допомоги в
сімейної медицини повинен також зрозуміти відношення і
ЗП/СМ вказують, що допомога орієнтована на хворого, а
діяльність пацієнта відносно свого захворювання [13-14].
взаємодія лікаря і пацієнта не обмежується окремим
Сфера діяльності сімейного лікаря поширюється від
епізодом захворювання. В цьому контексті сімейна
народження (а іноді й від дородового періоду) до смерті
пацієнта. Тим самим забезпечується безперервність медичної
медицина не просто розглядає безособистісні патологічні
допомоги протягом всього життя пацієнта [15, с.44].
процеси або "клінічні випадки", а взаємодіє з пацієнтами і
Для більшого розуміння значення безперервності в
їхніми проблемами з урахуванням обставин їхнього життя
ЗП/СМ виділяють окремі її аспекти [13-14].
[16-17]. Крім самого патологічного процесу, лікар
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Інформаційна безперервність забезпечує накопичення
інформації, як документованої, так і у пам‟яті сімейного
лікаря про конкретного пацієнта, а також можливість
передачі такої інформації при потребі.
Організаційна безперервність забезпечує найбільш
ефективне надання допомоги конкретному пацієнтові з
урахуванням всіх проблем із здоров‟ям, що мали місце.
Безперервність і тривалість стосунків "лікар-пацієнт" в
умовах вільного вибору лікаря ЗП/СМ часто розглядається як важливий терапевтичний чинник, а також
засвідчує наявність довіри у взаєминах, що є запорукою
успішного лікування.
Кожний контакт пацієнта і його сімейного лікаря
стає ланкою в історії розвитку їхніх відносин, і кожна
консультація може додати лікареві до існуючого у нього
уявлення про хворого нову інформацію. Ефективність і
терапевтичне значення цих контактів визначаються
комунікативними навичками сімейного лікаря з однієї
сторони, і сформованою суспільною культурою взаємовідносин "лікар-пацієнт" з іншої [15,18].
Координація передбачає, що сімейний лікар є для
пацієнта координатором і провідником в системі охорони
здоров‟я (ринку медичних послуг) [13-14]. Це пов‟язано із
стримуванням надмірних витрат в системах ОЗ,
причиною яких є дублювання функцій різними ланками
ОЗ, адже саме вільний доступ пацієнтів до спеціалізованої
медичної допомоги призводить до такої ситуації [7, с.23].
З однієї сторони, пацієнт не є достатньо компетентним у
виборі найбільш адекватної медичної допомоги
відповідно до свого стану, а з іншої, найбільш вартісна
допомога сприймається ним як найбільш бажана, тому
виконання лікарем ПМСД функції "воротаря" забезпечує
вертикальну інтеграцію первинного та інших рівнів
медико-санітарної
допомоги,
сприяючи
наданню
допомоги на тому рівні і тим фахівцем, які найкращим
чином відповідають захворюванню і стану пацієнта. В той
же час, по відношенню до інших надавачів соціальної і
медичної допомоги сімейний лікар виступає в якості
менеджера, який координує їх діяльність.

Співробітництво одна із найважливіших характеристик
інтегрованої системи охорони здоров‟я. Сімейні лікарі
повинні бути підготовлені працювати з іншими
працівниками лікарень, центрів здоров‟я, соціальних
служб, делегуючи їм при необхідності піклування про
своїх пацієнтів з відповідною повагою до компетентності
інших дисциплін. Вони можуть зробити важливий внесок
і взяти активну участь в добре функціонуючій
міждисциплінарній команді і повинні бути підготовлені
брати на себе керівництво її роботою [15,18].
Орієнтація на сім‟ю підкреслює важливість впливу
близького оточення пацієнта на його здоров‟я. Сімейна
медицина вирішує проблеми індивідів в контексті їхніх
сімейних обставин, соціальної і культурної мережі, а
також умов, в яких вони живуть і працюють [3-4]. У своїй
діяльності сімейний лікар враховує багато сімейних
чинників, серед яких може бути форма сім‟ї – повна сім‟я,
неповна сім‟я, сім‟я із трьох поколінь, одинаки, що
втратили свою половину. Фаза життєвого циклу сім‟ї –
нова пара, народження першої дитини, сім‟я із дітьми
шкільного віку, сім‟я із більш дорослими дітьми, початок
розділу сім‟ї, батьки без дітей («пусте гніздо»), подружжя
в пенсійному віці, самотня старість [16-17]. Виділяють
також такий чинник, як тип сім‟ї – відкрита екстравертна
або закрита - інтровертна, орієнтована на матір (батька,
діда, бабусю, дитину), авторитарна або антиавторитарна,
велика або мала, спортивна (дотримується здорового
способу життя), асоціальна, кримінальна і т. ін.
Одним із найважливіших факторів є також відношення
сім‟ї до здоров‟я, що впливає в тому числі і на прогноз
дотримання пацієнтом лікарських призначень [3,4,5].
Сім‟я, що нормально функціонує, є найкращим
джерелом підтримки і найкращою групою самодопомоги
у випадку хвороби когось із її членів.
Орієнтація на громаду передбачає участь сімейного
лікаря у вирішенні питань громадського здоров‟я спільно
та із залученням інших агенцій, секторів, груп
самодопомоги та громадських організацій (мал. 2).

Рис. 1.2. Пацієнт у ланці системи
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Оттавська хартія охорони здоров‟я [16-17], що була
прийнята у 1986 році, визнала тісний зв‟язок діяльності
ПМСД із концепцією громадського здоров‟я.
До головних п‟яти напрямків діяльності систем ОЗ
було віднесено: розробку громадської політики зміцнення
здоров‟я, створення сприятливого оточуючого середовища,
підсилення громадської активності, розвиток особистих
навичок і знань, переорієнтація служб ОЗ з вторинного
рівня на ПМСД. Центральним аспектом такого підходу є
необхідність міжсекторальної взаємодії, де головна
координуюча роль у багатьох випадках належить саме
ПМСД.
Саме на рівні ПМСД стираються межі між
індивідуальним здоров‟ям окремої людини, сім‟ї і
громади, в якій вона існує. З іншої сторони, об‟єднавчими
є також спільні функції ГЗ (громадське здоров‟я)і ПМСД
такі, як просування здорового способу життя та профілактика захворювань. Крім того, часто працівники обох
структур можуть працювати в одних і тих самих закладах,
виконуючи функції, що доповнюють одна одну [1,10].
Моделі співробітництва системи ГЗ і ПМСД можуть
різнитися в залежності від рівня на якому таке
співробітництво здійснюється (окремий пацієнт, місцева
громада, національний рівень), або в залежності від
фокусу діяльності (профілактика захворювань; інфекційний контроль; цільові програми, такі, як підтримка
грудного вигодовування; або загальна інтеграція) [6,9].
Поширеною є також класифікація співробітництва ГЗ і

ПМСД запропонована Р. Ласкером, згідно із якою
виділяють шість форм такої спільної діяльності (Synergy I–
VI) [18, с.122].
Ретельно описаною і обґрунтованою є модель
Community-oriented primary care (COPC), яка отримала
свій розвиток ще із 40-х років минулого століття
починаючі з робіт С. Карка [5, с.124]. Вона базується на
координованій роботі систем ГЗ і ПМСД для конкретної
територіальної громади в безперервному процесі оцінки її
потреб в охороні здоров‟я, плануванні і здійсненні
необхідної діяльності для задоволення виявлених потреб.
Модель COPC та її окремі елементи активно
використовували для різних систем ОЗ (розвинуті країни і
ті, що розвиваються – США, Великобританія, Іспанія,
Ізраїль, Індія, ПАР та ін.) і для різних умов (сільська
місцевість і великі індустріальні міста), але, попри
значний накопичений досвід, весь потенціал даної моделі
ще далеко невичерпаний. Вивчення COPC як
обов‟язковий елемент входить до програм резидентури із
сімейної медицини та інших спеціальностей ПМСД
багатьох університетів розвинених країн [14,13,15,18].
Узагальнення світового досвіду реформування ПМСД
дозволяє виявити загальні тенденції розробки сучасної
моделі ПМСД. Вони відображають зміни практично всіх
основних компонентів ПМСД у прагненні до надання
найбільш якісної і одночасно економічно ефективної
допомоги населенню у збереженні і відновленні здоров‟я.
Найбільш важливі тенденції наведено у табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Світові тенденції в розробці сучасної моделі ПМСД

Аспекти
Основна діяльність

Традиційна модель ПМСД
Сучасна модель ПМСД
Діагностика і лікування гострих випадків Профілактика, нагляд і підтримка при
захворювань.
Епізодична
медична хронічних захворюваннях. Всеохоплююча,
допомога.
безперервна допомога.
Контакт
Реактивний (ініційований пацієнтом)
Більше проактивний (ініційований медпрацівником)
Фокус уваги
На хворобі пацієнта
На потребах пацієнта і громаді
Принцип виділення ресурсів В залежності від попиту на певні медичні Відповідно до потреб громади у здоров‟ї
на ПМСД
послуги
(«Здоров‟я для всіх»)
Підхід до надання ПМСД
Уніпрофесійний (заснований лише на Мультипрофесійний (заснований на роботі
лікарській допомозі)
команди різних фахівців)
Організація
Окремий лікар в одиночній амбулаторії
Команда (бригада) професіоналів з ПМСД
Стосунки лікар-пацієнт
Обмежуються епізодом звернення і часом Довгострокові особисті стосунки.
консультації
Стиль консультування
Патерналістський, центрований на лікарі. Партнерський, центрований на пацієнті,
інформована згода.
Прийняття клінічних рішень Клінічна «свобода» лікаря.
Дотримання стандартів і протоколів. Доказова
медицина
Мета
ведення
медичної Паперові нотатки для лікарів про надану Електронні бази даних щодо здоров‟я пацієнтів
документації
медичну допомогу
з можливістю їх агрегації відносно цілої
громади для роботи різних фахівців.
Роль громадян
Пасивні споживачі медичних послуг
Громадяни є партнерами у вирішенні питань,
що стосуються їх власного здоров‟я і здоров‟я
громади в цілому.
Відповідальність за здоров‟я Покладається на медичний сектор
Застосовується міжсекторальний підхід із
громади
активним залученням самої громади.

В Україні проблема реорганізації ПМСД на засадах
сімейної медицини (в першу чергу в сільській
місцевості) визнана на державному рівні, що знайшло
відображення у прийнятих законодавчих актах [6,9], а
розробкою і обґрунтуванням шляхів такої реорганізації

займався Український інститут громадського здоров‟я
МОЗ України, окремі наукові колективи, а також групи
фахівців міжнародних проектів [10-11].
Обґрунтуванню реорганізації ПМСД на засадах
загальної практики – сімейної медицини було також
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присвячено ряд дисертаційних праць та інших наукових
робіт українських науковців, в яких крім загальних
питань стратегії реформування ОЗ на регіональному
рівні було розглянуто і окремі аспекти функціонування
моделі ПМСД: реорганізація в умовах міста [6, с.127] та
сільської місцевості [8,12], розподіл обсягів медичних
послуг між рівнями допомоги [13-14], профілактична
діяльність [10-11], використання стаціонар – замінних
технологій в умовах сімейної медицини [9, с.67], питання
фінансування ПМСД [14-15], а також питання її
інформаційного забезпечення [11, с.59].
Аналогічні аспекти були предметом досліджень і
науковців СНД [3,4,5,6,9,1,10]. В недавніх роботах
вітчизняних науковців показано, що складність впровадження ЗП/СМ обумовлена відсутністю системного
підходу до її організації, непослідовністю державної
політики та законодавчого врегулювання. Відзначено, що
в більшості регіонів впроваджуються окремі елементи
сучасної моделі ПМСД і лише в окремих випадках
реформування ПМСД носить комплексний та системний
характер. Дані роботи дозволили обґрунтувати впровадження оптимізованої функціонально-організаційної системи
ПМСД на засадах СМ і введення якісно нових компонентів, серед яких організаційне та фінансове розмежування
первинного та вищих рівнів надання медичної допомоги;
створення центрів ПМСД на рівні адміністративного
району/міста, нові механізми фінансування.
Однак в існуючих роботах не проводився аналіз
впроваджених моделей ПМСД і насамперед ЗП/СМ за
базовими характеристиками (загальність, ком- плексність,
безперервність і тривалість, координація, співробітництво,
орієнтація на сім‟ю і громаду), розвиток яких і створює ті
переваги, заради яких і здійснюється реформування. Без
оцінки цих базових характеристик неможливо визначити
наскільки система охорони здоров‟я зазнала змін і чи
дійсно ці зміни здійснюються в правильному напрямку.
Також недостатньо досліджено питання порівняння і
відповідності впроваджених моделей сучасним світовим
тенденціям розвитку ПМСД. Таке порівняння особливо
важливе в контексті гармонізації української системи ОЗ з
європейськими нормами, що є однією із стратегічних
завдань галузі.
Досвід окремих районів України свідчить про
можливість комплексного підходу до реорганізації
районної системи ОЗ. Однак дотепер не проведено
достатньої кількості досліджень щодо вивчення такого
досвіду, ефективності управлінських рішень, що
покладені в його основу, переваг і недоліків системи
ПМСД на кожному етапі її реорганізації в реальних
умовах функціонування системи ОЗ району, а також
оцінки впливу різних чинників (ризиків) на процес
реформування. Рекомендації, що створені за результатами
таких досліджень практичної реалізації розробленої
моделі ПМСД можуть допомогти прискорити впровадження сімейної медицини в практику охорони здоров‟я, в
першу чергу – сільської.
Висновок. Нова модель медичного обслуговування
передбачає появу лікарів принципово нового класу, які
цілодобово мають нести відповідальність за своїх
пацієнтів і здійснювати гарантований мінімум медичної,
психологічної і соціальної допомоги.

Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД) визнана
Всесвітньою Організацією Охорони Здоров‟я (ВООЗ)
найбільш важливим елементом національних систем
охорони здоров‟я (ОЗ). Послідовність політики ВООЗ
стосовно ПМСД яскраво демонструє постійно зростаюче
значення того внеску, який робить і, який може ще
зробити, розвинута система ПМСД у здоров‟я населення.
Подальша розробка політики ОЗ і її практична
реалізація попри закладені в її основу однакові принципи
відрізнялися в кожній окремій країні, що було зумовлено,
в першу чергу, всім попереднім розвитком національних
систем ОЗ. Але в більшості країн на національному рівні
були прийняті відповідні рішення про розвиток систем
ПМСД, та схвалені стратегії щодо покращення здоров‟я
населення шляхом покращення стану навколишнього
середовища, залучення громадськості до прийняття
рішень та підвищення рівня життя [3, с.58].
Європейське відділення міжнародної організації, яка
об‟єднує національні асоціації ЗП/СМ (WONCA) доповнило
розпочату роботу ВООЗ, визначивши зміст і особливості
загальної практики/сімейної медицини [10, с.17]. Визнано,
що в межах ПМСД саме ЗП/СМ може забезпечити: доступні
і прийнятні послуги для пацієнтів; справедливий розподіл
ресурсів охорони здоров‟я; інтегроване і координоване
надання комплексних лікувальних, реабілітаційних,
паліативних та профілактичних послуг; раціональне
використання технологій і ресурсів наступних ланок
охорони здоров‟я, рентабельність ПМСД. Окремі
елементи ЗП/СМ у системному поєднанні можуть значно
підвищити ефективність ПМСД завдяки ефекту синергії.
Узагальнення світового досвіду реформування ПМСД
дозволяє виявити загальні тенденції розробки сучасної
моделі ПМСД. Вони відображають зміни практично всіх
основних компонентів ПМСД у прагненні до надання
найбільш якісної і одночасно економічно ефективної
допомоги населенню у збереженні і відновленні здоров‟я.
Досвід окремих районів України свідчить про
можливість комплексного підходу до реорганізації
районної системи ОЗ. Однак дотепер не проведено
достатньої кількості досліджень щодо вивчення такого
досвіду, ефективності управлінських рішень, що
покладені в його основу, переваг і недоліків системи
ПМСД на кожному етапі її реорганізації в реальних
умовах функціонування системи ОЗ району, а також
оцінки впливу різних чинників (ризиків) на процес
реформування. Рекомендації, що створені за результатами
таких досліджень практичної реалізації розробленої моделі
ПМСД можуть допомогти прискорити впровадження
сімейної медицини в практику охорони здоров‟я, в першу
чергу – сільської.
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ORGANIZATION AND IMPROVEMENT OF THE MODEL OF PRIMARY MEDICAL-SANITATION AID
Today it is undeniable that Ukrainian medicine needs to be changed, but it mustn‟t be only healthcare reforms, but a real
adequate transformation and improvement that would bring positive and tangible results for the whole Ukrainian population.
At the same time, as the foreign practice proves, one of the most promising directions in this area is the introduction of general
family medicine practice. According to the world statistics, about 80% of all health problems in developed countries today are
solved in the primary health care sector without referral to more expensive stages of secondary (inpatient) and tertiary
(rehabilitation centers) assistance. The doctor of the new formation - general practitioner - is a family doctor, has to solve
these problems and to implement them partially in practice. A new model of medical care involves the emergence of physicians
of a fundamentally new class, which must be responsible for their patients around the clock and provide a guaranteed
minimum of medical, psychological and social assistance.
Key words: World Organization of Family Physicians (WONCA), World Health Organization (WHO), Public Health (PH),
General Practice / Family Medicine (GP / FM), Primary Health Care (PHC), Family Medicine (FM), Ministry of Health (MoH).
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ З ПОГЛЯДУ ПСИХОЛОГА
У статті критичнее мислення розглядається як самостійний феномен у системі психічних явищ.
Загальне розуміння мислення як процесу вирішення задач дозволяє побачити специфіку критичного
мислення в характері тих задач, вирішення яких потребує саме цього виду мислення. Основним змістом
задач, що потребують критичного мислення, є необхідність у порівнянні різної інформації, різних точок
зору з метою прийняття рішення в значущих для людини ситуаціях.
На підставі загального уявлення про структуру компетентностей розроблена умовна модель
критичного мислення, що може слугувати основою навчальних курсів і тренінгів з розвитку критичного
мислення.
Ключові слова: мислення, задача, критичне мислення, компетенція, компетентність, метакогнітивні
навички, метакогнітивні знання.
Постановка проблеми. Критичне мислення як
педагогічна проблема привернуло увагу досідників
наприкінці 80-х років минулого сторіччя. В цей час (як
завжди це буває майже в кожному поколінні) стало
зрозуміло, що застаріла система освіти не задовольняє
вимогам світу, що змінився. Багато педагогів зрозуміли,
що освіта, орієнтована на перспективу, має будуватися
на двох основних принципах: формування уміння
швидко орієнтуватися в потоці інформації, що стрімко
зростає, знаходити в цьому потоці необхідне та
формування уміння усвідомити та застосувати отриману
інформацію для вирішення широкого кола проблем, від
життєвих до наукових. Через деякий час критичне
мислення посіло місце в навчальних планах багатьох
закладів освіти США та Канади, а на початку 2000-х
років почало впроваджуватися в українських школах у
вигляді проекту «Читання та письмо для критичного
мислення».Але треба зазначати, що сьогодні поняття
«критичне мислення» не має чіткого визначення та
«прописки» у системі психічних явищ.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема
розвитку критичного мислення традиційно знаходиться в
полі зору педагогів, чиї роботи присвячені «технологіям»,
«технікам», «алгоритмам» формування критичного мислення
[1-3]. У більшості цих робіт пропонуються готові продукти (аж до сценаріїв уроків), які вчитель може використовувати, не застосовуючи власне критичне мислення.
Від цих робіт відрізняються спроби наукового осмислення феномена «критичне мислення». Так, С.О. Терно
пропонує теорію розвитку критичного мислення, що за
своїм змістом є скоріше описом системи критичного
мислення: його властивостей, складу, функцій, генезису.
Автор наголошує, що «критичне мислення використовується для розв‟язування проблемних ситуацій, які не
можуть бути вирішені простим пригадуванням інформації
або застосуванням відомих, а тому простих процедур
(навичок)» [4, с.48].
При такому розумінні ми стикаємося з проблемою
існування самостійного статусу критичного мислення,

адже відомо, що розв‟язування проблемних ситуацій
вимагає продуктивного (творчого) мислення на відміну
від дій за алгоритмом (застосування відомих процедур).
Продуктивне та критичне мислення ототожнюються.
Так чи має критичне мислення статус особливого
психічного процесу, або це просто «дуже гарне» мислення?
Мета цієї статті полягає в психологічному аналізі
феномену «критичне мислення» та визначенні його місця в
системі психічних явищ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Спроби
визначити, що таке критичне мислення, дослідити витоки
цього поняття, шляхи формування та розвитку критичного
мислення, можна поділити на три групи: філософський
підхід, педагогічний (технологічний) підхід, психологічний підхід.
1. Філософський підхід. Представники цього підходу
пов‟язують сучасне розуміння критичного мислення із
філософією критицизму І. Канта, критичним раціоналізмом К. Поппера, прагматизмом Дж. Дьюї. Роботи
видатних філософів свідчать про те, що критичність – це
не тільки невід‟ємний елемент розумової діяльності
людини, це необхідний інструмент у формуванні нового
знання. У межах філософського підходу, який розкриває
методологію пізнання та мислення, останнє розглядається
передусім як суспільно-історичний процес, як історичний
розвиток пізнавальних можливостей людства, як родове
мислення людства [5].
2. Педагогічний (технологічний) підхід. Як вже
зазначалося, більшість педагогічних робіт, присвячених
критичному мисленню, мають чітку «технологічну»
спряованість – це опис технік і прийомів розвитку
критичного мислення учнів різного віку на уроках з
різних предметів. Наприклад, у проекті «Читання та
письмо для критичного мислення (ЧПКМ)», пропонується
«базова модель критичного мислення»: виклик –
осмислення – рефлексія. Це певні етапи уроку, на кожному
з яких можна застосовувати окремі методи, перелік яки є
нескінченним. За своєю суттю ці методи навчання
належать до добре відомих інтерактивних, що орієнтовані
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на взаємодію учнів не тільки з учителем, але один з одним,
на домінування активності учнів у процесі навчання.
3. Психологічний підхід. Багато дослідників критичного
мислення у межах педагогічного підходу посилаються
на відомі психологічні дослідження феномену мислення.
Найчастіше це стосується робіт С.Л. Рубінштейна (визначення мислення як опосередкованого та узагальненого
відображення), Ж. Піаже (теорія розвитку мислення в
онтогенезі. Згадуються також поняття функціональної
фіксованості (К. Дункер), конвергентного та дивергентного мислення (Дж. Гілфорд) [6]. Але всі ці посилання
та згадки не мають не меті вирішення питання про
психологічну природу критичного мислення.
Спроби визначити саме поняття «критичне мислення» в
основному здійснюються у межах педагогічного підходу
та зазвичай перераховують його ознаки або елементи.
Критичне мислення – це відповідальне, самостійне,
чутливе до контексту, засноване на критеріях, обґрунтоване, якісне тощо [7-9].
Проаналізовані дослідження критичного мислення
дозволяють деяким дослідникам стверджувати, що
«критичне мислення» – це лише умовна назва, що
закріпилася в англо-американському освітньому просторі
за науковим типом мислення для вирішення нетривіальних практичних проблем – від житейських до
професійних [10, с.27].
Ми вважаємо, що психологічний аналіз феномена
критичного мислення варто розпочинати з його «прописування» у системі психічних явищ, що прямо пов‟язане
з розумінням мислення в психології.
Мислення у вузькому, суто психологічному розумінні –
це процес вирішення задач [11, с.12-13].
До цього визначення В.В. Пєтухов додає кілька уточнень:
1. Треба розрізняти рішення як продукт і вирішення –
як процес, мислення – процес вирішення (вирішування)
задач.
2. Наявність або відсутність у минулому досвіді
суб‟єкта готових засобів вирішення. Якщо такі засоби є,
то ситуація не буде для суб‟єкта проблемною і її вирішення зведеться до використання сформованої розумової
навички, до репродукції наявних знань і умінь – це
репродуктивне мислення, що не вважається мисленням у
повному розумінні.
3. Уточнення до поняття мети. Мета може бути точно
визначена, коли прийняття поставленої вимоги не потребує
додаткових зусиль суб‟єкта. Однак в інших випадках
саме перетворення об‟єктивної вимоги на суб‟єктивну
мету стає для суб‟єкта самостійною проблемою.
Мислення виступає не тільки як процес вирішення, а і як
процес постановки задач.
Отже, психологія розглядає мислення як процес вирішення творчих задач, процес постановки задач конкретним
індивідом, суб‟єктом.
При такому розумінні виникає питання: а чи взагалі
може мислення бути не критичним?
Критичне мислення вважається однією з ключових
компетентностей людини ХХІ сторіччя, що зафіксовано
в усіх «глобальних моделях» компетентностей, розроблених міжнародними організаціями на підставі узагальнення досвіду реформування освіти в різних країнах світу.
Розглядаючи критичне мислення як певну компетентність, ми вважаємо за необхідне чітко розвести поняття
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«компетентність» і «компетенція». Компетенція – це
життєва або професійна задача (клас задач). Якщо
людина каже: «Це не в моїй компетенції», вона позначає
ті задачі, які не входять до кола її професійних обов‟язків.
Тоді компетентність – це здатність вирішувати певні
професійні (або життєві) задачі. І коли перед вчителем
постає мета розвинути певні компетентності, необхідно
розуміти, які задачі неможливо успішно вирішувати без
розвитку тієї чи іншої компетентності.
Таким чином. «прописуючи» критичне мислення
серед видів мислення чи серед ключових компетентностей, ми в обох випадках виходимо на необхідність
визначення змісту задач, які потребують його розвитку.
Р.Х. Еніс вважає, що критичне мислення – це логічне
і рефлексивне мислення, яке орієнтоване на прийняття
рішення, у що вірити і що робити (за [12, с.65]).
На нашу думку, саме таке визначення є найбільш
продуктивним, тому що:
1. Зазначені характеристики критичного мислення
(логічність та рефлексивність) узагальнюють ті його
особливості, які перелічені у визначеннях, що наведені
вище.
2. Рефлексивність, як базова характеристика критичного мислення, напряму пов‟язана з метапізнанням –
знанням людини про своє власне пізнання та здатністю
на підставі цього керувати власними пізнавальними
процесами в ході набуття нових знань.
3. У цьому визначенні також чітко окреслений зміст
задач, вирішення яких потребує такої компетентності як
критичне мислення: прийняття рішення, у що вірити і
що робити.
Порівняння різної інформації, різних точок зору з
метою прийняття рішення в значущих для людини
ситуаціях – ось основний зміст задач, які потребують
застосування критичного мислення.
Узагальнюючи, можемо сказати, що критичне мислення – здатність вирішувати задачі в умовах багатозначної інформації.
Будь-яка компетентність не може бути зведена до
певних навичок. Навички – автоматизовані компоненти
свідомої дії людини, що виробляються в процесі виконання
цієї дії, навички є складовою частиною умінь. Здатність
вирішувати певні задачі (компетентність) – значно
багатша, ніж уміння діяти «на автоматі». Окрім навичок
(на вироблення яких спрямовані зазвичай технології
розвитку критичного мислення), структура компетентності
містить мотивацію, яка спонукає братися за вирішення
цього завдання; предметні знання, необхідні для вирішення, а також розуміння того, які знання необхідно
використати в конкретних умовах; особистісні якості,
відсутність яких утруднює вирішення.
Стосовно критичного мислення ця структура може
конкретизуватися таким чином:
1. Мотивація до прийняття зважених рішень. Саме з
формування мотивації (навіщо?), а не із засвоєння
навичок (як?) має починатися розвиток будь-якої
компетентності, в тому числі критичного мислення.
2. Навички логічного мислення (досконале володіння
логічними операціями) та метакогнітивні навички, що
дозволяють керувати власним пізнанням для ефективного
вирішення задачі: планування, оцінювання, моніторинг
процесу вирішення.
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3. Метакогнітивні знання: знання про особливості
власних когнітивних процесів – уваги, пам‟яті, мислення,
здатностей вирішувати задачі певного типу.
4. Особистісні риси: рефлективність – прагнення
особистості до спрямовування власного мислення на власне
мислення; наполегливість; готовність виправляти власні
помилки та відмовлятися від упереджень.
Висновки. Психологічний зміст феномена критичного
мислення необхідно пов‟язаний зі змістом задач, на
вирішення яких воно спрямоване. Основним змістом задач,
що потребують критичного мислення, є необхідність у
порівнянні різної інформації, різних точок зору з метою
прийняття рішення в значущих для людини ситуаціях.
Формування критичного мислення починається з виникнення потреби в вирішенні такого класу задач. Таке
розуміння критичного мислення дозволяє побудувати його
умовну модель, що може бути покладена в основу розробки
відповідних навчальних курсів і тренінгів.
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CRITICAL THINKING FROM PSYCHOLOGIST’S POINT OF VIEW
Critical thinking is considered in this article as an independent phenomenon in the mental phenomena system. The specific
features of critical thinking are revealed in the nature of the tasks to solve which this kind of thinking is required due to the common
understanding of thinking as problem-solving process. The tasks that require critical thinking primarily include the need to compare
different information, different points of view in order to make decisions in significant situations.
The conditional model of critical thinking has been developed based on the common understanding of the structure of
competencies. This model can serve as the basis for academic courses and trainings on critical thinking development.
Key words: thinking, task, critical thinking, competence, metacognitive skills, metacognitive knowledge.

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019

45

УДК 159.9:37.032:355/359.08
Пізінцалі В.В.,
курсовий офіцер курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації Військової академії, Venzi@i.ua
Україна, м. Одеса

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
У статті подано структурно-функціональну модель розвитку психологічної культури у майбутніх
офіцерів під час їх навчання у вищому військовому навчальному закладі. Модель містить два
взаємопов‟язані блоки (теоретичний та діагностико-формувальний) і враховує виявлені автором зовнішні
та внутрішні чинники розвитку психологічної культури. Застосування розробленої моделі сприяє
підвищенню рівня сформованості психологічної культури майбутнього офіцера за рахунок впровадження
програми розвитку психологічної культури у майбутніх офіцерів.
Ключові слова: психологічна культура, майбутній офіцер, модель, програма розвитку, рівень
сформованості.
Постановка проблеми. Зміна стандартів професійної
діяльності військовослужбовців Збройних Сил України,
яка викликала необхідність переосмислення вимог до
особистості майбутнього офіцера, спричинила низку
наукових психологічних досліджень у військовій сфері
щодо морально-психологічного забезпечення формування
особистості професійного захисника нашої країни.
Зокрема, військові науковці-психологи підкреслюють
важливу роль у професійній діяльності офіцера Збройних
Сил України високого рівня розвитку його психологічної
культури, її значущість під час підготовки майбутнього
офіцера як до участі у бойових діях, так і до повсякденної
службової діяльності. Адже більшість проблем у керуванні
підлеглими обумовлено низьким рівнем психологічної
культури певної частини офіцерів, зокрема, психологічною
безграмотністю, психологічною некомпетентністю, низьким рівнем професійного навчання, службової дисципліни,
невмінням налагодити спілкування тощо. Аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень свідчить, що у військовій
сфері ця проблематика не є достатньо розробленою.
Зокрема, існує необхідність моделювання процесу
розвитку психологічної культури майбутніх офіцерів.
Мета роботи – змоделювати процес розвитку психологічної культури у курсанта під час його навчання у
вищому військовому навчальному закладі з метою підвищення ефективності цього процесу та рівня сформованості психологічної культури майбутнього офіцера.
Виклад основного матеріалу. У науковій літературі
модель – це загальне уявлення про структуру та характер
окремих компонентів процесу [1, с.15]. За допомогою моделі можна виокремити необхідні для дослідження сторон и
об‟єкта та відобразити ознаки, факти, зв‟язки, відносини в
певній галузі знання у вигляді простої та наочної форми,
яка є зручною і доступною для аналізу та висновків [2].
Наприклад, у своїй монографії Н.Пророк, Л.Кондратенко,
Л. Манілова та інші запропонували модель формування
психологічної культури працівників освіти, основними
тезами якої є такі:
‒ найактивніший розвиток психологічної культури
відбувається в умовах професійної діяльності, у процесі
професійного саморозвитку особистості, її самоосвітньої
діяльності;
‒ складові психологічної культури набуваються під
час освітньої і самоосвітньої діяльності та діяльності

саморозвитку, освоюються в ході тренінгів і майстер-класів
і інтеріоризуються особистістю, причому когнітивна
складова розвивається переважно через формування
психологічної грамотності, а поведінкова ‒ через формування психологічної компетентності;
‒ напрямками підвищення рівня психологічної культури є підвищення психологічної грамотності та розвиток
психологічної компетентності [3, с.73-74].
Ураховуючи принципи побудови та зміст моделей
формування (розвитку або підвищення рівня) психологічної готовності фахівців різних галузей, які існують
у науковій літератури, ми побудували структурнофункціональну модель розвитку психологічної культури
у майбутніх офіцерів (рисунок 1). Вона складається з
двох взаємопов‟язаних блоків (теоретичного та діагностико-формувального) та містить виявлені автором основні
зовнішні і внутрішні чинники розвитку психологічної
культури у майбутніх офіцерів (базовий рівень психологічної культури суспільства; вплив авторитетної особи
(командир, товариші, сім‟я); командирський стиль начальників і викладачів; якість соціально-психологічних
контактів; активність і продуктивність пізнавальної сфери
особистості; інтелектуальний рівень людини та її ерудованість; особиста відповідальність за стан власного
психічного здоров‟я та підлеглих; регульована стабільність
емоційно-вольового стану).
Метою моделювання стало підвищення рівня сформованості психологічної культури майбутнього офіцера,
результатом ‒ сформована психологічна культура
майбутнього офіцера. Основу моделі складає визначення
психологічної культури майбутнього офіцера як психічного утворення, що містить у собі особистісні якості,
компетенції, уміння, навички, ціннісні орієнтації, які
сприяють його саморозвитку і розвитку здатності до
ефективного вирішення професійних завдань та підтримання необхідного психологічного стану у підлеглих.
Теоретичний блок структурно-функціональної моделі
розвитку психологічної культури у майбутніх офіцерів
містить структуру психологічної культури та етапи її
розвитку під час навчання курсанта у вищому військовому
навчальному закладі. У структурі психологічної культури
майбутнього офіцера виокремлено мотиваційну, когнітивну, регулятивну, комунікативну, ціннісно-змістову та
рефлексивну складові. Етапами розвитку психологічної
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культури майбутнього офіцера є: розвиток психологічної грамотності та формування і розвиток психологічної

компетентності (1‒3 курс навчання); формування зрілої
психологічної культури (4 курс навчання).

Теоретичний блок
Складові психологічної культури
Мотиваційна

Когнітивна

Регулятивна

Комунікативна

Рефлексивна

Ціннісно-змістова

Етапи розвитку психологічної культури
І етап ‒ розвиток психологічної грамотності та формування
психологічної компетентності (1‒3 курс);
ІІ етап ‒ формування зрілої психологічної культури (4 курс)

Психологічна культура
майбутнього офіцера
психічне утворення, що містить у собі особистісні якості,
компетенції, уміння, навички, ціннісні орієнтації, які
сприяють його саморозвитку і розвитку здатності до
ефективного вирішення професійних завдань та підтримання
необхідного психологічного стану у підлеглих
Діагностико-формувальний блок
Методики діагностування
Діагностика комунікативних і організаторських схильностей;
Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність»;
Методика самооцінки психічних станів особистості (за Г. Айзенком);
Методика «Оцінка емоційно-вольових якостей»; Методика
«Задоволеність обраною професією» та ін.
Програма розвитку психологічної культури
лекції; семінарські заняття; тренінги
Рівні сформованості психологічної культури
Високий

Середній

Низький

Внутрішні чинники розвитку психологічної культури
активність і продуктивність пізнавальної сфери особистості; інтелектуальний рівень людини та її
ерудованість; особиста відповідальність за стан власного психічного здоров‟я та підлеглих; регульована
стабільність емоційно-вольового стану

Зовнішні чинники розвитку психологічної культури
базовий рівень психологічної культури суспільства; вплив авторитетної особи (командир, товариші,
сім‟я); командирський стиль начальників і викладачів; якість соціально-психологічних контактів

Мета ‒ підвищення рівня сформованості психологічної культури майбутнього офіцера

Результат ‒ сформована психологічна культура майбутнього офіцера
Рис. 1. Структурно-функціональна модель розвитку психологічної культури у майбутніх офіцерів
Відповідно до предмета нашого дослідження будемо
розглядати розвиток психологічної культури під час
навчання курсанта у вищому військовому навчальному
закладі. Молода людина, вступаючи до вищого військового навчального закладу, як було виявлено в результаті
проведеного контент-аналізу визначення психологічної
культури, вже має хоча б мінімальний рівень обізнаності
щодо загальновідомих наукових знань стосовно традицій,
звичаїв, безпосереднього спілкування людини з іншими
людьми тощо, а також життєвий досвід з цих питань

(мінімальний рівень психологічної грамотності). Під час
навчання, як свідчить проведене дослідження, курсант
упродовж трьох курсів навчання продовжує вдосконалювати свій рівень сформованості психологічної
грамотності та формує і розвиває психологічну компетентність (здатність результативно застосовувати психологічні знання, уміння і навички в практичній
діяльності).
На четвертому курсі зусилля майбутнього офіцера
необхідно спрямовувати на формування зрілої психо-
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логічної культури, яку він буде вдосконалювати та
розвивати впродовж подальшого життя. На цьому етапі,
як правильно зазначають Н. Пророк, Л. Кондратенко та
інші, важливим орієнтиром та стимулом для розвитку
особистості є уявлення про еталонну модель фахівця, в якій
«втілюється власний вибір людиною високих професійних
ідеалів і цінностей професійного та особистісного росту,
конструктивних і моральних форм поведінки» [3, с.26].
Курсант-випускника вже має позитивний досвід моральної
поведінки і може сформувати позитивну Я-концепцію. Ми
згодні з твердженням, що сформована особистість стає
більш автономною і незалежною від оточення і соціальних
структур [3, с.26].
Діагностико-формувальний блок структурно-функціональної моделі розвитку психологічної культури у
майбутніх офіцерів взаємопов‟язаний з теоретичним,
базується на його складових і містить програму розвитку
психологічної культури, методики її діагностування та рівні
її сформованості.
Відповідно до етапів, що подані в теоретичному блоці,
програма розвитку психологічної культури майбутнього
офіцера спрямована на розвиток психологічної грамотності, формування і розвиток психологічної компетентності, які стануть підґрунтям формування зрілої психологічної культури.
Щодо розвитку психологічної грамотності розроблена
автором програма засновується на розумінні необхідності
збільшення обсягу психологічних знань (зокрема
наукових), отримання нових психологічних умінь та
навичок, нових компетенцій тощо, які будуть сприяти
ефективній майбутній професійній діяльності. Для цього
важливою є когнітивна складова психологічної культури.
Для формування психологічної компетентності провідними є рефлексивна, комунікативна та регулятивна
складові психологічної культури. Важливим для розвитку
психологічної компетентності є ефективне застосування
засвоєної психологічної інформації на практиці, а також
опанування нових технологій та прийомів засвоєння такої
інформації. Крім того, не можна також забувати, що
майбутня професійна діяльність курсанта пов‟язана з
навчанням та вихованням підлеглих. Тому він повинен не
лише будувати позитивну взаємодію з підлеглими, а й
впливати на них, у тому числі з метою підвищення у них
рівня психологічної культури. Тут, крім рефлексії,
набувають особливого значення такі психологічні
механізми як антиципація та фасилітація.
Для оцінювання рівня сформованості психологічної
культури у майбутніх офіцерів у розроблену модель
ввійшли методики діагностування, які сформували
діагностичний інструментарій дослідження цього процесу:
Діагностика комунікативних і організаторських схиль-
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ностей;
Багаторівневий
особистісний
оптувальник
«Адаптивність»; Методика «Оцінка емоційно-вольових
якостей» В. Бойка; Методика «Задоволеність обраної
професією» А. Реана; Методика самооцінки психічних
станів особистості (за Г. Айзенком); Методика «Психологічна культура особистості» (О. Мотков, Т. Огнєва);
Мeтoдикa «Дiaгнocтики рiвня eмoцiйнoгo вигoряння»
В. Бoйкa; Методика визначення домінуючого стану
(Л. Куліков).
Комплекс лекцій, семінарських занять та тренінгів, які
об‟єднані в програму розвитку психологічної культури у
майбутніх офіцерів, сприяє підвищенню рівня сформованості психологічної культури майбутнього офіцера.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що розроблена структурно-функціональна модель
розвитку психологічної культури у майбутніх офіцерів, яка
містить два взаємопов‟язані блоки (теоретичний та
діагностико-формувальний) і враховує виявлені автором
зовнішні та внутрішні чинники розвитку психологічної
культури, забезпечує ефективність цього процесу і сприяє
підвищенню рівня сформованості психологічної культури
майбутнього офіцера.
Перспективою подальших розвідок у даному
напрямку є обґрунтування та розробка програми розвитку
психологічної культури у майбутніх офіцерів.
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STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL CULTURE
AT FUTURE OFFICERS
The article presents a structural-functional model of the development of psychological culture at future officers during their
training in a higher military educational institution. The model includes two interconnected blocks (theoretical and diagnosticforming) and takes into account the external and internal factors of the development of psychological culture that have been
identified by the author. The application of the developed model contributes to increase the level of formation of the psychological
culture of the future officer through the introduction of a program of the development of psychological culture at future officers.
Key words: psychological culture, future officer, model, program of the development, level of formation.
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СТУПЕНЕВА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
В СВІТЛІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
В Україні повною мірою відбувається реформування пенітенціарної системи, що викликає необхідність
вдосконалення ступеневої професійної підготовки з метою формування сучасних професійних
компетентностей.
Метою статті є розробка шляхів вдосконалення процесів професійно-орієнтованої підготовки майбутніх
офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України в межах ступеневої освіти за умови поширення
інтерактивних технологій навчання.
Автором в статті розглянуті різні інтерактивні методи та технології навчання, що можуть покращити
процес формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС України.
За результатами дослідження автором запропоновано ведення спеціальних тренінгів в навчальні дисципліни
циклу професійної та практичної підготовки та доведено, що це буде сприяти підвищенню ефективності й
якості підготовки курсантів, активізації їх пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей, дозволить
сформувати ціннісні орієнтири та професійні риси курсанта, як особистості, дати громадянському
суспільству толерантного свідомого громадянина, а пенітенціарній системі – гідного фахівця.
Ключові слова: ступенева освіта, професійна підготовка, компетентність, професійні компетентності,
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції підготовки майбутніх офіцерів пенітенціарної системи пов‟язані
з глибинною трансформацією професійної сфери їх
подальшої службової діяльності. В Україні повною
мірою відбувається реформування пенітенціарної системи,
зміна пріоритетів в професійній діяльності персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС)
України, перехід на гуманізацію суспільних відносин та
зміна пріоритетів пенітенціарного менеджменту установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів. Тому питання
вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів
ДКВС України є актуальним, а від технології його навчання на різних ступенях освіти залежить ефективність
їх діяльності, підтримка національної безпеки держави.
Система професійної підготовки офіцерів ДКВС
України на сьогодні виявилася неспроможною повністю
задовольнити багатоаспектний попит розвитку суспільства, в тому числі щодо забезпечення певного рівня безпеки. До того ж сучасна соціально-економічна ситуація
викликала зміни в якісному складі контингенту, який
утримується в пенітенціарних установах, що обумовило
необхідність постійного вдосконалення й корегування
професійної компетентності офіцерів даної служби. На
теперішній час гостро постала необхідність перегляду
підходів до підготовки фахівців ДКВС України і створення
нової моделі професійної освіти, в якій закладені процеси
переорієнтації профілів професій і спеціальностей у
відповідності з потребами Міністерства юстиції України.
Такі перетворення освіти затребували змінення структури і якості управління, змісту підготовки , інноваційних

підходів до навчання, а також підвищення рівня кваліфікації фахівців ДКВС України.
Посилює актуальність теми й необхідність урахування
концептуальних положень Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, в яких одним з
пріоритетних напрямів розвитку освіти є впровадження
методів інтерактивного навчання [1], а також міжнародних вимог і стандартів до підготовки офіцерів, які
регламентуються міжнародними правовими актами
щодо поводження з ув‟язненими (Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права, Європейська
конвенція про захист прав та основоположних свобод,
Мінімальні стандарти поводження з ув‟язненими, Європейські пенітенціарні правила, ін.) [2].
Мета статті – розробити шляхи вдосконалення
процесів професійно-орієнтованої підготовки майбутніх
офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби
України в межах ступеневої освіти за умови поширення
інтерактивних технологій навчання.
Виклад основного матеріалу. Сучасний освітній
простір характеризується новою парадигмою освіти, що
базується на компетентнісному підході. Даний підхід
спрямований на формування компетентностей майбутніх
офіцерів, що витребувані сучасним пенітенціарним менеджментом, імплементацією міжнародного законодавства
в галузі дотримання прав людини, в тому числі
контингенту установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів, який перебуває в умовах несвободи,
кваліфікаційними вимогами щодо ролі та функцій
персоналу ДКВС.
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Формування та становлення особистісних та професійних компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС України є складним ступеневим освітнім процесом, який
заснований на індивідуалізації і диференціації освіти,
варіативності та альтернативності навчальних планів
підготовки майбутнього пенітенціарного персоналу,
прогностичності та адаптованості до змінних умов
соціально-економічного середовища, інтересах і здібностях
тих, хто навчається. Відповідно до професійних вимог
майбутній офіцер ДКВС України під час навчання на
першому та другому бакалаврських рівнях повинен
оволодіти певними професійними компетентностями, а
також мати високий адаптаційний потенціал, самостійно
висувати до себе ціннісно-орієнтовані цілі щодо вдосконалення особистих методів професійної діяльності,
вміти вмотивовувати себе на подальшу освіту протягом
життя, підвищувати рівень культури людської гідності
та самовиховання.
Досягти якості отримання майбутніми офіцерами
ДКВС України гідної освіти та сформованих професійних
компетентностей, що будуть змінюватися протягом
життя, готовності їх, як особистостей, до вдосконалення
набутих компетентностей можливо за рахунок використання інтерактивних технологій навчання. Інтерактивне
навчання формує майже весь набір компетентностей, що
надають можливість оволодіти навичками критичного
мислення, застосування певних комунікативних і адаптаційних методик у складному службово-професійному
середовищі установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, розширити пізнавальні можливості у проведенні
інформаційного моніторингу та застосування інформації, а
також є базою для формування умінь та навичок у
майбутній професійній діяльності як управлінського так
і соціокультурного характеру.
Питаннями визначення, розвитку та застосування
інтерактивних технологій в освітній процес закладів
вищої освіти, в тому числі з метою їх запровадження для
формування професійних компетентностей, займалися
такі вчені як К.О.Баханов [3], О.А.Біда [4], Л.О.Варзацька
[5], А.А. Вербицький [6], І.А. Голубцова [7], К. Джонсон
[16], І.А. Зимняя [8], М.В. Кларін [9], А.А. Кучеренко
[10], О.М. Пєхота [11], О.І. Пометун [12], П.Е. Реста
[16], О.В. Торічний [14], Е.І. Федорчук [13] та ін. Їх
наукові праці розкривають сутність, методику та можливості інтерактивних форм навчання, засвідчують необхідність застосування та позитивний вплив інтерактивних технологій на ефективність навчального процесу.
Однак, варто констатувати, що й досі невирішеними
частинами загальної проблеми залишилися методичні
засади впровадження інтерактивних технологій в освітній
процес закладів вищої освіти зі специфічними умовами
навчання, які готують майбутніх офіцерів правоохоронної
системи, у цілому та зокрема в освітній процес формування фахової компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв. Відтак, в умовах сьогодення, назріла необхідність дослідження процедурно-методичних основ інтерактивного навчання та вивчення їхнього впливу на
формування фахової компетентності майбутніх офіцерів
ДКВС України.
Термін «інтерактивні технології» пов‟язаний з словом
«інтерактив», що походить від англійського слова
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«interact» («inter» – це взаємний, «act» – діяти), та
означає здатний взаємодіяти або перебувати в режимі
комунікацій людини з людиною (бесіди, діалогу, дискусії,
ін.) або з певним об‟єктом технічного характеру (комп‟ютер, обладнання для досліджень тощо). Отже, під час
таких комунікативних дій виникає активний зв‟язок
суб‟єкта навчання (курсанта) з організатором процесу
навчання викладачем, який ніколи не ставить себе
головним в даному процесі та грає роль консультанта
або фасілітатора чи т‟ютора. Відбувається своєрідна
співпраця курсанта і викладача, за результати якої відповідальність несуть обидва учасника процесу навчання.
Таке спілкування надає можливості створення доброзичливої атмосфери, формування здорового психологічного
клімату та конструктивної взаємодії, що сприяє розумінню
й сприйняттю нової інформації та одночасно її обробки,
закріплення через діяльність.
Інтегративні технології нерозривно пов‟язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що
дозволяють створити інтегративно-комунікативний простір, в якому можливо відтворення практичних ситуацій
близьких до реальних, що можуть виникнути в установах
виконання покарань та слідчих ізоляторах. За допомогою
засобів інформаційно-комунікаційних технологій –
технологій мультимедіа, інтерактивних електронних дошок, створення презентацій, відео конференцій, електронних освітніх ресурсів, гіпертекстового подання
інформації можна створити цілісні інтерактивні комплекси
майже з всіх навчальних дисциплін, що спрямовані на
забезпечення трансформації навчальної інформації в
особистісний досвід, знання та вміння курсанта, а отже
на формування професійних компетентностей.
Освітньо-професійні програми першого та другого
бакалаврського рівнів визначають необхідність впровадження сучасних освітніх технологій, що мають на меті
забезпечення високого рівня підготовки майбутніх
офіцерів ДКВС України до професійної діяльності, яка є
складною інтелектуальною трудовою діяльністю, що має
цілий ряд специфічних особливостей, а саме: специфічні
умови праці; спілкування кожного разу з новими людьми
(об‟єктами виховання, ресоціалізації), які прибувають до
установи виконання покарань відбувати термін покарання,
складність завдань, що пов‟язані з управлінням процесами існування установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів в умовах реформування пенітенціарної системи
та керуванням персоналом в умовах певного постійного
ризику тощо.
Службово-професійна діяльність майбутніх офіцерів
ДКВС України багатогранна: правозастосовна діяльність,
правоохоронна діяльність, правозахисна діяльність,
виховна діяльність, діяльність, що пов‟язана з ресоціалізацією осіб, – вона потребує великої напруги, терпіння,
юридичних, психологічних і педагогічних знань, високої
відповідальності за дії персоналу установ виконання
покарань та судьби людей, які скоїли злочини. За для
грамотного виконання службових завдань майбутньому
офіцеру ДКВС України необхідно під час навчання
отримати навички та вміння комунікативної, організаторської та пізнавальної діяльності, що дасть їм змогу
забезпечити оптимальну реалізацію основних видів
професійної діяльності.
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Отримати пенітенціарія нової формації, сучасні вимоги
до професійних компетентностей яких вказані в Концепції
реформування (розвитку) пенітенціарної системи України
[17], можливо за умов створення єдиного інформаційнокомунікативного простору, в якому за рахунок застосування інтерактивних методів та інтерактивних технологій
навчання можливо створити умови для залучення всіх
курсантів до процесу пізнання, надати можливості
кожному курсанту розуміти і рефлексувати з приводу
того, що він знає і думає, визначити власні життєві
ціннісні орієнтації, створити атмосферу співпраці та
взаємодії, створити комфортні умови навчання, які б
викликали у кожного курсанта відчуття своєї успішності,
спроможності, значущості, захищеності.
Застосування різних інтерактивних методів навчання,
таких як метод мозкової атаки, семінари-дискусії, дискусійні майданчики, тренінги, ділові ігри, метод кейсів,
круглі столи, турніри, дебати, диспути, ситуаційні вправи,
методи аналізу конкретних ситуацій, метод оцінки і
самооцінки учасників групового проекту та інших
методів, дає змогу курсантам набути професійні вміння
та навички, знайти шляхи організації та здійснення
майбутньої професійної діяльності. Виходячи з закордонного досвіду підготовки офіцерів пенітенціарної
системи найбільш поширеним методом інтерактивного
навчання є тренінг. Більшість експертів з підготовки пенітенціарного персоналу зі Швеції, Норвегії, Німеччини
та інших країн, які збираються на щорічну конференцію
Європейських академій пенітенціарної підготовки,
вказують на необхідність застосування інноваційних
підходів до розробки методичної бази щодо застосування
інтерактивних методів та створення інтерактивних навчальних центрів на базі інформаційно-комунікаційних
технологій. Так, виходячи з досвіду запровадження
різних методів інтерактивного навчання, саме тренінги є
найбільш вдалими за результативністю інтерактивними
методами, що детермінують педагогічні цілі застосування
інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх офіцерів ДКВС України. Під час проведення
тренінгів відбувається опанування певними соціальнопрофесійними знаннями, діагностування і корекція особистих якостей і умінь керівників різних ланок управління установ виконання покарань, сприяння реальним і
продуктивним діям, опанування тактиками дій і стратегіями конструктивної поведінки в конфліктах, проблемних і екстремальних ситуаціях, що можуть загрожувати
фізичній, адміністративній та динамічній безпеці в установах виконання покарань, формування мотивації до
особистої динаміки і озброєння осіб, що навчаються,
інструментарієм для реалізації завдань, пов‟язаних з
особистим і професійним зростанням завдяки формуванню
професійно значимих якостей і умінь, компетенцій в
управлінні установою виконання покарання.
На сьогоднішній день в Академії Державної
пенітенціарної служби здійснюється ступенева освітня
підготовка майбутніх офіцерів ДКВС України на основі
компетентністного підходу. Навчальні плани підготовки
змістовно складені так, щоб майбутні офіцери отримали
якісну професійну освіту та мали певні професійні
компетентності, що дозволять їм гідно нести службу і
виконувати професійні завдання. На теперішній час

відбувається вдосконалення навчального плану дисциплін
циклу професійної та практичної підготовки, в якому
будуть враховані не тільки всі найсучасніші вимоги до
кваліфікації офіцерів ДКВС України [17], а й національні
вимоги до системи вищої освіти з погляду «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021
роки» схваленої Указом Президента України від 25
червня 2013 року № 344/2013, в якій зазначено, що
пріоритетним напрямком розвитку освіти в Україні є
компетентністний підхід до вивчення навчальних дисциплін [1], та вимоги міжнародних стандартів щодо
підготовки в цілому пенітенціарного персоналу [2].
Викладання навчальних дисциплін повинно базуватися
на застосуванні ігрових (ділова навчальна гра, рольова
гра, тренінг) та неігрових (аналіз конкретних ситуацій,
групові дискусії, дискусійні майданчики, мозковий штурм,
методи кооперативного вивчення) методів навчання.
Вибір того чи іншого інтерактивного методу навчання
залежить від проблемної ситуації, можливості моделювання певної ситуаційної задачі та побудови алгоритму її
вирішення, мети відпрацювання набору компетентностей,
якими повинен володіти курсант (об‟єкт навчання) по
закінченні навчання за обраним інтерактивним методом.
Пропонуємо запровадити наступні тренінги, що
формують певні професійні компетентності майбутніх
офіцерів в галузі менеджменту установ виконання покарань в межах вивчення циклу професійної та практичної
підготовки:
 тренінг «Професійна поведінка та її оцінка в світлі
вимог міжнародних стандартів для пенітенціарної
діяльності». В межах проведення тренінгу повинні бути
розглянуті такі аспекти службово-професійної поведінки
та методики їх оцінки: повага до інших; відповідальність
та чесність; важливість професійних дій; привітність та
ввічливість; дотримання часових меж; дотримання слова
керівника будь-якої ланки управління установою виконання покарань; охайний зовнішній вигляд. Мета тренінгу –
навчитися бути культурним, ввічливим, мати витримку
за будь-яких обставин та під час спілкування з представниками оточуючого середовища, вміти дати оцінку
власним професійним діям в контексті вимог міжнародних стандартів щодо пенітенціарної діяльності;
 тренінг «Поведінкові моделі розбудови етичної
організації». Мета тренінгу – навчитися розуміти та
позитивно впливати на культуру груп інспекторів,
персоналу й осіб, які перебуваюсь в умовах несвободи, а
також формувати середовище довіри та поваги, послідовних, справедливих і неупереджених дій персоналу
установ виконання покарань;
 тренінг «Теорія лідерства та її практичне втілення в
установах виконання покарань». Мета тренінгу –
вивчити теорії лідерства (деспотичний, стиль «показ
прикладів», авторитетний, демократичний, наставницький)
та створити модель крокового розвитку стилю лідерства
в заданій установі виконання покарань з певним
набором характеристик (категорія безпеки установи
виконання покарань, ситуація відносин у підсистемах
«керівник-персонал», «керівник-засуджені», «персоналзасуджені», рівень корпоративної культури та ін.);
 тренінг «Управління в‟язничною безпекою». Мета
тренінгу – вивчення правових засад запобіганням та
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упередженням тортур та нелюдського поводження, моделювання технології безпеки (використання ключів,
замків, технічних засобів нагляду) та процедури супроводу
контингенту установи виконання покарань;
 тренінг «Моделювання менеджменту установи
виконання покарань на підставі SWOT-аналізу». Мета
тренінгу – формування стратегічного мислення через
сприйняття, розуміння та розміркування отриманих
результатів SWOT-аналізу становища установи виконання
покарань та створення стратегічних і тактичних планів
вдосконалення менеджменту установи;
 тренінг «Утворення команди та мотивація, формування ціннісно-орієнтованої професійної діяльності в
менеджменті установи виконання покарань». Мета
тренінгу – вивчити елементи успішних робочих команд
(місія та цілі, лідерство в команді, процес прийняття
рішень, формування команди та визначення ролей кожного
учасника команди, керування зборами (нарадами),
корпоративне спілкування, стадії розвитку команди,
постійне навчання та зовнішня підтримка й визнання), а
також оволодіти методикою ефективності роботи в
команді в певних ситуаційних (заданих) умовах існування
установи виконання покарань;
 тренінг «Управління установою виконання покарань в
умовах надзвичайних ситуацій». Мета тренінгу –
вивчити моделі прийняття рішень у певних ситуаціях,
пов‟язаних з управлінням ризиками, та оволодіти навичками складання планів реагування в надзвичайних
ситуаціях і управління ризиками (наприклад, «Захоплення
заручників», «Бунт»).
Практичні заняття, організовані у формі тренінгів, в
поєднанні з традиційним навчально-методичним супроводом дисциплін (лекції, семінарські заняття, електронні
матеріали до навчальної дисципліни) в межах яких
запропоновано проведення тренінгів, фактично будуть
забезпечувати формування професійних компетентностей,
а отже і сучасної якісної професійної підготовки
майбутніх офіцерів ДКВС України. Треба зауважити, що
ефективність проведення тренінгів буде вищою, якщо
проводити їх у спеціалізованих навчальних тренажерних
комплексах, де спеціально створені умови близькі до
реальних, відбивають стан існування та функціонування
установ виконання покарань (поєднання спеціальних
аудиторій, що обладнані схожими предметами; спеціальними засоби оповіщення, сигналізації тощо).
Висновки. Система професійного навчання майбутніх
офіцерів ДКВС України здійснюється на різних рівнях
здобуття вищої освіти та базується на використанні
компетентністного підходу до вивчення теоретичних та
практичних засад змісту службово-професійної діяльності.
Поглиблене вивчення навчальних планів підготовки
майбутніх пенітенціаріїв показало, що є необхідність їх
вдосконалення на вимоги національних та міжнародних
кваліфікаційних вимог щодо професійних компетентностей офіцерів ДКВС України.
Отримати гідні знання та сформувати сучасні професійні компетентності можливо за рахунок запровадження інтерактивних методів, інтерактивних технологій
в освітній простір. Фактично, головною метою використання інтерактивних технологій є забезпечення нової
якості професійної підготовки майбутніх офіцерів ДКВС
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України завдяки випереджальному формуванню нового
досвіду з його подальшим теоретичним осмисленням
шляхом застосування на практиці у типових та
екстремальних умовах. Занурення курсантів у спеціально
створену ділову атмосферу вирішення певних ситуаційних
завдань в галузі різних аспектів квазіпрофесійної діяльності, надає можливості досягти бажаного результату на
шляху формування особистісних та професійних якостей
майбутніх пенітенціаріїв в умовах, що максимально
наближені до умов майбутньої професійної діяльності.
Отже, використання інтерактивних технологій, що
включають тренінги та інші інтерактивні методи навчання,
в процесі фахової підготовки майбутніх офіцерів ДКВС
України буде сприяти формуванню позитивної взаємодії
всіх учасників навчального процесу, що незмінно приведе
до підвищення ефективності й якості підготовки курсантів,
активізації їх пізнавальної діяльності та сприяння розвитку
творчих здібностей, дозволить сформувати ціннісні орієнтири та професійні риси курсанта, як особистості, дати
громадянському суспільству толерантного свідомого
громадянина, а пенітенціарній системі – гідного фахівця.
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FUTURE OFFICERS’ OF PENITENTIARY SERVICE STEPPED PROFESSIONAL TRAINING IN THE LIGHT
OF INTERACTIVE EDUCATION
The Penitentiary System is undergoing a complete reforming in Ukraine. It necessitates the improvement of stepped
professional training in order to form modern professional competencies.
The purpose of the article is to develop the ways of improving the processes of professionally-oriented training of future
officers of the State Criminal and Executive Service of Ukraine within the framework of stepped education, in condition of
interactive learning technologies spreading.
Various teaching interactive methods and technologies that can improve the process of forming professional competences
of future officers of the SCES of Ukraine are considered by the author of the article.
According to the results of the research, the author proposes to conduct special trainings in academic disciplines
concerning the theme of professional and practical training and it is proved that it will contribute to increasing the efficiency
and quality of cadets‟ training, activating of their cognitive activity, developing of creative abilities. It will give an opportunity
to form valuable benchmarks and professional traits of a cadet as a person, to give civil society a tolerant, conscious citizen,
and a penitentiary system a worthy specialist.
Key words: stepped education, professional training, competence, professional competencies, penitentiary staff, interactive
teaching methods, interactive teaching technologies.
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СУЧАСНА ОСВІТА:
МІЖ КОНСЕРВАТИЗМОМ І ЛІБЕРАЛІЗМОМ
У роботі зроблено спробу окреслити й оцінити можливі шляхи розвитку вітчизняної освіти у напрямі
консервативних чи ліберальних тенденцій і супутніх їм цінностей. Використано метод компаративного
аналізу.
Проведено
паралель
між
парами
антитез
«консерватизм/традиціоналізм»
і
«лібералізм/прогресивізм» та розглянуто їх вияви в освітньому середовищі. Зроблено висновок, що в
дотриманні консервативних і ліберальних освітніх тенденцій розвитку необхідна передусім міра та
продуманість, що дозволять безконфліктно поєднати лібералізм і консервативні духовно-культурні традиції.
Ключові слова: філософія освіти, освітнє середовище, консерватизм, традиціоналізм, лібералізм,
прогресивізм.
Постановка проблеми. З огляду на сучасні трансформаційні процеси в Україні актуальним видається філософське осмислення проблем сучасного вітчизняного освітнього простору з позицій консерватизму-лібералізму, що
лежить у площині такої галузі знань, як філософія освіти.
Філософія освіти є саме тією дослідницькою галуззю
філософії, що аналізує підстави педагогічної діяльності
й освіти, її цілі й ідеали, методологію педагогічного
знання, методи проектування й створення нових освітніх
інституцій і систем. А тому сучасні вітчизняні науковці
у цій галузі (В. Андрущенко, О. Базалук, А. Бойко,
Д. Дзвінчук, І. Добронравова, С. Клепко, К. Корсак,
М. Култаєва, М. Михальченко, І. Радіонова, Н. Скотна,
С. Черепанова й ін.) присвячують значну кількість робіт
оновленню освітнього дискурсу, філософському осмисленню реформ в освіті, а також проблемам формування
напрямів і течій філософії освіти, побіжно торкаючись
так чи інакше консерватизму й лібералізму в освіті.
Мета роботи – окреслити й оцінити можливі шляхи
розвитку вітчизняної освіти у напрямі консервативних
чи ліберальних тенденцій і супутніх їм цінностей.
Виклад основного матеріалу. З огляду на те, що
консерватизм – слово багатозначне, його часто трактують
як спосіб мислення, стиль поведінки, форму ідеології,
тип політики тощо. (На сучасному етапі розвитку суспільства часто мова йде про неоконсерватизм з його ідеями
духовної єдності нації, збереження її самобутності).
Консерватизм як глибоке філософське поняття, вироблене людством, використовують й у філософії освіти,
акцентуючи при цьому на головній його функції –
збереження. Антиподом консерватизму постає лібералізм.
Що ж стосується освіти, то загальноприйнятою є розмова про цінності консерватизму й лібералізму в освіті.
Так, консервативні цінності в освіті – це передусім
збереження і трансляція кращих традицій минулого,
коли освітній заклад має навчати учня/студента загальнолюдським нормам, демонструвати стандарти поведінки
й долучати його до вічних істин.
Ліберальні ж цінності в освіті подаються як спосіб
поліпшення життя, а ліберальна освітня політика спрямована на забезпечення академічної свободи, зокрема
свободи викладання і навчання.
Можна наводити безліч позицій, що відстоюють чи
консервативні підходи до освіти, чи ліберальні, чи ті й

інші одночасно. Базові моменти цих позицій, на перший
погляд, різняться між собою, але іноді неможливо
провести чіткої межі між ними: ліберали вважають людину
вільною від минулого, а консерватори стоять на позиції,
що не дозволяє бездумно знищувати минуле, тому що
воно було породженням людської волі; ліберали вважають,
що вільна людина не буде поклонятися ніякій вищій
істоті, а консерватори мислять Бога як абсолютно вільну
сутність (а отже, щирий ліберал повинен вірити в Бога);
ліберали стверджують, що вільна людина вища від
держави, а консерватори це заперечують: тільки в державі
й гарантується свобода окремих людей, вона виникла
для захисту свободи одного, розвивалася далі для захисту
свободи деяких і сьогодні служить захисту прав і свободи всіх (отже, щирий ліберал повинен бути державником).
Стало звичним уявлення, що в молодості людині
властиво бути лібералом, а в старості – консерватором,
оскільки вона відрізняється тверезим, зваженим відношенням до життя, а дійсність для консерватора більш
значуща, ніж гіпотетична можливість, близьке – важливіше
за далеке, а сьогодення для нього переважніше, ніж щастя
майбутнього: вибір між традиціями й нововведеннями
консерватор зробить на користь традицій [5].
Слід сказати, що система сучасної освіти тяжіє до
лібералізму, де заклади освіти дещо деполітизовані,
якомога вільні від ідеологій (якщо таке можливо), де
підтримується існування вільних організацій, асоціацій і
клубів з метою набуття досвіду співробітництва, колективного прийняття рішень, демократичного встановлення
правил і процедур. (Наприклад, участь у студентському/учнівському самоврядуванні й ін.).
Освітнє реформаторство останніх років носить начебто
й ліберальний характер, однак часто демонструє відірваність від цивілізаційного коріння, а іноді й набуває рис
тоталітаризму. (Зокрема, програми з розвитку суспільногуманітарних наук не переймаються вітчизняною думкою,
а в їхній основі лежить, наприклад, матеріалістичний
антропоцентризм, і будь-який інший погляд на природу
людини не розглядається).
Реалії сучасного освітянського життя демонструють
ситуацію, коли освіта потерпає від «перебору» ліберальних
реформ, що декларують звільнення від тоталітарного
мислення, плюралізм думок, свободу в усіх її виявах,
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толерантність тощо. У результаті може формуватися
свавільний, розслаблений аморальний «громадянин світу»,
терпимий до гріха й нетерпимий до істини.
Не даремно, характеризуючи освітнє поле загалом,
С. Давидова визначає його місцем боїв між традиціоналістами й новаторами, між консерватизмом і лібералізмом,
і задається питанням: «Якими є цінності, пов‟язані з цими
явищами й у чому полягає метафізика кожного з них?» [3].
З огляду на вище сказане, логічним видається запитання: «Якою ж постає на світовому фоні сучасна українська
освіта? Консервативною чи ліберальною загалом?»
В. Ортинський стверджує, що система вищої освіти в
Україні перебуває в стадії реформування і для неї
характерним є пошук оптимальної відповідності між
сформованими традиціями в українській вищій школі й
новими віяннями, пов‟язаними зі вступом у світовий
освітній простір. На цьому шляху дослідник спостерігає
кілька тенденцій: 1) розвиток багаторівневої системи в
університетах, що забезпечує мобільність щодо темпів
навчання й вибору майбутньої спеціальності та надає
можливості на базі отриманої університетської освіти
набувати нові спеціальності; 2) сучасні інформаційні
технології, використання мережі Інтернет, інтенсивний
розвиток дистанційних форм навчання; 3) університизація вищої освіти, поява університетських комплексів;
4) переведення вищої школи України на самофінансування; 5) відновлення вищої професійної освіти з
урахуванням світових стандартів: перехід українських
ВНЗ в режим дослідницько-експериментальної роботи з
апробації нових навчальних планів, освітніх стандартів,
нових освітніх технологій і структур управління [9].
Виступаючи за інноваційний розвиток освіти,
В. Ортинський вважає, що «вищого рівня професійної
освіти – творчої майстерності – неможливо досягти без
загальної гуманітарної освіти і без інноваційних підходів
до розв‟язання будь-яких проблем (соціально-економічних, виробничо-технологічних, економічних та ін.).
Орієнтація на ці стратегічні напрями прийнятна, але
консерватизм, властивий вищій школі, перешкоджає
рухові вперед» [9]. Головна мета інноваційної освіти –
розвивати гармонійне мислення, побудоване на поєднанні
внутрішньої свободи особистості та її соціальної
відповідальності, а також терпимості до інакомислення.
Консерватизм, дещо перешкоджаючи руху вперед,
все ж намагається зберегти унікальність людини у
всесвіті, виразити й зберегти форму життя. Орієнтація
на прогрес, який усе більше розходиться із благом
людини як цілісної істоти, може бути врівноважена
консерватизмом, що не звужує людину до її свідомості.
Вітчизняна освітня традиція на перший план висуває
виховні цілі, серед яких передусім виділяються відновлення та зміцнення національної самосвідомості, формування національного характеру, закріплення кращих
традиційних якостей українця, набуття духовних і ділових
ознак, і, нарешті, збереження таких ментальних характеристик, як цнотливість, незлобивість, щедрість, гостинність, простодушність, душевність, щирість, чутливість,
працелюбність і працездатність тощо. Так збереження
традиції постає гарантуючим компонентом стійкості.
Консервативна освітня парадигма не відкидає любові
до людини, в її основу покладено розходження

внутрішнього й зовнішнього світу людини, а ліберальні
освітні парадигми спрямовуються на розпалення людських
страстей і егоїстичного свавілля, лібералізм диктує
людині свободу (часто споріднену з тваринним началом),
бажання звільнитися від морального закону й авторитету
та пожити на свій розсуд.
Так виявляється діалектичний закон єдності та
боротьби протилежностей: антиномічне протиставлення
консерватизму – лібералізму.
Специфічним вирішенням цього співвідношення постав
постмодернізм.
Основні тенденції постмодернізму в Україні, що
поширилися й в освітньому просторі, мають етичний
характер: соціальний конструктивізм, культурний детермінізм, заперечення індивідуальної ідентичності, традиціоналізму й універсалізму етичних принципів, а також
заперечення трансцендентного походження етичних норм.
Етика і мораль в освітньому середовищі змушені
протидіяти існуючій культурі постмодерну та перебувати
в певній суперечності з оточуючим світом: з одного боку,
нехтування культурою неодмінно приводить до відриву
етики й моралі від реального життя; з іншого – інкультурація моралі й етики без опори на загальнолюдські
цінності означає для них потрапляння у пастку постмодерного цинічного й аморального релятивізму. Одним
словом, людина одержала свободу, а одночасно з нею і
стан внутрішнього розколу та почуття покинутості.
Ліберальні освітні парадигми тяжіють до інновацій в
освіті, до модернізацій.
Модернізація сучасної освіти, стверджує С.Давидова,
відбувається під знаком руху Нью Ейдж (Нова Ера),
нового соціокультурного феномену, що є ідеологічною
засадою сучасної постхристиянської субкультури. Така,
на думку С. Давидової, педагогіка, використовуючи цілий
спектр методик «пробудження свідомості», «розкриття
паранормальних можливостей», «самооздровлення» й
ін., маніпулює свідомістю людини, що дозволяє випадковим відвідувачам легко переходити від одного захоплення до іншого (пірамідологія, ребефінг, голотропне
дихання, кристалотерапія, позитивне мислення, візуалізація тощо). Все це під виглядом психологічних і
педагогічних методик впроваджується в освітні установи,
часто зветься духовним розвитком людини й вітається
різними інноваторами.
А насправді такі інновації часто постають прямою
загрозою психічному здоров‟ю людини. Так, наприклад,
основний принцип валеології збігається з неоліберальною
модернізаційною доктриною – вільне самовизначення
дитини, що не повинна бути скована нічим, включаючи
норми віри й національної традиції.
Інноваційний характер носять і реформаційні процеси
в освіті, пов‟язані з комерціалізацією. В. Хомутов,
роздумуючи про гнучкість і динамічність сучасної освіти,
доходить висновку, що, маючи під собою комерціоналізований ґрунт, вона натомість набуває таких якостей,
як косність, консерватизм і деградація. Модернізація
освіти та приведення її до ринкових стандартів у
результаті поступово позбавить права на освіту більшу
частину населення, особливо сільського [11].
Проблема реформування вітчизняної освіти з позиції
консерватизму й інновацій вимагає окремого розгляду й
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глибокого аналізу, однак можна сказати хоча б побіжно
про деякі нюанси освітньої реформи: бездумне укрупнення
навчальних закладів, схоже на «погано сплановане
схрещування різновидових тварин», що становить
ліквідацію одного з таких закладів, а також «переодягання» вітчизняної освіти за закордонним зразком:
орієнтування сучасної вітчизняної на вузьку спеціалізацію
замість всебічного розвитку, що значно розширює
діапазон життєвого вибору особистості; заміна живого
людського спілкування мережевим, що призводить ксенофобію й інші психічні розлади; тестування, надмірне
використання якого призводить притуплювання мислення,
а не розвиток його творчого потенціалу; захоплення
рейтингом, що може породжувати нездорову конкуренцію,
неврози, загострене почуття соціальної несправедливості тощо.
Поряд з антитезою «консерватизм – лібералізм» часто
зустрічаємо й антитезу «консерватизм – прогресизм».
Проте нині, як ніколи гостро, постає питання про ціну
прогресу, передусім науково-технічного. Збереження
середовища проживання, збереження самого роду
людського – це найзагальніші глобальні завдання
людства. Глибокі структурні зміни у всіх сферах життя,
зумовлені НТР, особливо зростаюче відчуження
індивідів, – усе це сприяє розриву багатьох традиційних
зв‟язків, породжує потяг широких верств населення до
традиціоналізму, довічних моральних і релігійних цінностей [6, с.81-82].
На думку Е. Кучменко, центральну частину консервативного спектру займає традиціоналізм. Традиціям,
авторитету, елементам «органічного» уявлення про державу й суспільство належить ключова роль в його
ідеологічному самовираженні. Так традиціоналізм переплітається з націоналізмом. На цій основі консерватори
намагаються закріпити національний консенсус, виступаючи прибічником національної величі, звертаючись до
«славного минулого» [6, с.83].
До речі, традиціоналістський характер носить ідеологія
консерватизму В. Липинського. Дослідник стверджує,
що націоналізм буває як державотворчим, так і державоруйнівним: таким, що сприяє державному життю нації, і
таким, що це життя роз‟їдає. «Перший є націоналізм
територіальний, другий – націоналізм екстериторіальний
і віросповідний. Перший називається патріотизмом,
другий – шовінізмом. Коли Ви хочете, щоб була
Українська Держава – Ви мусите бути патріотами, а не
шовіністами …», – писав В. Липинський [8].
Безумовно, взявши на озброєння патріотичну позицію
В. Липинського, сучасні освітні вітчизняні заклади
повинні надавати виховному процесу національної спрямованості, приділяючи увагу передусім патріотичному
вихованню через формування національної свідомості,
любові до рідної землі й свого народу, прищеплення
шанобливого ставлення до української мови, культури,
народних традицій і звичаїв. І це аж ніяк не заперечує й
інші спрямування виховної роботи (правове, антинаркогенне, екологічне, трудове, економічне, фізичне тощо),
що спираються на об‟єктивні закономірності (органічний зв‟язок виховання з суспільними потребами й
умовами виховання, виховний вплив людей – батьків і
викладачів, залежність результату виховання від особ-
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ливостей внутрішнього світу й національного менталітету
особистості студента, визначальна роль спілкування та
діяльності) та дотримання принципів виховання (природо- і культуровідповідність, гуманізацію, професійну
спрямованість, цілеспрямованість й ін.) [10, с.238-239].
Розглядаючи перспективи вирішення цивілізаційних
проблем, Ф. Лазарев пропонує розробити й запровадити
програму духовного відродження, де першочерговим
завданням визначає «остановить процесс моральной
деградации общества (пьянство, наркомания, коррупция,
преступность, жестокость, аморализм и т.п.)». Така програма повинна охоплювати заходи соціального, економічного, культурного й освітнього характеру, серед яких
чітко прослідковуються передусім традиціоналістські
тенденції: перебудова освіти шляхом радикального
посилення його духовної складової; створення системи
культурно-масової роботи з метою впровадження способу
життя, заснованого на традиційній системі цінностей,
що визрівала століттями в історичному досвіді народу;
істотне розширення мережі фізкультурних і спортивних
установ; уведення моральної цензури в засобах масової
інформації; використання морального потенціалу мистецтва й літератури з метою виховання підростаючого
покоління; рішуча боротьба з пияцтвом, наркоманією,
хуліганством, іншими формами антигромадської поведінки; заохочення й фінансова підтримка позитивних
молодіжних рухів [7, с.77-104].
До критики традиціоналістських тенденцій в освіті
вдається й Американська асоціація університетських
професорів (AAUP), заснована ще в 1915 році, котра
допомогла сформувати американську вищу освіту, розробивши стандарти та процедури для підтримки якості
освіти й академічної свободи в коледжах і університетах
країни. Генк Рейчман у своєму блозі («Напад на вищу
освіту: консервативна критика»), звертаючи увагу на ідеї
принципових академічних консерваторів, говорить про
те, що консервативний і радикальний підходи до вищої
освіти «зрештою, є двома стандартами нашого мультикультурного корпоративного світу, де домінує наша
когнітивна еліта. Справжньою точкою орієнтації цих двох
стандартів є зменшення реальної моральної та інтелектуальної різноманітності, що є спасительною благодаттю
американської системи вищої освіти …» [1].
Чи можна знайти золоту середину між традиціоналістськими й прогресистськими напрямами розвитку
вітчизняної освіти – однозначно відповісти не можна.
Однак слід висловити тверде переконання в тому, що в
галузі освіти необхідно вирішувати цілий комплекс
взаємозалежних завдань: створення ефективної системи
професійного навчання, підготовка молодого покоління
до постійно змінюваних умов життя та праці, підвищення інтелектуального потенціалу підростаючого
покоління, підготовка творчих і відповідальних фахівців
у сфері інноваційної діяльності; формування високоефективної системи передусім морального виховання тощо.
Висновки. Із вище викладеного можна зробити
висновки, що ліберальна ідея в освіті вимагає повної
свободи для людини, несе їй моральне розкріпачення,
реалізує гріхо-вний потенціал людської особистості.
Позаморальність освіти виражає її своєрідну стійкість,
котра пов‟язана із втратою того динамізму духу, що
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створює залежність душі від моралі. Освіта – духовне
утворення, є знанням живим, а тому нестійким, оскільки
здатне втрачатися. Традиціоналістський же підхід до
освіти стверджує диктатуру гріха як норми життя
соціуму. Хоча загалом консерватизм не суперечить ідеї
розвитку, а лише прагне, щоб розвиток був органічним і
майбутнє не знищувало минулого, й у такий спосіб
консерватизм є способом повернення традиційного
вектора духовності в гумані-тарну освіту, а повернення
духовної традиції, своєю чер-гою, постає як спосіб
збереження національної цивілізації.
Звідси випливає висновок, що в дотриманні обох
тенденцій у сфері як суспільного буття, так й освіти
необхідна передусім міра – як прерогатива освіченої
людини в співвідношенні вічного й тимчасового.
Нині зовсім очевидною стає неможливість безконфліктної експансії лібералізму, особливо в тих сферах
суспільного буття, у яких найбільш міцно вкорінені
цінності, виховані національною духовно-культурною
традицією, – в освіті. Шлях консервативної розумової
традиції лежить не в запереченні західно-ліберальної, а в
заповненні її тим, що розкривається у вищому духовному
вимірі сучасного суспільства.
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The paper attempts to outline and evaluate possible ways of developing Ukrainian education in the direction of
conservative or liberal tendencies and related values to them. Here the method of comparative analysis was used. A parallel
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ
Стаття присвячена актуальним зогляду на реформування системи освіти України питанням
підготовки педагогічних працівників, розглянуті основні законодавчі документи, які регламентують їх
підготовку, професійний та особистісний розвиток. Особливу увагу приділено аналізу Концепції розвитку
педагогічної освіти, схарактеризовано основні напрями її реформування. На прикладі Української
інженерно-педагогічної академії показана реалізація окремих положень Концепції розвитку педагогічної
освіти, а саме ступеневої підготовки педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації, з огляду на
реформування системи освіти.
Ключові слова: концепція розвитку педагогічної освіти, педагогічні працівники, підвищення
кваліфікації, реформування системи освіти, ступенева підготовка, Українська інженерно-педагогічна
академія.
Постановка проблеми. Сучасна система освіти
України перебуває в стадії активного реформування, що
накладає свій відбиток на цілі, завдання та зміст освітнього процесу. Головна мета реформування системи освіти –
нова її якість на всіх рівнях, починаючи від початкової
школи до закладів вищої освіти. Забезпечити нову якість
системи освіти повинні педагогічні працівники, які
зможуть втілювати в професійну діяльність сучасні
освітні технології та найкращі результати педагогічних
досліджень.
За цих умов необхідно приділити значну увагу питанням підвищення професійної компетентності та професійного розвитку працюючих педагогів, щоб забезпечити
їм можливість відповідати вимогам сьогодення, а також
питанням трансформації педагогічної освіти в Україні,
щоб забезпечити її випереджувальний розвиток.
Відповідно до цього, загальний рівень освіченості
педагогічної спільноти повинен неперервно зростати за
рахунок підвищення освітнього рівня молодих фахівців,
а також особистісного розвитку педагогічних працівників.
Усі здобувачі освіти мають отримати доступ до найсучасніших знань, які можуть бути опановані ними на
відповідних освітніх рівнях, та до освітніх методик
(технологій) [1].
З метою вдосконалення системи педагогічної освіти
для підготовки педагогічних працівників та становлення
і впровадження сучасних альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного розвитку педагогів Міністерством освіти і науки України затверджено
ряд документів, а саме:
– Концепцію розвитку педагогічної освіти (наказ від
16.07.2018 р. № 776) [1];
– Порядок підвищення кваліфікації педагогічних
працівників професійно-технічних навчальних закладів
(наказ від 30.04.2014 р. № 535) [2];

– Типову освітню програму організації і проведення
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (наказ від
15.01.2018 р. № 36) [3];
– Про деякі організаційні питання щодо підготовки
педагогічних працівників для роботи в умовах Нової
української школи (наказ від 15.01.2018 р. № 34) [4].
Метою статті є аналіз сучасної законодавчої бази
України стосовно педагогічної освіти та реалізації її
окремих положень в Українській інженерно-педагогічній
академії (УІПА) в умовах реформування системи освіти.
Виклад основного матеріалу. Вихідним документом
щодо проведення комплексної реформи в системі педагогічної освіти України є Концепція розвитку педагогічної
освіти, основною метою якої є вдосконалення підготовки
педагогічних працівників нової генерації, створення
умов для залучення до педагогічної діяльності фахівців
інших професій та забезпечення умов для становлення і
розвитку сучасних альтернативних моделей безперервного
професійного та особистісного розвитку педагогів [1].
Реформування педагогічної освіти передбачає дії за
такими напрямами.
1. Розроблення сучасної моделі педагогічної професії
в контексті потреб суспільства, перспектив розвитку
національної економіки та глобальних технологічних змін.
Концепцією передбачено надання особливого статусу
педагогічній професії, пропонується її визнання регульованою на законодавчому рівні, Регульована професія –
професія (вид професійної діяльності), допуск до якої та
діяльність у межах якої певним чином регулюється
спеціальним законом або спеціальними правилами, які
встановлені або визнані законодавством.
Підготовка педагогічних працівників повинна здійснюватися за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/
Педагогіка» та іншими спеціальностями, якщо це

58

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019

передбачено відповідними освітніми програмами.
Заклади освіти можуть спрямовувати свої зусилля на
підготовку педагогічних працівників за новими перспективними професіями, які систематично зустрічаються в
оголошеннях роботодавців, або існують інші переконливі
докази їх існування або попиту на них в майбутньому
(наприклад: «андрагог», «тьютор», «модератор», «фасилітатор», «менеджер електронного навчання», «асистент
вчителя» тощо).
Але при цьому слід зауважити, що перелік всіх
професій та професійних назв робіт, за якими можлива
підготовка та працевлаштування, в нашій країні зосереджений в Національному класифікаторі «Державний
класифікатор професій ДКП 003:2010» [5].
В 2013 році наказом МОНУ № 665 було затверджено
Довідник кваліфікаційних характеристик професій (посад)
педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів. Кваліфікаційна характеристика є державним нормативним документом, що містить перелік
знань, умінь та навичок, якими повинен оволодіти фахівець
відповідної професії, а також кваліфікаційні вимоги, які
визначають необхідний для виконання посадових обов‟язків рівень професійної підготовки працівника, що засвідчується документами про освіту.
Довідник містив перелік усіх наявних на той час
професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних
працівників та визначав кваліфікаційні вимоги до кожної з
них. Тобто було чітке уявлення, освіту якого рівня та
ступеня треба здобути, щоб відповідати певній професії
або посаді. Але в 2014 році цей наказ втратив чинність.
Тому, не зважаючи на те, що Постановою Кабінету
Міністрів України № 963 в редакції від 23.08.2018 р. [6]
було затверджено Перелік посад педагогічних та науковопедагогічних працівників, наразі ми не маємо кваліфікаційних вимог ні до існуючих професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників, ні до нових,
які потребує сьогодення. Крім того, нові професії не
внесені ні до Національного класифікатора [5], ні до
Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників [6], що ускладнює процес розробки освітньопрофесійних програм для підготовки педагогічних працівників у закладах вищої освіти. Можливо ця проблема
буде вирішена за рахунок створення галузевої системи
кваліфікацій та заходів, що передбачені в цьому плані
Концепцією розвитку педагогічної освіти.
2. Трансформація вищої та фахової передвищої
освіти за педагогічними спеціальностями.
В концепції охарактеризовані ключові завдання
різних рівнів педагогічної освіти щодо закладів освіти.
Узагальнена інформація стосовно цього питання подана
нами в таблиці 1, яка характеризує ступеневу підго товку
педагогічних працівників, можливість їх безперервного
професійного та особистісного розвитку. Підготовка
педагогічних працівників можлива на певних рівнях
освіти (починаючи з фахової передвищої). Особисто для
кожної людини кожен з етапів професійної підготовки
може розглядатися як проміжним (у випадку подальшого

професійного розвитку та здобуття освіті на наступному
рівні), так і завершальним (коли потреби у подальшому
професійному розвитку шляхом здобуття освіти не має).
В будь-якому випадку ступенева підготовка педагогічних
працівників забезпечує педагогічними кадрами заклади
освіти відповідних рівнів.
Розглянемо систему підготовки педагогічних працівників в УІПА, яка є закладом вищої освіти, що
здійснює підготовку фахівців за відповідними освітньопрофесійними та освітньо-науковими програмами на
початковому, першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях
вищої освіти за ліцензованими спеціальностями для різних
галузей економіки України та іноземних країн. Крім
того, УІПА здійснює післядипломну освіту, підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних та науковопедагогічних працівників, професійне навчання та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників тощо.
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
педагогічних працівників в УІПА, наведено в таблиці 2.
З огляду на наведену таблицю можна стверджувати
про ступеневу підготовку педагогічних працівників в
УІПА за спеціальностями «Професійна освіта» та «Освітні,
педагогічні науки».
Абітурієнти, що навчаються за спеціальністю «Професійна освіта» (за різними спеціалізаціями), отримують
інженерно-педагогічну освіту, яка дає можливість сформувати такого гармонійно розвиненого фахівця, який
поєднує в собі інженерні уміння, пов‟язані зі здатністю
розв‟язувати технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічні об‟єкти, розбиратися
в питаннях економіки, охорони праці певної галузі тощо,
та педагогічні уміннями, пов‟язані з організацією та
здійсненням освітнього процесу в закладі професійної
освіти, вихованням учнівської молоді тощо [7].
Абітурієнти, що навчаються за спеціальністю «Освітні,
педагогічні науки» отримують педагогічну освіту, що
дає можливість підготувати фахівців у сфері освіти та
педагогіки здатних до організації та здійснення навчальновиховної, методичної, організаційної та наукової діяльності
в закладах освіти (в тому числі з дітьми та молоддю з
особливими освітніми потребами), впровадження нових
освітніх, педагогічних та інформаційних технологій у
професійній діяльності, забезпечення соціально-педагогічного супроводу дітей та молоді.
Перелік посад педагогічних працівників, які можуть
обіймати випускники УІПА за спеціальностями 011
Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта
наведено в таблиці 3.
Випускники за спеціальністю 015 Професійна освіта
певним освітнім ступенем можуть обіймати посади педагогічних працівників у закладах професійної або вищої
освіти. Випускники за спеціальністю 011 Освітні, педагогічн і
науки певним освітнім ступенем можуть обіймати посади
педагогічних працівників у закладах загальної середньої
освіти, позашкільної, професійної та вищої освіти, в
інших освітніх установах і їх структурних підрозділах.
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Таблиця 1

Ступенева підготовка педагогічних працівників
Рівні освіти
Третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень ВО
Другий
(магістерський)
рівень ВО

Освітній
ступінь
Доктор
філософії
Магістр

Перший
(бакалаврський)
рівень ВО
Початковий рівень
ВО

Бакалавр

Фахова передвища
освіта

Фахівець

Тип закладу ВО

Університет,
академія,
інститут

Молодший
бакалавр

Завдання
підготовка
педагогівдослідників
підготовка висококваліфікованих педагогічних
працівників

підготовка
кваліфікованих
Коледж
педагогічних
працівників

Професійна
кваліфікація*
науковий, науковопедагогічний працівник

Складники
освіти**
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

педагогічний працівник

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

педагогічний працівник,
педагог професійного
навчання
педагогічний працівник,
майстер виробничого
навчання
педагогічний працівник;
вихователь, майстер виробничого навчання для
професійної освіти; асистент вчителя для різних
рівнів освіти

1, 2.1, 2.2, 3, 4,
5
1, 2.1, 2.2, 3, 4,
5
1, 2.1, 4, 5

Пояснення до таблиці: ВО – вищої освіти.
* Професійна кваліфікація конкретизується освітньо-професійною програмою за якою здійснюється підготовка
педагогічних працівників в конкретному закладі освіти.
** Складники освіти: 1) дошкільна освіта; 2) повна загальна середня освіта (2.1. початкова освіта, 2.2. базова середня
освіта); 3) позашкільна освіта; 4) спеціалізована освіта; 5) професійна (професійно-технічна) освіта; 6) фахова передвища
освіта; 7) вища освіта; 8) освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.
До кожного зі складників освіти відносяться певні заклади освіти, в яких педагогічний працівник після завершення
навчання на певному рівні освіти та отримання відповідного ступеня може здійснювати професійну діяльність.

Таблиця 2
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників в УІПА
Рівні освіти

Освітній ступінь Шифр і назва галузі
Код і назва спеціальності (спеціалізації)
знань
Третій (освітньоДоктор філософії 01 Освіта/
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
науковий/ освітньоПедагогіка
13.00.02 Теорія та методика навчання (з галузей
творчий) рівень ВО
знань)
13.00.04 Теорія та методика професійної освіти
Другий (магістерський)
Магістр
01 Освіта/
011 Освітні, педагогічні науки
рівень ВО
Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Перший (бакалаврський) Бакалавр
01 Освіта/
011 Освітні, педагогічні науки
рівень ВО
Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Початковий рівень ВО
Молодший
01 Освіта/
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
бакалавр
Педагогіка
Таблиця 3
Перелік посад педагогічних працівників, які можуть обіймати випускники УІПА
Освітній ступінь
Доктор філософії
(кандидат наук)
Магістр

Код і назва спеціальності (спеціалізації)
011 Освітні, педагогічні науки
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
Посади педагогічних працівників в закладах освіти
Професор, доцент
Методист, старший майстер закладу професійної
освіти, викладач закладу вищої освіти, викладач
навчально-виховного закладу, асистент

Викладач закладу професійної освіти,
методист, старший майстер закладу
професійної освіти, викладач закладу
вищої освіти, асистент
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Бакалавр

Молодший бакалавр
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Педагог-організатор; організатор позакласної та
Педагог професійного навчання
позашкільної виховної роботи з дітьми; методист
позашкільного навчального закладу; асистент
вчителя загальноосвітнього навчального закладу з
інклюзивним та інтегрованим навчанням;
вихователь в освітніх установах і їх структурних
підрозділах, інших установах і організаціях;
асистент вихователя соціального по роботі з
дітьми-інвалідами
--Майстер виробничого навчання

3. Визначення перспективних шляхів безперервного
професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Конкурентоспроможність педагогічного працівника
визначається його професіоналізмом, залежить від рівня
кваліфікації, досвіду педагогічної діяльності, майстерності,
наявності професійно значущих якостей.
Успішна професійна діяльність педагогічного працівника вимагає безперервного навчання в умовах динамічних
змін та здатності адаптуватися до них. Успішна професійна
діяльність нерозривно пов‟язана з професійним зростанням
і підвищенням рівня педагогічної майстерності.
Традиційним видом підвищення кваліфікації педагогічних працівників є навчання в закладах освіти, які мають
ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню
діяльність за акредитованими освітніми програмами.
Іншими видами підвищення кваліфікації педагогічних
працівників є стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах,
семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо (в тому числі, за кордоном).
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів професійної та вищої освіти проводиться в
УІПА за спеціальністю «Професійна освіта» і включає
як традиційні, так і інноваційні форми організації цієї
діяльності з числа тих, що перелічені вище.
Програма курсу підвищення кваліфікації розрахована на 150 годин і включає галузеву та психологопедагогічну підготовку із застосуванням мульти-медіа,
дистанційної форми навчання, відвідування відкритих
занять в УІПА та в інших навчальних закладах, а також
у базових підприємствах, установах, організаціях. Певна
кількість годин спрямована на вдосконалення знань, вмінь і
практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, запобігання та протидії
домашньому насильству, булінгу.
Висновки. Аналіз організації підготовки педагогічних працівників в УІПА дає змогу стверджувати, що в
УІПА реалізуються основні положення сучасної
Концепції розвитку педагогічної освіти щодо ступеневої
підготовки педагогічних працівників та підвищення їх
кваліфікації. Це сприяє покращенню якості підготовки
педагогічних працівників, залученню до здобуття педагогічної професії випускників шкіл та закладів професійної
освіти; оновленню складу педагогічних працівників у
закладах освіти; підвищенню якості освітньої діяльності

в закладах освіти; вдосконаленню змісту безперервного
професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ОФІЦЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ДО
ВИСОКИХ ТА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ
ВИКОНАННІ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
У даній праці висвітленні питання, пов‟язанні із вдосконаленням психофізичної підготовленості
майбутніх офіцерів Національної поліції України, які проходять навчання у вищих закладах освіти із
специфічними умовами навчання при впливі на них високих та низьких температур
Дано поняття гіпотермії, проведена класифікація гіпотермії на помірну та важку. Розкриті причини
розвитку гіпотермії такі як, фізичні, хімічні, поведінкові, розкрита взаємозалежність типу будови тіла
на стан адаптації до екстремальних кліматичних умов.
Охарактеризовані рекомендації направленні на розвиток фізичної працездатності, при виконанні
фізичних вправ в умовах, низьких температур.
Розкрито поняття гіпертермії. Проведений аналіз гіпертермічних травм: судоми м‟язів, теплове
перевантаження, тепловий удар. Розглянуті загальні та спеціальні заходи направленні на покращення
теплостійкості організму.
Особливу увагу приділено питанню дегідратації організму в ході виконання фізичного навантаження,
та ступеню вживання рідині при даному захворюванні.
Проведенні спостереження за курсантами вищих закладів освіти з специфічними умовами навчання,
які в ході навчальних занять з фізичної підготовки виконували різноманітні тренувальні вправи, а також
комплекс заходів направлений вдосконалення адаптації до високих температур при виконанні
контрольного нормативу з бігу на 1000 м.
Програма складається з тридцяти шести занять, три заняття на тиждень, заняття проводились в
один і той же час незважаючи на кліматичні умови та базувались на основі рівномірного, інтервального
та повторного методів фізичного розвитку, в кінці кожного тижня суб‟єкти спостереження відвідували
парну лазню. Проведена позитивна динаміка у відсоткову відношенні отриманих залікових балів.
Ключові слова: курсант, гіпотермія, гіпертермія, дегідратація, адаптація, фізична підготовленість.

Постановкм проблеми та актуальність
дослідження. Стратегія розвитку МВС України
відбувається зі зміною уявлень стосовно майбутніх
офіцерів Національної поліції України, одним із
пріоритетних напрямів є розвиток кадрового потенціалу
та соціальний захист працівників поліції. Розбудова
демократичного суспільства в Україні та її євроінтеграція
є одним із нагальним питанням сьогодення, вирішення
якого значною мірою забезпечується діяльністю міністерства
внутрішніх справ, змогою їх співробітників вміло
виконувати свої професійні обов‟язки.
На жаль, ще досі в сучасній Україні існує система
негативних соціально-психологічних явищ, пов‟язаних
із протиріччями суспільства і держави, які породжують
злочинність. Низький економічний рівень більшості населення, збільшення обігу наркотиків та зброї, пропаганда
культу насильства, недосконалість законодавства, слабка
суспільна профілактика – данні причини створюють
умови для розвитку криміногенної ситуації.
Сьогодні перед майбутнім офіцером Національної
поліції України стоїть серйозний виклик, адже якісно
виконувати службові завдання в змозі лише професійно
підготовлений співробітник. На думку таких вчених,
як
С.В. Асямова,
М.І. Ануфрієва,
С.Є. Бутова,
М.М. Долгополова, С.Л. Лісун до головних напрямів

формування професійно підготовленого майбутнього
офіцера Національної поліції України відноситься: розвиток інтелектуального рівня та мотиваційної свідомості
суб‟єкта навчання, психологічні особливості поведінки
поліцейського в екстремальних умовах професійної
діяльності, стрілецької підготовленості, вміннями використання спеціальних засобів, вдосконалення його
фізичної підготовленості, так існує низка наукових робіт,
які вказують на позитивну кореляцію між розвитком
фізичних якостей та ефективністю професійної діяльності,
проте питання розвитку фізичної підготовленості при
екстремальних кліматичних умовах не втрачають своєї
актуальності та потребують змістовного дослідження.
Мета статті – вдосконалення психофізичної підготовленості майбутнього офіцера Національної поліції
України в екстремальних кліматичних умовах.
Виклад основного матеріалу. Проблема побудови
ефективного освітнього процесу в рамках вивчення
фахових дисциплін у закладах вищої освіти з
специфічними умовами навчання під час високих та низьких
температур, неодноразово виникає в процесі навчання.
Втрата свідомості, теплові травми, травми отриманні
в результаті переохолоджень, вимагають від педагогічного складу накопичення спеціальних знань в області
фізіології та медицини, що надасть можливість ефективно
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виконувати фізичне навантаження суб‟єктам навчання
під час високих та низьких температур, та захистить їх
від теплових та холодових травм.
Особливо при виконанні фізичного навантаження
пов‟язаного з проявом фізичної витривалості питання
адаптації організму до низьких та високих температур
постає в першу чергу.
Гіпотермія – стан організму при, якому температура
тіла падає нижче чим необхідно для підтримання
нормального обміну речовин та його функціонування.
При гіпотермії швидкість обміну речовин знижується,
що приводе до зменшення необхідності в кисню.
Гіпотермію можна класифікувати на помірну та важку з
температурою тіла до 32 градусів Цельсію та нижче
відповідно. Згідно даної класифікації, при помірній
гіпотермії в організмі спостерігаються сонливість, апатичність, тремтіння всього тіла та тахікардія. Підвищується рівень глюкози в крові. У більшості випадків
виправити ситуацію допоможе тепла постіль, сухий одяг
і теплі напої. Порушення процесів терморегуляції при
помірній гіпотермії часто тягне за собою проблеми з
ритмом серця [4, c.454].
Важка гіпотермія відбувається при температурі тіла
нижче 32 градусів за Цельсієм та створює дисфункцію
багатьох систем життєзабезпечення. Зокрема, порушується
функціонування дихальної та серцево-судинної систем,
сповільнюється розумова активність та процеси метаболізму.
При цьому вже 27 градусів за Цельсієм вважаються
критичним показником, здатним призвести до смерті
людини. При такій температурі може виникнути стан
коми. Без екстреної медичної допомоги та дуже активного
зігрівання, шансів вижити у людини дуже небагато.
На стан гіпотермії можуть впливати фізичні причини –
відбувається через розширення кровоносних судин у
людей з низьким артеріальним тиском у яких розширені
судини, хімічні причини гіпотермії – відбуваються через
інтоксикацію організму, ослаблений імунітет, низький
рівень гемоглобіну, емоційне і фізичне перенапруження,
період вагітності та поведінкові причини гіпотермії – до
яких відносяться наслідки неадекватного сприйняття
людиною температури навколишнього середовища, причиною чого може бути вживання алкоголю та наркотичних речовин, а також неврівноваженого психічного стану.
До факторів, які впливають на здатність організму
виконувати фізичне навантаження в умовах високих та
низьких температур також відносяться будова тіла, а саме
співвідношення м‟язової та жирової тканини. Люди худої
статури з ектоморфним типом тілобудови, з довгими
тонкими кінцівками, та незначним жировим прошарком,
краще розсіюють тепло і легше витримують спекотну
погоду, але вони гірше переносять холод. Особи з
значною кількістю жирової тканини, ендоморфним типом
тілобудови, навпаки, краще переносять холод, проте
схильні до впливу на них спекотної погоди [3, c.24].
Виконання фізичного навантаження пов‟язаного з
проявом фізичної витривалості, в умовах низьких температур повинно відбуватись з дотриманням наступних
рекомендацій: застосування ефективних варіантів розминки, використання одягу, який запобігає втрати тепла
та в той же час не допускає накопичення вологи, раціо-
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нальне планування навантаження різної інтенсивності та
тривалості, самоконтролем за внутрішньою температурою
і температурою шкіри, реакціями серцево-судинної
системи.
При низькій температурі слід використовувати одяг,
що запобігає втратам тепла. В умовах низької, температури при безвітряній погоді, доцільно одягатися легко,
так як полегшене вбрання сприяє тепловіддачі, що
поліпшить фізичну працездатність на заняті.
При проведенні занять по розвитку фізичної витривалості у поліцейських в холодні, дощові і вітряні дні
викладацький склад на фініші повинен мати в своєму
розпорядженні ковдри та теплі напої для профілактики і
лікування гіпотермії.
Також необхідно володіти даними прогнозів гідрометцентру При цьому доцільно користуватися даними
короткострокових прогнозів, які підтверджуються з ймовірністю 80–90 відсотків.
Порушення взаємовідношення організму майбутнього
офіцера Національної поліції з навколишнім середовищем в процесі вивчення фахових дисциплін, може
призвести до накопичення тепла та в свою чергу розвитку
гіпертермічних травм. Гіпертермія являє собою перегрівання тіла людини та збільшення температури тіла вище
37 градусів за Цельсієм, при цьому людина відчуває
слабкість, сонливість, роздратованість, значне потовиділення, тахікардію [2, c.35].
За своїм характером гіпертермічні травми можуть
поділятись на 1. Судоми м‟язів. 2. Теплове перевантаження. 3. Тепловий удар. У кожному випадку при відсутності медичних заходів гіпертермічні травми можуть
призвести до вкрай важких наслідків для організму.
Тепловим травмам в першу чергу схильні до наступні
групи осіб: недостатньо акліматизовані до умов спеки,
особи з великою масою тіла, погано треновані, що мали
в минулому теплові травми.
З метою підвищення теплостійкості організму необхідно проводити, як загальні заходи так і спеціальні
заходи, до загальних заходів відноситься тренування в
умовах високої температури, використання парних лазень
та кліматичних камер, виконання великого за обсягом
фізичного навантаження, що викликає інтенсивне потовиділення.
Під спеціальними заходами розуміють контроль за
внутрішньою температурою і температурою шкіри, реакціями серцево-судинної системи, поступовим підведенням
суб‟єктів навчання до навантажень в умовах високих
температур, контроль дегідратації організму та споживання рідини, поповнення запасів електролітів в організмі,
використання одягу, що створює сприятливі умови для
тепловіддачі [1, c.84].
Особливу увагу слід приділити споживанню рідини
та дегідратації організму.
Дегідратація (зневоднення) ускладнює процес потовиділення, що виражається в звуженні судин, та перерозподілу кровопостачання з кінцівок в сторону головного мозк у,
нирок, та інших внутрішніх органів, що пояснює чому в
умовах гіпертермії у людини холодні та бліді кінцівки.
При виконанні фізичного навантаження із значним
проявом фізичної витривалості доцільно за 30 хвилин
перед тренуванням вжити прохолодний напій 0.6 літра, з
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додаванням глюкози або сахарози, під час тренування
вживати по 100–200 мілілітрів напою з інтервалом у 15
хвилин, по закінченні заняття вжити, томатний і
фруктові соки, що дозволяють заповнити втрати електролітів [5, c.651].
Не слід споживати напої, що містять кофеїн, так як
вони підвищують діурез і збільшують дегідратацію.
При проведенні досліджень було встановлено, що
умови спекотної температури негативно впливають на
рівень фізичної підготовленості поліцейських. Дослідження проводились на спортивних спорудах ХНУВС та
тривали 3 місяці з червня по серпень 2018 року. В експерименті брали участь 20 курсантів другого курсу ХНУВС.
Виміром зміни показників рівня фізичної підготовленості слугували контрольна вправа з бігу 1000 м та
виконання прийомів рукопашного бою.
Перед початком дослідження було проведене перше
тестування вихідних даних фізичної підготовленості
випробуваних. Тестування проводилось 05.06.2018 р. о
15 годині за безвітряної погоди, температурою повітря
29 градусів за Цельсієм вище нуля, атмосферним тиском
740 мм.рт.ст. та вологістю повітря 25 відсотків.
У відсотковому співвідношенні отриманні оцінки
відображенні на рис.1.
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Рис.1. Відсоткове співвідношення отриманих оцінок
курсантами до початку дослідження.
В дужках вказана кількість курсантів, що отримали
ту чи іншу оцінку.
На протязі дослідження суб‟єкти експерименту
виконували тренувальні вправи тричі на тиждень в один
і той же час доби з 15 до 16 години. Форма одягу
складалась з майки матеріал – поліестер, та бігових
шортів матеріал поліестер, еластан. Перед тренування
курсанти, що приймали участь в експерименті вживали
400 міліграм прохолодного напою.
Тренування складалось з виконання на протязі 15
хвилин загально підготовчих вправ, після чого вживалось
200 міліграмів води з додаванням сахарози, з виконання
40 хвилин основної частини, куди входили спеціально
бігові вправи, безперервний біг, стрибкові вправи, біг з
обтяженням, 5 хвилин заключної частини з виконанням
вправ на розтягнення м‟язів та відновлення дихання.
Після тренування вживалось 0.5 літри томатного соку.
В кінці кожного тижня відбувалось контрольне
зважування, також як засіб адаптації до високих
температур суб‟єкти дослідження відвідували парну
лазню з температурою 95 градусів за Цельсієм вище нуля.
Поступово фізичні тренування з інтенсивністю пульсу
120–140 ударів на хвилину, збільшували свою тривалість

від 5 до 20 хвилин, а саме біг з обтяженням та безперервний біг. Рівень вживання напоїв не збільшувався.
Температура парної лазні що тижня збільшувалась на 5
градусів Цельсія в кінці досліду складала 110 градусів за
Цельсієм вище нуля.
25.08.2018 р. було проведено контрольне тестування
вихідних даних фізичної підготовленості випробуваних.
Тестування проводилось о 15 годині за безвітряної погоди,
температурою повітря 27 градусів за Цельсієм вище
нуля, атмосферним тиском 747 мм.рт.ст., та вологістю
повітря 21 відсоток.
У відсотковому співвідношенні отриманні оцінки
відображенні на рис.2.
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Рис.2. Відсоткове співвідношення отриманих оцінок
курсантами наприкінці дослідження
Як видно з рис.1 та рис.2 при використанні як
загальних заходів куди входили тренування в умовах
високої температури, використання парних лазень, а
також при дотриманні спеціальних заходів адаптації до
впливу високих температур, а саме контролем дегідратації
організму та споживання рідини, поповнення запасів
електролітів в організмі, використання одягу, що створює
сприятливі умови для тепловіддачі, вдалося досягнути
позитивної динаміки покращення рівня навчання курсанта.
Висновок. За останні роки відбувається значне
збільшення температури повітря, що негативно впливає
фізичний стан людини. Неоминає дане явище підвищення
ефективність освітнього процесу майбутнього офіцера
Національної поліції України.
Фізична підготовленість поліцейського в умовах
спекотних температур зазнає значного зниження, та
висуває перед його організмом додаткові вимоги.
Процес адаптації до високих температур при виконанні
фізичного навантаження дозволить покращити, стан
здоров‟я та розумову діяльність, що буде визначати
рівень професійної майстерності поліцейського.
Перспективним напрямком подальших досліджень є
поглиблене вивчення впливу низьких температур на
психофізичну підготовленість майбутнього офіцера
Національної поліції України при виконанні вправ із
значним проявом фізичної витривалості, а також вивчення
стані гіпертермії на рівень виконання прийомів рукопашного бою курсантами вищих закладів освіти з
специфічними умовами навчання.
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SPECIFIC OF ADAPTATION OF FUTURE OFFICER OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE TO HIGH
AND LOW TEMPERATURES IN IMPLEMENTATION OF PHYSICAL LOAD
This work covers questions related with the improvement of the psychophysical preparedness of future officers of the
National Police of Ukraine who are studying in higher education institutions with specific learning conditions in the event of
exposure to high and low temperatures
The concept of hypothermia is given, classification of hypothermia for moderate and hard is carried out. The reasons for
the development of hypothermia such as physical, chemical, behavioral and the interdependence of the type of body structure
to the state of adaptation to extreme climatic conditions are revealed.
The aimed recommendations at the development of physical workability, when performing physical exercises in conditions
of low temperatures are described.
The concept of hyperthermia is revealed. An analysis of hyperthermic traumas: muscle cramps, thermal overload, heat
stroke is performed. General and special exercises aimed at improving the heat resistance of the organism are considered.
Particular attention is paid to the issue of dehydration of the body during exercise physical load, and the degree of fluid
intake in this disease..
The observation of cadets of higher educational institutions with specific conditions of training, which during the training
sessions on physical training performed a variety of training exercises, and a set of activities aimed at improving the
adaptation to high temperatures when performing a control norm of running at 1000 m is conducted
The program consists of thirty-six sessions, three sessions per week, which were held at the same time, despite the climatic
conditions and they are based on equable, interval and repeated physical development methods, at the end of each week, the
subjects of the observation visited the steam bath. A positive dynamics in percentage of received score points is made.
Key words: cadet, hypothermia, hyperthermia, dehydration, adaptation, physical preparedness.
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ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
У статті педагогічно обгрунтована інтеграційна модель процесу організації пізнавальної діяльності
студентів у ВНЗ на прикладі дисципліни "Іноземна мова". Виявлені критерії, показники, рівні в процесі
впровадження педагогічної інтеграції в умовах навчання. Описано дидактичний комплекс системи
интегративних завдань і вправ, що розвиває продуктивні способи пізнавальної діяльності студентів, які
стимулюють розвиток здібностей особистості до самостійної навчальної роботи, самоврядування і
самоконтролю для забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності студентів у вищому
навчальному закладі.
Ключові слова: педагогічне проектування, інтеграційна модель, педагогічна інтеграція, пізнавальна
діяльность студентів, реалізації концепції.
Постановка проблеми. Розвиток у всіх сферах
життя і діяльності сучасної людини – одна з основних
рис всіх соціокультурних змін в суспільстві. Саме розвиток
породжує більшу невідповідність між освітою і стрімко
мінливим загальним рівнем культурного і технічного
оточення людини. Відповідність освіти сучасним високим
вимогам виступає як провідний чинник конкурентоспроможності майбутнього фахівця. Різноманітні міжнародні
контакти в галузі освіти, науки, медицини, промисловості,
однак, ускладнюються мовними бар‟єрами.
Сформовані сьогодні в Україні соціально-економічні
обставини змушують систему вищої освіти враховувати
той факт, що саме володіння іноземною мовою робить
випускника ВНЗ затребуваним на ринку праці, відкриває
перед ним широкі професійні можливості, що, в свою
чергу, підвищує конкурентоспроможність країни на світовому ринку, створює умови для інтеграції України і в
світовий освітній простір, і в світову систему виробничих
відносин. Важливими аспектами побудови сучасної
системи вищої освіти, що відповідають розвитку соціуму і
вимогам до освіти, які пред‟являються розвитком науки,
техніки і виробництва є такі: гуманізація, демократизація, інтенсифікація, інформатизація, безперервність та інтеграція.
У сфері освіти інтеграція є провідним показником
модернізації соціокультурної діяльності суспільства.
Сьогодні став очевидним той факт, що знання є
визначальним фактором розвитку науково-технічного
прогресу світової спільноти, і, відповідно, збільшилась
консолідація світового потенціалу освіти і науки на
основі міжнародної інтеграції в цих областях.
З точки зору наукового підходу можна розглядати
глобальну інтеграцію з поглибленням процесу інтернаціоналізації, взаєморозуміння і співпраці в сфері освіти і
її внутрішню системну інтеграцію на основі об‟єднання
освітніх систем для підвищення якості освіти в світі.
Сучасній системі вищої освіти властива найбільша
ступінь міжнародної інтеграції, міждержавного співробітництва. Про це свідчить більшість міжнародних освітніх

програм, складовою частиною яких є міжвузівські плани
співпраці та спеціальні програми.
Розвиток вищої школи є важливою стратегією загального національного розвитку, при цьому виші покликані
здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів,
фахівців, що володіють професійно значущими особистісними якостями, а також загальною культурою (методологічною, рефлексивною, екологічною, квалітативною
і ін.). Підготовка зазначених кадрів можлива шляхом
модернізації існуючої дидактичної системи вишів за
допомогою реалізації концепції професійно орієнтованого
навчання та особистісно-діяльнісного, конкурентного,
інженерно-психологічного підходів в навчанні. Це, в
свою чергу, вимагає глибокого переосмислення методологічних основ підготовки конкурентоспроможних
фахівців у контексті вирішення конкретних завдань
майбутньої професійної діяльності.
Актуальність даного дослідження зумовлена
суперечностями між сучасним рівнем розвитку науки і
техніки і рівнем підготовки майбутніх фахівців вищої
школи; необхідністю досягнення якісних результатів
професійного та особистісного розвитку студентів і
недостатньо ефективним застосуванням педагогічної
інтеграції у практику вищих навчальних закладів;
потенційними можливостями професійно орієнтованого
навчання і фактичною відсутністю методичних розробок
з його організації з метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців; недостатньою розробленістю питання і необхідністю розробки дидактичних
комплексів з іноземної мови, що забезпечують професіоналізацію [1, с.98].
Важливо пам‟ятати, що існує дискретно-дисциплінарна
модель освоєння змісту навчання протягом тривалого
періоду, яка забезпечила підготовку поколінь кваліфікованих фахівців. Однак, формальна роз‟єднаність споріднених дисциплін у навчальних планах, невиправдані
відмінності в понятійно-термінологічному апараті, недостатнє використання міжпредметних зв‟язків у навчаль-
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ному процесі не сприяють ані цілеспрямованому
формуванню цілісної системи знань того, хто навчається,
ані засвоєнню способів пізнання, загальних для багатьох
навчальних дисциплін.
При цьому междисциплинарно-інтеграційний характер
діяльності фахівців технічного профілю вимагає формування у студентів уміння інтегрувати знання з різних
науково-дисциплінарних областей і застосовувати їх
комплексно, у взаємозв‟язку [5]. Однак, технології навчання, що використовуються сьогодні у вищій школі, орієнтовані насамперед на розвиток умінь і навичок в даній
галузі, а не на формування і розвиток цілісної системи взаємопов‟язаних загально знань й інтелектуальних умінь.
Виклад основного матеріалу. Серед сучасних
інтегративно-педагогічних теорій можна виділити ті, які
безпосередньо є предметом вивчення та роблять інтеграційні процеси, які знаходять відображення в їх назвах.
До їх числа відносяться концепції внутрішньо-предметної
інтеграції педагогічного знання (В. Загвязинский),
концепція синтезу дидактичних систем (М.І. Махмутов),
концепція інтеграції загальної та професійної освіти
(М. Берулава, Ю.С.Тюнников).
Багато десятиліть робилися спроби розгляду окремих
аспектів проблем педагогічної інтеграції (дидактичних
умов, методів, форм, засобів) в процесі вивчення іноземної
мови (O.A. Артем‟єва, П.Б. Гурвич, І.О. Зимня,
В.Н. Каргашова, Г.А. Китайгородська, В.П. Кузовлев,
Е.И. Пассов, Е.С. Полат). Однак, аналіз досліджень
показує, що проблема використання педагогічної інтеграції
для підвищення рівня конкурентоспроможності майбутнього фахівця вищої школи в процесі оволодіння іншомовною промовою вивчена недостатньо. Виявлені
протиріччя визначають проблему спеціального педагогічного дослідження, рішення якої складає мета: теоретичне обгрунтування ефективних умов використання
педагогічної інтеграції для підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців вищої школи [4].
Актуальність і практична значущість даної проблеми
визначили вибір теми нашої статті: «Педагогічна
інтеграція як фактор підвищення конкурентоспроможності майбутнього фахівця в умовах навчання у вищій
школі» (на прикладі дисципліни «Іноземна мова»).
Педагогічна інтеграція сприятиме підвищенню рівня
конкурентоспроможності майбутніх фахівців у вищій
школі, якщо:
1. педагогічна інтеграція розуміється викладачами та
студентами як важливий фактор розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців-професіоналів;
2. створено комплекс умов для організації аудиторної
і позааудиторної пізнавальної діяльності студентів, що
сприяє формуванню цілісних загальних знань і інтелектуальних умінь особистості, які діагностуються показниками прояви цих знань і умінь з метою підвищення
рівня конкурентоспроможності, самоконтролю, саморозвитку і самореалізації в соціумі;
3. використання системи методів активного навчання;
4. спеціальне проектування інтеграційної моделї
процесу організації пізнавальної діяльності студентів у
вищій школі.
Методологічною основою послужив синтез філософських положень про єдність теорії і практики, які мають
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концепцію цілісного підходу до розгляду педагогічної
інтеграції та теорії поетапного становлення і розвитку
особистості в процесах діяльності, пізнання і спілкування,
освіти та самоосвіти. Ідеї особистісно-діяльнісного і
контекстного підходів, спрямованих на формування професійної мовної компетенції фахівців, професійно орієнтованого підходу забезпечують високий рівень конкурентоспроможності фахівців вищої школи в сучасних умовах
розвитку суспільства. Маємо декілька етапів, а саме:
1. Пошуково-аналітичний. Проводився аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем інтеграції в
системі вузівської освіти; розроблялися програма і
методика дослідно-експериментальної роботи, здійснено
констатуючий експеримент.
2. Дослідно-експериментальний. Моделювання педагогічних умов, що забезпечують реалізацію інтегративної
пізнавальної діяльності студентів з метою успішного
оволодіння студентами іноземною мовою.
3. Завершально-експериментальний.
Перевірялася
ефективність реалізації запропонованої моделі процесу
організації інтегративної пізнавальної діяльності студентів
та впроваджувалися методичні рекомендації
Педагогічна інтеграція у вищій школі – триєдиний
цілісний процес, що характеризується засвоєнням студентами міждисциплінарних знань, вихованням типологічних якостей професійної поведінки особистості і
рівнем конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
В основі педагогічної інтеграції знаходятся дидактичні
принципи особистісно-діяльнісного і контекстного підходів, що використовуються в педагогіці.
Ефективність педагогічної інтеграції в виші забезпечується комплексом педагогічних умов, а саме:
1. організаційно-дидактичних (діагностика вихідного
рівня оволодіння студентами інтеграційними способами
пізнавальної діяльності; педагогічний вибір інтеграційних форм, методів навчання і самоосвіти, диференціація
студентів за рівнем навченості з дисципліни; створення
дидактико-методичних інтеграційних комплексів; здійснення проміжного і підсумкового контролю);
2. соціально-діяльнісних (визначення змісту інтегрувального матеріалу в контексті майбутньої професійної
діяльності, спеціальної педагогічної організації, управління і координація пізнавальної діяльності студентів;
3. включення суб‟єктів в різні види пізнавальної
діяльності, інтеграційна аудиторна та позааудиторна
пізнавальна діяльність і самоосвіта студентів;
4. індивідуально-психологічних (використання самоаналізу, самооцінки, модифікації спонукальної мотивації
в інтегративної пізнавальної діяльності, забезпечення
позитивного вектора орієнтації особистості, інтерактивного суб‟єкт-суб‟єктного спілкування в виховно-освітньому
середовищі вищого навчального закладу) [2, с.158-167].
Педагогічне проектування підвищення рівня конкурентоспроможності майбутнього фахівця представлена
як педагогічна їнтегративна модель процесу організації
пізнавальної діяльності студентів у вищій школі. Виявлено
рівні, критерії та показники успішності оволодіння
студентами способів інтегративної пізнавальної діяльності.
які забезпечують результативність оволодіння іноземною
мовою і високим рівнем конкурентоспроможності майбутніх фахівців.
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Результати педагогічного проектування і реалізація в
системі організації пізнавальної діяльності студентів
дидактико-методичного інтеграційного комплексу (ДМІК)
пізнавальних завдань, що забезпечує на практиці
ефективне оволодіння іноземною мовою і спрямованого
на підвищення рівня конкурентоспроможності майбутніх
фахівців дозволяють зробити наступні висновки.
Педагогічне проектування, розробка і реалізація
интегративної системи професійно орієнтованих завдань,
завдань та вправ, що застосовуються на заняттях з
іноземної мови та в позааудиторний час з метою формування компетентності, конкурентоспроможності майбутніх
фахівців у виші, здійснювалися на основі особистіснодіяльнісного, контекстного підходів в навчанні.
Педагогічна інтеграція виступає в ролі дидактичного
принципу, який, по-перше, впливає і якісно змінює рівень
проектування змісту освіти, систему відбору, структурування і засвоєння змісту освіти, по-друге, передбачає
використання сучасних технологій навчання і самоосвіти,
по-третє, стимулює впровадження інноваційних форм і
методів проведення занять. Фактично це трирівнева
педагогічна інтеграція, що має на меті досягнення, які
навчаються у вищому навчальному закладі стійкого
рівня конкурентоспроможності [3,4].
При педагогічному проектуванні інтегративної системи
професійно орієнтованих завдань та вправ використовувався опис цілей, засобів, методів, способів, форм
педагогічної діяльності як моделі можливих дій педагога
по реалізації дидактичних завдань. Найважливішим
етапом з‟явився вибір методологічних основ для проектування, з якого виникли:
1) постановка задач проектування,
2) конструювання взаємозалежностей між критеріями,
показниками і рівнями, які виділяються в роботі.
Таким чином, педагогічне проектування містить шість
етапів (етап цілепокладання, модельно-проектний,
системно-плановий, діагностичний, практико-орієнтований, оціночно-результативний), кожен з яких вирішує
свої завдання, але всі вони націлені на успішну реалізацію
моделі, що сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців в результаті оволодіння
ними інтегративними знаннями і способами пізнавальної
діяльності.
Теоретичний аналіз і емпіричні дані дозволили встановити, що педагогічна інтеграція виступає провідним
фактором підвищення рівня конкурентоспроможності
майбутнього фахівця. Тому, без сумніву, виняткову
практичну важливість набуває визначення і створення
викладачем спеціальних педагогічних умов (організаційнодидактичних, соціально-діяльнісних, індивідуальнопсихологічних), що сприяють успішній реалізації інтеграційного підходу в процесі навчання у вищій школі.
Орієнтація на вирішення найбільш важливих в
професійному плані завдань вимагає впровадження в
навчальний процес інтегративної моделі пізнавальної
діяльності. Також доведена педагогічна валідність такої
інтегративної моделі процесу організації пізнавальної
діяльності студентів у вищій школі. Дані отримані в ході
дослідно-експериментальної роботи, підтвердили, що
дисципліна «Іноземна мова» здатна впливати на
розвиток професійно значущих якостей і здібностей, а

відповідно, на формування їх конкурентоспроможності
при цілеспрямованій організації інтегративної пізнавальної діяльності [4].
На основі теоретичного аналізу та отриманих даних
був спроектован розвиток особистості того, хто
навчається у виші в процесі застосування педагогічної
інтеграції (в когнітивній, інтелектуально-креативній, в
сфері професійно значущих якостей особистості, в
морально-етичній сфері). Критерії, виділені на основі
теоретичного аналізу, відповідають дидактичним цілям
навчання у вищій школі, відображають зв‟язок між цілями
і результатами навчання. Але головне те, що вони
дозволяють оцінити якість інтеграційних знань студентів в
процесі їх пізнавальної діяльності у ВНЗ, а також рівень
прояву креативності в навчальній діяльності.
При проектуванні дидактико-методичного інтеграційного комплексу ми мали певну мету: створення викладачем збагаченого навчального середовища, яке дозволяє
організувати таку педагогічну взаємодію зі студентами,
що гарантує досягнення поставлених дидактичних цілей
і високого рівня конкурентоспроможності майбутнього
фахівця.
Слід зазначити, що дидактико-методичний інтеграційний комплекс сприяє залученню студентів усіх рівнів
конкурентоспроможності в пізнавальну аудиторну,
позааудиторну і самоосвітню діяльність, створюючи таким
чином умови для самореалізації особистості студентів
засобами навчальної дисципліни «Іноземна мова».
Спеціально спроектований комплекс, що складається із
завдань, вправ, тестування за допомогою навчальноконтролюючих комп‟ютерних програм («Телекомунікаційні системи», «Інтеграція – I» і «Інтеграція II»)
дозволяє вирішити дидактичні завдання, розширивши
межі дисципліни викладання дисципліни «Іноземна
мова» в плані можливостей формування стійкого рівня
конкурентоспроможності майбутніх фахівців. Такий
дидактичний комплекс дозволив ефективно організувати
аудиторну і позааудиторну пізнавальну діяльність студентів, їх самостійну творчу роботу з різноманітними
типами пізнавальних, дослідницьких завдань, сприяє
придбанню умінь і навичок, досвіду творчої діяльності в
формі індивідуального, групового або колективного
навчання та самоосвіти. Важливо, що розроблений
інтегративний комплекс має методичне підкріплення у
вигляді розроблених методичних рекомендацій для
студентів та викладачів, пам‟яток при організації самих
різних видів пізнавальної діяльності, методичних рад з
використанням комп‟ютерних програм в процесі навчання [6, с.24-28].
Дані роботи дозволили охарактеризувати стан,
виявити тенденції, визначити шляхи розвитку особистості
студентів в процесі застосування педагогічної інтеграції
у виші з метою підвищення рівня конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
Таким чином, проведена робота доводить, що
педагогічне моделювання процесу підвищення рівня
конкурентоспроможності студентів у вищому навчальному
закладі і спеціально спроектований дидактико-методичний комплекс з дисципліни «Іноземна мова» дозволяють на практиці цілеспрямовано підвищувати особистісний потенціал студентів, надавати їм необхідну
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педагогічну підтримку у формуванні інтеграційних знань і
умінь і забезпечити тим самим успішне досягнення
стійкого рівня конкурентоспроможності фахівців [7].
Висновок. Аналіз психолого-педагогічної літератури,
теоретичних підходів до підготовки майбутніх фахівців
в системі вищої професійної освіти, з метою підвищення
їх рівня конкурентоспроможності, а також результати
роботи дозволяють констатувати наступне: розглянуто
педагогічну інтеграцію на рівні цілісного процесу, що
стимулює засвоєння міждисциплінарних знань, що в
свою чергу забезпечує педагогічне управління навчанням,
вихованням і розвитком особистості студентів, а також
сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності
майбутнього фахівця вищої школи. Педагогічна інтеграція
системно об‟єднує цілі і зміст, інтенсифікує міждисциплінарні зв‟язки як у середині змісту навчальних дисциплін, так і форм і методів навчання і виховання в вузі.
Отримані емпіричні дані зумовили необхідність
спеціального аналізу шляхів і засобів, факторів і умов,
що сприяють підвищенню рівня професійної ідентифікації
навчатися у вищій школі з метою розвитку їх конкурентоспроможності як майбутніх фахівців.
Педагогічно обгрунтовано і практично підтверджено,
що провідним фактором успішного формування професійно значущих якостей, підвищення рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців виступає педагогічна
інтеграція, яка дозволяє реалізувати дидактичні, пізнавальні, виховні та розвиваючі цілі професійної освіти в
їх єдності. Застосування педагогічної інтеграції в організації пізнавальної діяльності студентів фактично пов‟язує
теоретичне навчання з практикою, яка дає можливість
розвивати їх професійно значущі якості та здібності,
формувати інтегративність знань і умінь студентів,
регулювати і стимулювати емоційно-вольову готовність
до професійної та соціальної діяльності, сприяти підвищенню рівня загальної культури майбутнього фахівця, і
відповідно, формувати його компетентність та конкурентоспроможність в процесі навчання у ВНЗ.
У цілому інтеграція у вищій школі представляє собою
психолого-педагогічний феномен, при дослідженні якого
слід враховувати дані різних гуманітарних наук: педагогічної психології, психології особистості, нейропсихології.
Таким чином, цілеспрямована організація інтегративної
пізнавальної діяльності студентів у виші є ефективним
засобом підвищення їх особистісного потенціалу та
формування стійкого рівня конкурентоспроможності
майбутніх фахівців [3, с.38].
З позиції особистісно-діяльнісного, контекстного та
системного підходів у вищій школі практична реалізація
педагогічної інтеграції передбачає:
1. визначення критеріїв успішності оволодіння студентами способами інтегративної пізнавальної діяльності;
2. виділення показників рівневої диференціації студентів в плані їх конкурентоспроможності;
3. диференціацію студентів на типологічні групи з
урахуванням їх мовної компетенції;
4. розробку системної організації інтегративної пізнавальної діяльності студента;
5. забезпечення результативної педагогічної взаємодії.
Педагогічну модель системи умов застосування
інтеграції у вищій школі було розглянуто як спеціально
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організовану діяльність педагога, що забезпечує повноту
досягнення поставлених дидактичних цілей. Інтегративний підхід в організації пізнавальної діяльності
студентів в руках викладачів є інструментарієм для
створення спеціально збагаченого професійно-орієнтованого навчального середовища, що дозволяє в рамках
однієї дисципліни (наприклад «Іноземна мова») формувати
у студентів інтегративні знання і вміння, а також сприти
досягненню поставлених дидактичних цілей і підви щенню рівня конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
Для оцінки динаміки рівня конкурентоспроможності
майбутнього фахівця вищої школи в результаті впровадження педагогічної інтеграції в навчальний процес було
виділено кілька критеріїв:
1. когнітивно-інформаційний: пов‟язаний з розвитком
мовного інтелекту студентів, рівнем асоціативності
мислення, з формуванням інтегративності знань, що
спонукає до рефлексивності своєї діяльності, а також
сприяє креативності, дівергентності мислення студента;
2. діяльнісно-ціннісний: відображає сформованість
професійно значущих якостей особистості студента, що
характеризує рівень їх соціалізації в навчальному
колективі і систему ціннісних установ, що в свою чергу
сприяє активності та ініціативності студентів та обумовлює позитивну Я-концепцію;
3. мотиваційно-вольовий: характеризує тип професійної мотивації і мобільність студентів, який спрямовує
їх прагнення і здатність до досягнення пізнавальних
цілей, що регулюють мотивацію до досягнення
професійної компетентності та конкурентоспроможності;
4. комунікативно-ініціативний:
вимагає
певних
організаторських якостей і ініціативності учнів, формує
їх толерантність;
5. компетентнісно-рефлексивний: стимулює інтегративну пізнавальну діяльність студентів, що розкриває їх
інтелектуальні здібності, спонукає формування творчого
потенціалу, що у результаті веде до виховання відповідальності за наслідки своєї професійної діяльності.
У висновку розглянуто коло питань, які потребують
подальшого вивчення. Можливим напрямом подальшого
дослідження даної проблеми є більш поглиблене вивчення
можливостей використання педагогічної інтеграції в
рамках модульно-блочного навчання іноземної мови та
активного використання когнітивних освітніх технологій.
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ПОНЯТІЙНЕ ПОЛЕ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ПРОГРАМІСТІВ
ДО ФАХОВОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті обґрунтовано сутність поняття самовдосконалення, як ключового аспекту в досягненні
найвищого рівня професійного та особистісного зростання та проведено порівняльний аналіз дефініцій
«саморозвиток» і «самовдосконалення». Здійснено аналіз наукових поглядів на суть основних дефініцій
дослідження, зокрема «професійний саморозвиток» та «професійне самовдосконалення майбутніх
техніків-програмістів» і, що найважливіше, визначено компоненти теоретичної моделі формування
готовності до фахового самовдосконалення майбутніх техніків-програмістів, та їх зміст.
Ключові слова: «саморозвиток», «професійний саморозвиток», «самовдосконалення», «професійне
самовдосконалення майбутніх техніків-програмістів», «модель», «теоретична модель».
Постановка проблеми. Система вищої освіти є
одним із головних соціальних інститутів, покликаних
забезпечити якісне входження молодого покоління в
сферу суспільних відносин. Сьогодні для цього створена
нормативно-правова база, зокрема, прийнято Закон
України «Про вищу освіту» (2014 р.), Закон України «Про
освіту» (2017 р.), Постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266 затверджено перелік галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, запроваджено Національну
рамку кваліфікацій (2011 р.). Підготовка техніківпрограмістів здійснюється в закладах фахової передвищої
освіти в умовах інтенсивного розвитку інформаційного
суспільства, коли відбувається активний розвиток
мобільних технологій, створення відкритого цифрового
контенту, з‟являються віртуальні освітні ігрові технології,
для навчання використовуються соціальні мережі та ін.
Таким чином, сьогодні актуалізувалась необхідність у
якісно новій підготовці фахівців, яка має дати можливість
поєднувати фундаментальність професійних базових
знань із інноваційністю мислення і практико-орієнтованим, дослідницьким підходом для вирішення конкретних
освітніх проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковців
давно цікавила проблема професійного самовдосконалення людини та в різний час і під різними кутами зору
вони розглядали цей феномен. Фундаментальні дослідження, які є теоретичною базою вивчення стратегій
професійного саморозвитку майбутніх техніків-програмістів, висвітлені у працях, присвячених особливостям
життєвих стратегій, проектуванню життєвого шляху
особистості (К. Абульханова-Славська, О. Васильєва,
О. Вороніна, , Г. Дмитренко, Л. Регуш, Т. Резнік, Ю. Резнік,
С.Рубінштейн, М. Семиліт, В. Семиченко, С.Степанова,
Э. Фром та інші); положення гуманистичної психології
щодо саморозвитку і самоактуалізації особистості розкриті
у роботах А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла).
Вагомий внесок у теорію самопізнання і «Я-концепцію»
зробили: Р. Бернс, Л. Божович, І. Кон, В. Маралов,
В. Слободчиков та ін. Серед них найвідомішими є
роботи учених-педагогів: І. Беха, Н. Гузій, С.Дружилова,
В. Загвязинського, І. Зязюна, Н. Кухарєва, Л. Литвинюк,

В. Лозового, Т. Лучкиної, А. Маркової, Г. Наливайко,
О. Прокопової, В. Радула, Т. Северіної, І. Сидоренко.
В педагогічних дослідженнях С. Сисоєвої, Л. Сущенко,
Г. Балла, Д. Бєлухіна, А. Бодальова, С. Величко,
І. Донцова самовдосконалення розглядається як процес,
що об‟єднує в собі мотиви, інтереси і ціннісні орієнтації
особистості. Формування компетентності саморозвитку
особистості як основа підготовки майбутнього фахівця
досліджувалось вченими: Є. Климовим, Л. Колісник,
Л. Куликовою, В. Мараловим, А. Маслоу, Б. Мастеровим,
Л. Мітіною, а також ученими-філософами: О. Бурлуки,
Ю. Коваленко, М. Ценко. Їх праці допомогають сформувати більш точне розуміння фахового самовдосконалення
і мають відмінні наукові позиції.
Проте проблема фахового самовдосконалення майбутніх техніків-програмістів дослідниками не порушувалась.
Метою статті є аналіз наукових поглядів на суть
основних дефініцій дослідження, зокрема «саморозвиток»,
«професійний саморозвиток», «самовдосконалення»,
«професійне самовдосконалення майбутніх техніківпрограмістів» як теоретичної основи формування
здатності майбутніх техніків-програмістів до фахового
самовдосконалення.
Виклад основного матеріалу. За логікою нашого
дослідження насамперед розглянемо дефініцію «саморозвиток» яка є найбільш наближеним й загальновживаним конструктом. Зрозуміло, що процес саморозвитку
складається в свою чергу з певної структури, має свої
етапи, які багато в чому подібні до процесу самовдосконалення. Більшість вчених вважають, що обидва
процеси розпочинаються з визначення початкових,
«стартових умов» вивчення реального стану здатності
людини до процесів самопізнання. До ХІХ ст. ключовим
чинником саморозвитку науковці вважали самопізнання,
в результаті якого людина мала можливість самовизначитися у своїй діяльності і реалізовувати на практиці
особистісні можливості. Згодом, у ХІХ ст. змінився
світогляд людини, а тому змінилися і механізми саморозвитку особистості, особливого значення набуває
реалізація індивідуальної творчої діяльності особистості [14].
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Дослідник Ю. Орлов доводить, що самопізнання
здійснюється не заради пошуку істини, а заради певних
цілей, зокрема для самовиховання, Мається на увазі, що
процес формування себе людиною здійснюється відповідно до власних намірів. Дещо по іншому розуміє самовиховання І. Шаповалова, стверджуючи, що це певний
тип ставлення, вчинків, дій до самого себе і власного майбутнього з точки зору відповідності певному ідеалу [23].
У ХХ ст. наукові дослідження «червоною ниткою»
пронизує питання взаємодії духовності й реальності,
розкриття і самореалізації творчих здібностей, роль
творчого індивідуального початку в саморозвитку особистості, значення для саморозвитку віри, духовності, і,
особливо, відповідальності як однієї з найскладнішої
складової внутрішнього світу людини, у тому числі з
його перетворення, вироблення власних позицій і
переконань, постановкою життєвих цілей, пошуку
шляхів самовизначення в процесі її життєвої траєкторії,
у межах якої особистість виявляє себе, будує, осягає
смисл свого існування [2, с.17]. В цьому сенсі саморозвиток особистості слід розуміти як пошук власних
позицій, самопізнання, постановка власних життєвих цілей
та розробка завдань їх реалізації. Як вважає Ю. Орлов,
студент має робити ту справу, яку він визначив і яка
представляє його в суспільстві як особистість [10].
З цих позицій А. Маслоу зауважує, що особистісне
зростання це послідовне задоволення «вищих» потреб на
підставі досягнутих базових, це особливі відносини зі
світом і самим собою, які вибудовуються на переконанні,
що правильний вибір у житті завжди знаходиться всередині нас; як прагнення ставати дедалі компетентнішим і
здатним настільки, наскільки це можливо біологічно, і
тією мірою, якою це зростання посилює організм [12,
с.27]; як реалізація конкретного сенсу життя певною
особистістю в певний момент [17, 20]; як якісні зміни
індивідуального розвитку, що стосуються усвідомленого
ставлення і спрямованості у майбутнє [1]. Більшість
науковців доводять, що саморозвиток – це внутрішній
процес, певний спосіб реагування людини на вплив середовища, усвідомлене вдосконалення себе самого [4, с.24].
Отже, поняття «саморозвиток» можна представити як
внутрішній процес самопізнання, що становить основу,
визначення особистістю життєвих цілей якісного перетворення власного життя на вищому ступені організації.
Ознайомившись із тлумаченням різних авторів щодо
такої важливої складової процесу саморозвитку як
професійний саморозвиток, ми схиляємося більше до
думки, що пропонує Л. Сущенко. На її думку, навички
самоосвіти, рефлексивне мислення, участь у діалозі
культур, володіння мікродіалогом або внутрішнім діалогом, прагнення до власної життєтворчості є необхідними
складовими професійного саморозвитку особистості
[15]. Переконливим, на наш погляд, є таке визначення
науковцiв, що професiйний саморoзвиток – це прoцес
фoрмування особистостi, орiєнтованої на високi професiйні досягнення, прoцес фoрмування професiоналізму
фахiвця й дiяльності. Базуючись на цих положеннях,
можна зробити висновок, що професiйний самoрозвиток
техніка-програміста є незворотним процесом, який
сприяє його самоствердженню, самовдосконаленню й
самоактуалізації як суб‟єкта професійного пізнання, спіл-

кування й праці [22, с.38]. Таким чином, професійний
саморозвиток у нашому дослідженні визначаємо як
формування такого фахівця, який здатний до свідомого
досягнення найвищого рівня фахової компетентності
щляхом самоствердження, самоактуалізації, перманентної
роботи над собою.
У ході проведення подальшого семантичного аналізу
понятійного апарату нашого дослідження сфокусовано
розглянемо процес самовдосконалення. У цьому контексті
вважаємо доцільним звернутись до твердження
О. Затворнюк та І. Чемерилової, що самовдoсконалення
відiграє провiдну роль в особистiсному й професiйному
зростаннi людини та досягненнi нeю акмe як вeршини
poзвитку: pyx осoбистoстi дo максимальнoї дoсконалoстi –
«абсолютного акме» (зaгaльнoлюдськoї вeршини дoскoналoстi), здiйснюється чeрез дoсягнeння «віднoсних
акмe» (вeршин дoсконалоoсті oкремoї людини) [12, с.31]
шляхoм її нeвпиннoї рoбoти нaд сoбoю. Самoвдоскoналeння вважaється вирaженням нaйвищoї людськoї
пoтрeби – пoтреби в сaмoактуaлiзації, якa при її
реалiзації стaнoвить життєвий сeнс осoбистoсті. У
вершиннiй психолoгії вирiшальною в особистiсному
зростаннi, самовдосконаленнi людини є її здатнiсть до
«самодетермінації» – вмiння «вирішити за себе…, а
рішення за себе – завжди формування себе» [13]. На
думку К. Роджерса, основнoю рушiйною силoю самoвдосконалення людини виступає пoєднання її реальнoго
та iдеального «Я», що зумовлює змістовні сили зростання
й розвитку особистості, а не особистісні комплекси чи
захисні механізми. Важливо те, що «Я-реальне» та «Яідеальне» поєднуються в «симфонію» – віру в можливість
самореалізації, і це стає потужним внутрішнім генератором бажання до самовдосконалення особистості.
Самовдосконалення особистості починається із системи
вимог і суспільних очікувань, при цьому рушійними
силами самовдосконалення виступають суперечності
між вимогами до особистості та її реальною поведінкою,
між її наявними знаннями та освітніми стандартами
тощо. Дослідник проблеми самовдосконалення та готовності до самовдосконалення Шестакова переконує, що
існують суспільні передумови самовдосконалення особистості, якими стають: зовнішня підтримка, що виражається у створенні сприятливих умов для його реалізації;
цілеспрямоване формування необхідних особистісних
мотивів, якостей, здібностей, знань, та ін., що формують
основу готовності до самовдосконалення а також забезпечують його ефективність; та педагогічний супровід
процесів самотворення, завдяки якому забезпечується
необхідна підтримка людини в її самовдосконаленні [27,
с.43]. Дослідники І. Донцов та В. Лозовий у своїх
наукових розвідках дефініцію самовдосконалення трактують як свідомий рух особистості до досконалості, як
саморозвиток, пропущений крізь свідомість суб‟єкта, що
розвивається [5, 8]. Саморозвиток особистості – це процес,
в якому вирізняють такі форми, як: самовиховання
(нижча) і самовдосконалення (вища), що «відрізняються
одна від одної природою самотворчої активності та
масштабом перетворень». Проте головною ознакою
самовдосконалення особистості слід вважати рівень
синтезу її відповідальності та свободи, організованості й
спонтанності, творчості й репродукції. Такого рівня реа-
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льно досягти лише завдяки поєднанню та збалансуванню
діалектичних протилежностей особистості в її індивідуальному бутті, – саме ця умова веде до збільшення
стійкості людини в умовах певного середовища [3;4;18].
Науковець Тертична тлумачить самовдосконалення особистості як «процес розгортання людського в людині»,
як явище, що «стосується цілісної зміни особистості, а не
покращення окремих її властивостей і здібностей» [17],
А.В. Лозовий зауважує, що для самовдосконалення значущою є «не міра розвитку будь-яких якостей особистості,
а їхній моральний зміст» [8, с.41]. В ідеалі лише та людина
здатна до самовдосконалення, якій притаманні «сила
мислення як світло пізнання, сила волі як енергія характеру, сила почуття як любов», саме вони задають відповідні напрями її роботи над собою. Як стверджує
Г. Гегель, рефлексія світового руху є рушійною силою
його розвитку, внутрішньою формою історичної самосвідомості й саморозвитку культури. Мислителі ХІХ ст.,
продовжуючи наукові розвідки своїх попередників, до
механізмів саморозвитку особистості відносили самопізнання, самовизначення, самовдосконалення особистості,
рефлексивне мислення, визначали нові шляхи саморозвитку [12, с.43]. Нарешті, робить висновок Ю. Орлов,
найкраще самовдосконалюватися із задоволенням, але за
умови, що самовихованням потрібно займатися не вимушено, під тиском обставин, а вільно, з глибокого, істинно
людського бажання стати кращими, досконалішими.
Основою такого прагнення є потреба в самореалізації. За
нашим переконанням, самовдосконалення – це процес
індивідуального управління розвитком власних якостей та
здібностей особистості з метою досягнення більш високих
показників професійної діяльності (акме).
З огляду на заявлену тему нашої статті, одним із
завдань дослідження є розкриття суті поняття «професійне
самовдосконалення майбутніх техніків-програмістів».
Зазначимо, що дослідниця Л. Сущенкo прoфесiйне самoвдoскoналення тлумaчить як «внутрішній процес якісних
самозмін, який відбувається за рахунок усвідомлення
особистістю необхідності самовдосконалення, грамотного
самоаналізу, власних роздумів і рефлексії; мотиваційного,
цілеспрямованого і добре організованого саморуху до
найкращого в собі» [15, с.53]. Нам iмпoнує твeрджeння,
щo прoфесiйне самoвдоскoналення – це свiдомий, цiлеспрямoваний прoцес пiдвищення рiвня власнoї прoфесiйної
кoмпетенції і рoзвитку прoфесійно значущих якoстей
відповіднo дo сoцiальних вимoг, умoв прoфесiйної дiяль-

ностi та власнoї прoграми рoзвитку. Слід взяти до уваги,
що професійне самовдосконалення відбувається у формі
самоосвіти та самовиховання. Останнє Н. Путіловська
тлумачить як соціальне явище, що властиве тільки людині,
яка усвідомлює себе в системі суспільних відносин [11,
с.44]. Щодо самовдосконалення, то Т. Шестакова акцентує
увагу на свідомому і виключно позитивному характері
особистісних змін, що забезпечує досягнення людиною
вершин свого розвитку; в терміні «саморух» підкреслено
внутрішню детермінованість самовдосконалення, що є
самодовільним рухом до досконалості, закладеним у
людині генетично.
Для нашого дослідження цінною є думка І. Зязюна
щодо характеристики професійного самовдосконалення,
основними якостями якого вчений називає духовну
елітарність, інтелігентність, продуктивність інтелектуальної діяльності. Адже професійне становлення технікапрограміста тісно пов‟язане з розвитком його когнітивної
сфери, інтелектуальної загартованості, ерудиції, латерального мислення, креативності, технічної майстерності
[7, с.59]. Важливо зазначити, що осoбистість вихoдить на
новi мoжливостi самoвдоскoналення i професiйного самoвиявлeння зaвдяки творчості. Нa нaшу думку, прoфесiйне
самoвдoсконалeння слiд тлумaчити як прoцес усвiдoмленoго, пeрманентнoгo фoрмувaння осoбистостi, cпрямoваний на виcoкі профеciйні дoсягнення за рахунoк постiйного
руxу впeред дo дoскoналoсті, щo реалiзується шляхoм
самoмoтивації, плaнувaння, органiзації та самoконтрoлю.
Таким чином, маємо можливість провести порівняльний аналіз змісту понять саморозвиток і самовдосконалення, що представлений у таблиці 1.
Отже, феномен саморозвитку ми розуміємо як обов‟язково внутрішній, мотиваційний процес, спрямований
на досягнення конкретної мети; як свідоме самовдосконалення. Внутрішньо організовані процеси відбуваються
за наявності спрямованості особистості на саморозвиток,
який реалізується за умови самомотивації, планування,
організації та самоконтролю – основних функцій самоменеджменту.
Відтак, самовдосконалення є процесом свідомого
керування розвитком особистості, індивідуальних якостей,
здібностей. Метою самовдосконалення є досягнення
більш вагомих і значимих результатів, прагнення бути
кращим. Самовдосконалення відбувається завдяки прагненню кожної людини до досконалості, наближення до
певного ідеалу.
Таблиця 1.
Порівняльний аналіз дефініцій «саморозвиток» і «самовдосконалення

Саморозвиток
Прoцес автoномного управлiння пoступoвим перехoдoм
пpирoди людини вiд oдного стану в iнший – через
пiзнання, визнaчення, прoграмувaння та oб‟єктивaцію
влaсних пoтенцiй з мeтoю дoсягнeння життєвих цiлей.
Професiйний самoрoзвитoк визначaємo як прoцеc автoнoмнoго управлiння пoступoвим пeрехoдoм кoмбiнацiї
знaнь, умiнь i прaктичних нaвичoк фахiвця, оптимiзації
способiв власнoго мислення, спецiальних, свiтоглядних і
грoмaдянських якoстей, фoрмувaння мoрaльнo-етичних
цiнностей до бiльш цілевiдповідного стану, що визначає
здатнiсть осoби успiшніше здійснювати професiйну
діяльнiсть.

Самовдосконалення
Процес iндивідуального управлiння рoзвитком власних
якoстей та здiбностей особистостi з метою дoсягнення бiльш
висoких показникiв професiйної дiяльності (акме).
Професiйне
самoвдосконалення
майбутнiх
технiківпрограмiстів визнaчaємо як процеc індивiдуального
управлiння рoзвиткoм сиcтеми знaнь, прaктичних умiнь i
навичок фахiвця, творчих здiбностей, оптимiзації способiв
власного мислення та спецiальних професiйних якoстей,
фoрмувaння тих мoрaльнo-етичних цiнностей, якi cприяють
дocягненню виcoких показникiв професiйної дiяльності.
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Висновки і перспективи подальших досліджень.
Розглянувши різні тлумачення щодо забезпечення
саморозвитку особистості, ми можемо сформулювати
визначення цього феномену в контексті особистості сучасного техніка-програміста. Професійний саморозвиток
майбутніх техніків-програмістів – це неперервний процес
позитивних змін якісного стану різних сфер особистості,
результат усвідомлення потреби у самоосвіті та самовихованні (саморозвитку) і, як результат, набуття студентами
таких особистісно-професійних новоутворень: нових
мотивів, цілей, професійних знань, способів діяльності,
соціальної комунікації, фахової творчості, які трансформують розвиток особистості у якісний рух до висококваліфікованого майстра своєї справи.
Наступними кроками нашого дослідження вбачаємо
визначення та обґрунтування педагогічних умов формування готовності до фахового самовдосконалення майбутніх техніків-програмістів.
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CONCEPTING FIELD OF FORMATION OF FLEXIBILITY OF FUTURE TECHNIQUES-PROGRAMMES
TO PROFESSIONAL SELF-CONSTRUCTION
The article substantiates the essence of the notion of self-improvement as a key aspect in achieving the highest level of
professional and personal growth, and a comparative analysis of the definitions of «self-development» and «selfimprovement» is conducted. The analysis of scientific opinions on the essence of the main research definitions, in particular
«professional self-development» and «professional self-improvement of the future technicians-programmers», and, most
importantly, the components of the theoretical model of formation of readiness for the professional self-improvement of future
technicians-programmers, and their content are determined.
Key words: «self-development», «professional self-development», «self-improvement», «professional self-improvement of
future technicians-programmers», «model», «theoretical model».
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ
УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У статті розкрито теоретичні аспекти трудового виховання учнів молодшого шкільного віку та окреслені
форми, методи, прийоми організації цього процессу в умовах освітнього середовища
Ключові слова: виховання, учні молодшого шкільного віку, форми організації трудового виховання, освітне
середовище.
Постановка проблеми. Сучасна система освіти
України перебуває в стані динамічного розвитку. Відбуваються інноваційні процеси, спонукальними чинниками
яких є низка об‟єктивних тенденцій соціокультурних змін у
суспільстві. Особливого значення набуває проблема
виховання у підростаючого покоління ціннісного ставлення до праці, що зумовлено зміною суті самого поняття
«праця», руйнацією, трансформацією його усталених
категоріальних, змістовних та формальних ознак. Тільки
праця як основне джерело духовного, матеріального
багатства суспільства, як головний критерій соціального
престижу людини забезпечує створення фундаменту
особистісного розвитку особистості.
Однак існує протиріччя між орієнтацією суспільством
дітей і молоді на матеріальні блага як головну ознаку
успішної особистості та нівелюванням ролі праці як
основного засобу їхнього досягнення. Розв‟язання означеного протиріччя вимагає перегляду підходів до забезпечення трудового виховання підростаючого покоління,
наповнення його ціннісними смислами, розробки нових
виховних технологій.
З огляду на вище сказане, трудове виховання виступає
провідною складовою у формуванні особистості, воно
має визначати зміст навчально-вихованого процесу
сучасної школи, особливо для учнів початкових класів.
Теоретико-методологічну основу нашого дослідження
складають праці у яких закладені: теоретичні основи
трудового виховання (А. Вихрущ, С. Мазуренко С. Русова,
Г. Сковорода,
Н. Слюсаренко,
М. Стельмахович,
В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький, та ін.).
психолого-педагогічні аспекти трудового виховання (І. Бех,
П. Блонський, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін.);
виховання ціннісного ставлення до праці (І. Бех, Л. Гуцан,
О. Коберник, О. Морін, М. Стельмахович, та ін.);
Мета роботи. Статтю присвячено розгляду аспектів
трудового виховання учнів початкових класів, виявленні
недоліків у організації цього процессу та обґрунтуванні
доцільності запропонованих форм і методів трудового
виховання молодших школярів .
Виклад основного матеріалу. З приходом дитини до
школи починається її організоване трудове виховання –
зазначає I. Бех в роботі «Праця – головний вихователь»
[1]. Ці елементи наявні й у дошкіному віці, однак у цей
час не всі діти охоплені системою дошкільного навчання і
виховання.

Саме школа цілеспрямовано вирішує питання психологічної підготовки учнів до суспільно корисної продуктивної праці. Автор стверджує, що психологічною особливістю дітей молодшого шкiльного вiку є те, що виникнення у
дітей інтересу до трудової діяльності пов‟язане не стільки
з самим предметом, скільки з можливістю діяти з ним.
В праці ж і відбувається цілеспрямоване перетворення
предметів у сукупність цікавих дій, з‟являється
можливість відчути задоволення від результатів власної
діяльності. Цікавий результат і позитивні емоційні
переживання є, таким чином, головними умовами,
завдяки яким дитина включається в трудову дію. В ході
останнього учні встановлюють з предметом праці
безпосередній зв‟язок. Він об‟єктивно виявляється в тому,
що дитина здійснює за допомогою знаряддя праці певний
вплив на предмет, цілеспрямовано змінюючи його.
Закріплення цього зв‟язку відбувається в свідомості
дитини у вигляді засвоєння трудового вміння.
Поряд з цим встановлений школярем вибірковий
предметний зв‟язок психологічно виявляється як його
внутрішнє ставлення, яке включає пізнавальний і емоційний компонент. Іншими словами, в учня формуються
знання про спосіб трудової дії й емоційна оцінка її
процесу й результату.
Переживання дитиною успіху, задоволення від досягнутого результату спонукає її до повторення трудової
дії, і цей психічний стан закріплюється як форма вираження спочатку позитивного ставлення до праці а в
майбутньому і ціннісного ставлення до праці. Таке
ставлення – складний за структурою прояв особи, що
виражається в розумінні важливості праці на загальну
користь, у внутрішній потребі й звичці трудитися; в
активній участі у колективній суспільно корисній праці.
Розвиток у школярів ціннісного ставлення до праці
визначається їх прагненням досягти нового результату і
пережити від нього задоволення, зазнати позитивних
почуттів від оцінювання дорослими і ровесниками їх
діяльності. Відчуваючи емоційну реакцію оточуючих,
учні виробляють самооцінку щодо виконуваної роботи,
також супроводжуючи її певними переживаннями. За
умови виникнення потреби пережити задоволення від
організаційно-змістовних і оцінних результатів діяльності
можна говорити про формування у школяра позитивного
ставлення до неї. Така загальна схема перетворення
дитини в суб‟єкт трудового виховання.
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Етап включення учнів у трудову діяльність починається з осмислювання ними її змісту, усвідомлення її
цілей. Мета праці може набути спонукальної функції,
якщо поряд з її постановкою дитина передбачає і засоби
її досягнення, тобто дитині повинен бути відомий задум
розв‟язання окремих трудових завдань. Це значною мірою
зумовлює успіх наступного виконання певної роботи.
В молодшому шкільному віці важко домогтися, щоб
рівень розуміння дитиною трудового задуму повністю
відповідав нормативному, носієм якого виступає педагог.
Лише самостійно розв‟язуючи поставлені завдання, учень
усвідомлює цілі, що стоять перед ним, і шляхи їх досягнення. Щоб дитина включилася у трудову діяльність, у неї
повинен з‟явитися початковий інтерес і бажання працювати. Тому педагоги мають приділяти цьому особливо
велику увагу.
Важливо щоб вчитель, повідомляючи школярам загальну мету майбутньої праці, обґрунтовував необхідність
її досягнення, апелюючи до їхнього почуття обов‟язку.
Зміст підготовчого етапу до діяльності зводиться, таким
чином, до постановки вимоги. Дії педагога спрямовуються,
як правило, на обґрунтування мотиву трудової діяльності.
Однак результативність даного прийому часто виявляється
недостатньою, якщо не створюється внутрішня психологічна основа для усвідомлення школярами цього мотиву.
Такою основою є розв‟язування учнями створюваних учителем протиріч, в результаті яких і відбувається зародження мотиву наступної діяльності. Сторонами протиріч
повинні виступати попередня й наступна діяльності учнів.
Діти під керівництвом педагога аналізують свою
навчальну діяльність: її зміст, своє місце і роль в ній. За
цими ж параметрами розглядається й наступна трудова
діяльність: її доцільно організувати таким чином, щоб
вона обов‟язково була доповненням попередньої діяльності. Тобто позиція учня в трудовій діяльності не повинна
бути аналогічною його позиції в навчальній діяльності.
Так, у навчальній діяльності вчитель планує етапи
розв‟язання школярами певних завдань, у трудовій же
цю функцію бажано передати учням; в навчальній діяльності дитина лише оволодіває знаннями, у трудовій вона безпосередній творець матеріального продукту.
Уявне зіткнення двох різних діяльнісних функцій учня,
відкриття ним нових можливостей, що тут виникають,
приводить до появи початкового інтересу і бажання
включитися в трудову діяльність.
Перехід школярів від позиції «споживача» до позиції
«творця» відіграє істотну роль у формуванні у них ціннісного ставлення до праці, яке можливе лише за умови
правильно організованих педагогічних впливів. Останні
мають бути спрямовані на формування в учнів чіткого
уявлення не тільки про характер майбутньої діяльності,
а й про ті виробничі відносини, які виникають у ході її.
Діти повинні усвідомити, що лише виготовлений ними
продукт виступає основним критерієм оцінювання їх як
особистостей. Під час спільної діяльності вихователь
формує у школярів уявлення про ті моральні якості, які є
суспільно прийнятними й являють собою взірець для
наслідування.
У процесі докладання розумових і фізичних зусиль,
які у своїй єдності виступають як зусилля трудові, в ході
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оволодіння знаряддями праці у дитини з‟являється відчуття задоволення від виконаної роботи. Та чи завжди
вона спроможна подолати утруднення, які виникають?
І що спонукає її до цього?
Необхідні зусилля у школяра можуть з‟явитися і
сформуватися лише тоді, коли він братиме активну
участь у постановці мети діяльності, здійснюватиме її
планування, йдеться про формування в учнів уміння
здійснювати самоорганізацію праці. В умовах трудової
самоорганізації учень максимально виявляє свої особистісні якості. Найбільш важливе значення для успішного
здійснення цього процесу мають самооцінка та рівень
домагань дитини. Ці особистісні якості безпосередньо
пов‟язані з цілепокладанням.
Поставивши перед собою конкретну мету, школяр
уявно оцінює свої психофізіологічні можливості й переконується в необхідності діяти. При цьому він бачить
результати своєї праці на всіх етапах. Ця обставина
викликає в нього прагнення діяти як найкраще. Таке
прагнення безпосередньо пов‟язане з певним рівнем
домагань учня. Даючи суб‟єктивну оцінку кінцевому
результату, дитина встановлює для себе власний рівень
домагань, що має на меті перевершення досягнутого нею
раніше результату. Включаючись у нові види трудової
діяльності, учень ставить ту ж мету – перевершити за
якимись параметрами одержані результати. Зростання
рівня домагань школяра в процесі праці викликає максимальну мобілізацію психічних сил, що безпосередньо
відбивається на розвитку трудових зусиль.
На думку І. Беха, виявити активність, самостійність,
творчий підхід до справи, відчути задоволення, радiсть
від власного успіху дитина може в будь-якому виді
праці. Звичайно, для цього потрібно правильно організувати діяльність учнів [1, с.5].
Не
одноразово
на
цьому наголошував
і
В. Сухомлинський, в книзі «Сто порад учителеві», він
писав: «Радість праці – це самовираження в праці. Це
той складний духовний стан, коли людина з подивом і
захопленням бачить витвір своїх рук, знаходить у ньому
саму себе, своє напруження, години одноманітної, нічим
не примітної праці. Щоб зробити працю сферою самовиховання, треба дати кожному вихованцеві радість
праці, добитися того, щоб праця стала творчістю [2].
У праці починаються ті пошуки самого себе, які,
триваюча кілька років, завершуються становленням покликання. Радість праці, трудова творчість, пошуки самого
себе – усе це можливе лише в тому разі, коли в праці
розкривається індивідуальність. Це заглиблення в самого
себе, злиття розумових сил і майстерності рук, свідома
постановка мети й подолання труднощів..» Результатом
формування ціннісного ставлення до праці є виникнення
цінності й любові, задоволеності та радості до праці».
«Можна багато – правильно і красномовно – говорити
дитині про необхідність і красу праці, – зазначав
В. Сухомлинський, – вона добре буде знати істини, що
стосуються трудового обов‟язку перед суспільством, але
якщо вона власними руками не створила хліба, не окропила землю потом, не пережила тривожних дум про долю
рослини, – наші слова будуть відскакувати, наче горох
від стіни. Дитина, яка на власному досвіді пізнала, що
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хліб – це праця, ніколи не підніме руку на цінності,
створені іншими людьми» [2, с.14].
Вибудовуючи стратегію трудового виховання учнів
молодшого віку в умовах Нової української школи, ми
намагались цю роботу спланувати поетапно та запропонувати ефективний зміст, форми та методи цього процесу.
Зміст трудового виховання молодших школярів має
забезпечувати включення учнів у різноманітну освітню
діяльність: предметно-перетворювальну і практичну, у
поєднанні з керованими виховними впливами на них з
боку педагогічного колективу, батьківської громадськості,
психологічної служби, закладу освіти та інших провідних
інститутів соціалізації дитини, а безпосередньо сам зміст,
відповідно до положень концепції «Нова українська
школа», має ґрунтуватися на розвиваючій цінності кожної
предметної галузі, з застосуванням засобів і методів
шкільного і сімейного виховання, спрямованих на розвиток
ключових компетенцій учня і піднесення їх до рівня
загальнолюдських цінностей.
Враховуючи зміни, які відбуваються у зв‟язку з практичною реалізацією концепції «Нова українська школа»,
з метою сприяння формуванню в молодших школярів
ціннісного ставлення до праці, в освітній процес нами було
запропоновано впровадження змісту, методи та формами
діяльності молодших школярів, що стимулюють процес
трудового виховання.
Відомий вчені Ю. Бабанський, В. Сластьонін розглядають форми організації процесу виховання як – способи
доцільної організації колективної та індивідуальної
діяльності вихованців, у межах якої відбувається виховний
процес. Форми організації трудового виховання поділяють
на три групи: масові; групові; індивідуальні. Методи
виховання, на їх думку – це способи, за допомогою яких
здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив учителя
на свідомість і поведінку молодших школярів, на формування шляхетних якостей і збагачення їх необхідним
життєвим досвідом. Іншими словами виховані методи це способи взаємопов‟язаної діяльності вихователів і
вихованців, спрямованої на формування у вихованців
поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки. В ході
роботи вчитель можна поєднувати різні форми і методи
та застосовувати ефективні прийоми виховання. Прийом
виховання – частина, елемент методу виховання, необхідний для ефективнішого застосування методу в
конкретній ситуації. Прийоми виховання – це складова
частина методів виховання, тобто педагогічно оформлені
дії, через які на учня здійснюються зовнішні впливи і які
змінюють його погляди, мотиви та поведінку.
У підручнику «Педагогіка (1986 р.) М. Ярмаченко
зазначає, що ефективними методами трудового виховання
є: вплив слова на свідомість учнів; особистий приклад
вихователя; виконання колективних трудових завдань;
змагання; режим праці і відпочинку [3]. Ми ж з метою
сприяння формуванню в молодших школярів ціннісного
ставлення до праці пропонуємо застосовувати наступні
виховні методи:
● традиційні (опитування, бесіди, круглі столи, семінари,
лекторії, залучення батьків до освітнього процесу тощо);
● інноваційні (тренінги, дискутивні клуби, групи
взаємопідтримки, консультативні бесіди, психологічне

консультування, психодіагностика, психокорекція моніторингі особистісного розвитку кожного учня);
● методи формування свідомості особистості (основою
методу є переконання: розповідь, бесіда, етична бесіда,
пояснення, діалог, навіювання, інструктаж, приклад);
● методи організації діяльності і формування досвіду
суспільної поведінки (основою методу є різноманітні
вправи: переконання, приклад, заохочення, привчання,
педагогічна вимога, громадська думка, доручення, виховні
ситуації);
● методи стимулювання поведінки і діяльності (основою методу є мотивавування: змагання, заохочення,
покарання);
та форми:
● участь у організації та проведенніт тематичних
конкурсів,свят («Землю сонце прикрашає, а людину праця», «Калейдоскоп професій», «Усі професії потрібні,
усі професії важливі ...», «Професії здоров‟я»);
● робота над проектними задачами («Професії мужніх
людей», «Підприємства нашого міста (селища)», «Подорож
у світ професій» ) ;
● участь у організації та проведенні предметних
тижнів, тижня профорієнтації: («Тиждень Математики»,
«Тиждень іноземних мов», «Ким бути», «Професія моїх
батьків», «Я обираю цю професію, тому що», «Моє
майбутнє», «Професія, яка необхідна людям», «Професія,
яка мені подобається», «Мої бажання», «Я і світ
професій»);
● заохочення учнів до навчання у закладах позашкільної освіти; індивідуальна, групова та масова доброчинна,
волонтерська діяльність («Серце добра», «Принеси добро в
долонях», «Крокуємо у світ добра», Творимо добрі
справи, люди!», «Завітай до планети Добра!», «Щастя на
крилах», «Подаруй іграшку, дитині дитячого будинку») ;
● виконання суспільно корисних і професійно-орієнтованих справ (озеленення пришкільних територій,
прибирання шкільного саду, догляд за шкільними
квітниками – (акція «Зелена весна», «Двоє братів –Умійко
та Невмійко», «Чистий четвер», «Зелена толока») ;
Отже, перший етап трудового виховання учнів молодшого шкільного віку має бути етапом занурення в працю,
та характеризуватися насиченістю виховного середовища в
закладах загальної середньої освiти, різними видами праці
та активним емоційним включенням молодших школярів
у всі її види, демонстрацією цінності праці та ціннісного
ставлення до неї значущих дорослих; перенесенням
акцентів на результативність власної праці та праці інших.
Другий етап – етап обов‟язкового докладання власних
зусиль для отримання позитивного результату праці, що
дає змогу дітям усвідомити тісний зв‟язок між якістю
процесу й результату праці, формує вольові зусилля,
уміння працювати, долати труднощі в процесі власної
праці чи на прикладах праці інших. Третій етап як етап
набуття особистісних смислів праці забезпечує усвідомлення смислів, цінності праці на прикладах власної праці й,
що особливо цінно, під час організації та керівництва
працею інших.Крім цього, на кожному з трьох етапів
важливо намагатися вирішувати низку завдань, від яких
залежить вибір форм і методів роботи з учнями, батьками
та вчителями. Пропонуємо проаналізувати зміст роботи
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на кожному з таких етапів, визначимо основні завдання,
форми й методи, тип взаємодії педагогів та батьків.
Пропедевтична робота була спрямована, з одного
боку, на підготовку педагогічних кадрів до здійснення
трудового виховання молодших школярів, з іншого, – на
залучення батьків до участі в цьому процесі, усвідомлення ними змісту, важливості, особливостей виховання
цінності праці в молодших школярів.
Зазначимо, що форми організації пропедевтичної роботи добирались з урахуванням типу взаємодії вчителів і
батьків на першому етапі, і мали на меті встановлення
контакту між суб‟єктами виховання, формування інтересу
батьків до запланованої роботи. Нами були обрані
традиційні форми роботи з вчителями та батьками –
цикл методичних об‟єднань учителів початкових класів
та батьківські збори, які передбачали виступи організаторів, обговорення, елементи інтерактивної взаємодії.
Цілеспрямована робота з батьками на першому етапі
уможливила суттєві зміни у взаємодії суб‟єктів виховання,
зокрема, батьків намагалися залучити до їх вирішення
спільних зі школою виховних завдань, охопити батьків і
вчителів спільними формами роботи, серед яких тематичні
зустрічі та тренінги, метою роботи є корекція поглядів
на процес виховання ціннісного ставлення до праці,
формування професійних мотивів і вмінь, практичного
досвіду та, що є особливо вагомим, установлення тісних
зв‟язків, активне включення їх у виховний процес.
Відзначимо, що залучення батьків до спільної роботи
було надзвичайно складним процесом, становлення їх як
суб‟єктів виховання потребує плідної послідовної роботи.
Майже більшість батьків учнів закладів загальної середньої освiти, на жаль, займають пасивну позицію. Виходячи
з того, серед методів, спрямованих на налагодження стосунків, які було використано на другому етапі роботи, ми
вважали за необхідне надавати перевагу інтерактивним
методам, проектам, практичним діям, спрямованим на
об‟єднання, колективний пошук рішення, розв‟язання
спільних проблем.
Розкриємо технологічний процес роботи стосовно
реалізації другого етапу технології – етапу подолання
труднощів. Головною метою цього етапу є розвиток
трудових зусиль, пов‟язаних з умінням долати труднощі,
розвиток відповідного комплексу моральних якостей,
серед яких особливого значення набуває розвиток волі,
усвідомлення цінності власних зусиль для отримання
позитивного результату праці та розвиток спрямованості
особистості на трудову діяльність, у якій центральне
місце займає прагнення працювати.
Дуже важливо на цьому етапі було навчити дітей
молодшого шкільного віку керувати власними зусиллями,
а також відповідальності, працелюбства, організованості
та інших моральних якостей, які потребували розвитку.
Функціями вчителів і батьків при цьому ставали
корекція, консультування, надання допомоги, контроль
і, що мало особливе значення, мотивація праці дитини.
На цьому етапі з учнями молодшого шкільного віку
варто проводити такі форми роботи, як «Творча
майстерня», «Фабрика праці», «Золоті ручки».
Саме такі завдання доводять необхідність та доцільність їх використання в процесі трудового виховання,
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оскільки містить суттєві показники продуктивної емоційно
насиченої праці, цінність якої не викликає сумніву, бо
найчастіше метою таких справ є колективне досягнення
досить важкого, хоча й посильного результату.
Третій етап роботи мав за мету здебільшого корекцію
суб‟єкт-суб‟єктної взаємодії, формування спільних поглядів в процесі трудового виховання на виховання,
ціннісне ставлення до праці, установлення взаєморозуміння. Формами роботи на цьому етапі було обрано
дискусії (проблемні кола), модеративні семінари, під час
яких віддавалася перевага активним методам роботи –
колективним творчим справам, полілогам, інтерактивним
методам тощо.
Емоції, на думку О. Леонтьєва, є необхідною умовою
будь-якої діяльності, зокрема праці, вони, виконуючи
функцію «внутрішніх сигналів», порушують «рівнозначність орієнтирів перед суб‟єктом, унаслідок чого деякі з
них набувають особливого сенсу» [4]. Це є доказом того,
що емоційні переживання є підготовчими в становленні
ціннісного ставлення до праці.
Необхідність емоційного включення учнів у трудову
діяльність для формування позитивного ставлення до неї
доводять О. Павлюк, П. Симонов, вивчаючи процес
формування емоційного компонента мотивації начальної
діяльності школярів [5]. На думку В. Юркевича, який
підкреслює важливість емоційного стану під час праці,
позитивні емоції та отримання задоволення від процесу
й результату трудової діяльності породжують бажання й
потребу працювати [6].
На думку С. Рубінштейна, поява емоцій залежить від
результату дії і вихідного мотиву діяльності. «Емоційні
процеси, – пише вчений, – набувають позитивного чи
негативного характеру залежно від того, чи перебуває
дія, яку індивід здійснює, і вплив, якому він піддається,
у позитивному чи негативному ставленні до його потреб,
інтересів, настановлень. Ставлення індивіда до них і до
ходу діяльності, перебіг якої здійснюється відповідно до
них чи врозріз з ними, визначає долю його емоцій» [7].
Актуальними для нашого дослідження є думка
Г. Костюка, який стверджував, що емоційний компонент
як важливий складник ціннісного ставлення знаходиться
у взаємозалежності з труднощами. «Почуття породжується
самими… труднощами, з якими людина зустрічається…,
успіхами й невдачами, внутрішніми суперечностями між
зробленими висновками й новими фактами» [8].
Це доводить безумовну цінність емоціонального проживання молодшими школярами процесу та результатів
праці, особливе місце в якому займає подолання труднощів. «Усвідомлення того, що труднощі переборено, –
пише В. Сухомлинський, – дозволяє відчути радість праці,
яка незрівняна ні з якими іншими радостями» і є одним з
головних джерел будь-якого виду праці. «Радість праці –
це краса буття; пізнаючи цю красу, дитина переживає
почуття власного достоїнства... Краса – не тільки те, що
одержує дитина, але насамперед те, що вона створює» [9].
«Почуття радості, – як писав В. Сухомлинський, –
доступно лише тому, хто вміє напружувати сили, знає,
що таке піт й утома. Дитинство не повинне бути постійним
святом: якщо немає трудової напруги, посильної для
дітей, для дитини залишиться недоступним щастя праці.
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Вища педагогічна мудрість трудового виховання полягає
в тім, щоб затвердити в дитячому серці народне
ставлення до праці» [9, с.3].
Виходячи з викладеного вище, створення ситуації
емоційного проживання радості праці розуміється необхідною умовою формування в молодших школярів ціннісного ставлення до праці. Бо праця як засіб розумового
виховання є:
● вагомою підтримкою любові до навчання, до знання
(навчання – головна праця дітей молодшого шкільного
віку, якщо вони любить працю, то вони люблять і навчатися).
● праця сприяє вихованню любові до людей, до
природи, до всього живого і прекрасного (якщо не трудитися на користь людям, для краси, природи, як можна
їх любити?).
● виховання працею сприяє розвитку індивідуальних
схильностей (кожна дитина з численних видів праці
обирає працю до душі, у процесі якої здобуває максимальний розвиток).
● трудове виховання є важливою підготовкою до
усвідомленого вибору професії (у різноманітті праці кожна
дитина знайде те, що їй до душі, те, що приносить особливу радість).
● виховання в праці й працею формує характер дитини
(волю, відповідальність, цілеспрямованість, самостійність,
ретельність тощо).
На нашу думку забезпечення підвищення ефективності
процесу трудового виховання молодших школярів зумовлено значною мірою його спрямованістю на загальнолюдські цінності та моральні якості, зокрема цінність
праці, наповненість працею, «прикладом» працелюбства,
«прикладом» самостійності, наполегливості, відповідального та огранізованого ставлення до праці.
«Власне соціальне середовище не забезпечує позитивний результат, воно стає виховним чинником лише у
випадку активної взаємодії із середовищем дитини як
суб‟єкта» – стверджує Н. Щуркова [10], наголошуючи на
необхідності активного включення дитини в соціальне
середовище. Важливим, на думку автора, є питання якісного змісту соціального середовища, яке здебільшого
залежить від знань, професійних умінь педагога, який
вирішує проблему «вибору ціннісних характеристик
соціуму, у якому розгортається діяльність групи та
окремої людини», зокрема визначає місце цінності праці
серед інших загальнолюдських цінностей.
Цікавою методикою яку можна запропонувати учням
молодшого шкільного віку можуть бути заняття «Двоє
братів – Умійко та Невмійко», «Два дерева», та інші схожі
за змістом вправи в основі яких лежить праця, а з іншого
боку – безділля. До таких занять можна залучати не лише
дітей, а й батьків та вчителів. Правила такі: кожний
учасник цього заняття отримує картку, на якій протягом
7–10 хвилин необхідно запропонувати корисну працю для
сучасного школяра, довести її необхідність та пояснити
організацію. Після заповнення картки всі учас-ники
необхідно пересуватися по аудиторії й за певним сигналом
знаходили собі пару. Обмінюватися картками та думками.
Комплекс ігор можна продовжувати серію ігрових
проектів, у яких дитина та її батьки зможуть проявити
себе єдиною командою.

Побудова циклу занять проекту «Про професії» повинен відповідати всім вимогам до організації проектного
навчання. Кожне заняття є власне проект, який присвячений одній з професій. Структура заняття мала дві
основні частини: інформаційну, яка включала кілька
актуалізуючих пізнавальних видів роботи (перегляд
фільмів або презентацій про професію, діалоги, полілоги,
розповіді, роботу з літературними текстами), і продуктивну, яка будувалась згідно з традиційними етапами
колективного творчого проекту.
Успішність виконання проекту буде забезпечуватися
вдалим оволодінням технологією проектної діяльності
вчителями, їхньою вмілою організацією діяльності дітей,
різноманітністю матеріального забезпечення (пошук необхідної інформації у відповідній літературі та у мережі
Інтернет, створення нових візуальних та аудіальних матеріалів ілюстративного характеру, робота з енциклопедіями,
журналими, спеціальною та художньою літературою,
тлумачнними словники тощо), у збиранні якого за
власною ініціативною, крім педагогів, варто включалися
і дітям, і батькам молодших школярів.
Виконання творчих проектів значно розширило знання
дітей про назви, зміст, особливості, цінність професій,
знаряддя, інструменти праці, продукти виробництва,
спеціальний одяг, професійні вміння, видатних людей
різних професій.
В процесі виконання проектів в учнів зростає творча
активність, що свідчить про появу інтересу, допитливості,
збільшення вольових проявів і позитивних емоцій від
процесу та результату праці.
Кожне заняття обов‟язково повинне мотивувати до
діяльності; навчальний блок, у процесі якого відбувалося
формування в молодших школярів певних трудових
знань чи вмінь; колективну творчу працю; та обов‟язково
підведення підсумків заходу, уроку чи заняття. В процесі
підведення підсумків необхідно зафіксувати з учнями
почуття насолоди, задоволення, радість від своєї праці та
щоб дитина доводила її значущість і продуктивність тим, що
результат діяльності був важливим, необхідним та корисним.
Представимо приклад тематичних занять для учнів
молодшого шкільного віку, які варто проводити із
школярами (див. табл. 1).
Надзвичайно дієва форм роботи з учнями молодшого
шкільного віку є екскурсії («Професія – моїх батьків»).
Екскурсії варто проводити один – два рази на місяць,
залежно від кількості дітей у класі. Батьки кожного учня
в класі можуть обирати зручний для себе час екскурсії та
місце її проведення, яке могло бути місцем роботи будьякого члена родини. Напередодні екскурсії батькам
важливо зустрітися з вчителем, з метою допомоги в
організації та проведенні запланованого заходу.
Найчастіше доказом результативності обраних форм
і методів роботи є післядія, під час якої діти емоційно
розповідають про побачене, зроблене на екскурсії, переказують факти, які їх здивували, часто діти дискутують
про важкість, цікавість, цінність побаченої праці, а іноді
планують обрати таку професії в дорослому житті. Усе
це доводить позитивність і необхідність такої форми
роботи, як екскурсія.
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Таблиця 1

Тематичні заняття для учнів молодшого шкільного віку
Термін проведення
Тема заняття
Вересень
Свято краси

Професія
Дизайнер, квітникар.

Жовтень

Учитель, викладач.
Художник

Листопад
Грудень

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень

Знання-велика сила і найцінніший скарб.День художника
«Олівець –малювець»
Абетка безпеки життя «Як
поводитись на замерзлих
водоймах»
День Святого Миколая.
Абетка безпеки життя «Як
поводитись на замерзлих
водоймах»
Чарівний світ казок «Як
виросту –збудую дім»
Книга -наш найкращий друг.
Школа Світлофора-Моргайка
«Ти пішохід» .
Будь природі другом.
Школа здоров‟я.
Правили поведінки під час
надзвичайних ситуацій.
«Нам без книг ніяк не можна»
День Матері. Професія моєї
мами

Як розглядається та подається
Трудова операція з облаштування території
школи, оформлення та озеленення класу
Бесіда вчителя з учнями. Екскурсія в музей
школи. Конкурс малюнків

Рятівник

Бесіда вчителя.
Вікторина.

Священик

Розповідь вчителя і розв‟язування
ситуаційних завдань.

Письменник, поет.
Будівельник, дизайнер
Бібліотекар, водій,
міліціонер,
регулювальник
Лісник, садівник,
квітни-кар. Лікар,
медсестра.
Пожежник, рятівник,
бібліотекар, друкар,
редактор.
Ознайомлення з професіями мам учнів класів.

Бесіда, виставка книжок, конкурс
малюнків.
Екскурсія в шкільну бібліотеку. Розповідь
бібліотекаря. Вікторина.

Ми вважаємо однією з цікавих форм роботи з дітьми
молодшого шкільного віку яку ми рекомендуємо використовувати є «Центрт повноважень», її запропонувала
А. Данілян. «Центрт повноважень», це форма роботи
спрямована на організацію й проведення традиційних
виховних заходів, свят, ранків, концертів, змагань, конкурсів тощо. Мета «Центрту повноважень» – делегування
молодшим школярам організаційних повноважень у
підготовці й проведенні різних видів роботи в навчальновиховному процесі школи.
Робота молодших школярів в «Центрі повноважень»,
зазвичай передбачає наявність знань про зміст роботи
(діяльності) якою дитина буде займатися, розуміння її
цінності, необхідних комунікативних, організаційних,
рефлексивних умінь, а також умінь «діяти», планувати,
доводити дію до кінця, що безумовно вагомо у формуванні ціннісного ставлення до праці.
Термін «делегування» (утворено від лат. delegatus,
delegare), що має значення «відправляти», «назначати» й
означає дію керівників з розподілу та передачі завдань і
повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за
їхнє виконання [11]. «Відповідальність є наслідком
повноважень, це їх природний наслідок, по суті двійник,
і там, де здійснюються повноваження, виникає відповідальність», зазначає А. Файоль [12].
Виходячи з цього визначення, однією з передумов
процесу делегування є формування в людини необхідних
якостей керівника, майбутнього лідера. Тому, виконуючи
ці завдання, варто значну частину запланованих школою
заходів дати проводили дітям, за власним бажанням,
індивідуально або добровільно утвореними групами,
обира-ючи собі ролі, функції. Педагоги можуть давати

Розповідь вчителя.
Зустріч з медсестрою школи
Бесіда, показ малюнків, практичне заняття
Екскурсія в бібліотеку, самостійне
створення казок
Конкурс малюнків.

поради, координувати разом з батьками, та надавати
необхідну допомогу дітям за їхнім проханням.
В своїй роботі з дітьми молодшого шкільного віку
використовували «Центру повноважень». Функція його
полягала в унаочненні – афішуванні запланованого
закладу, переліку необхідних функцій та ролей, змісті
підготовки; контроль за процесом підготовки, який здійснювався й фіксувався керівником «Центру повноважень»;
консультуванні, яке проводилось протягом підготовчого
етапу; оцінці якості роботи кожного учасника, у якому
протягом деякого встановленого часу брали участь усі
бажаючі.
Об‟єктом повноважень може бути сценарна робота,
підготовка декорацій та костюмів своїми руками, створення власного епізоду, проведення репетицій та самого
свята. Метою такої роботи є формування в дітей комплексу
необхідних моральних якостей (самостійність, ініціативність, дисциплінованість, організованість, відповідальність) та умінь (наприклад: уміння керувати , організовувати, долати труднощі, розвиток уміння взаємодіяти
та розподіляти обов‟язки в групі).
Поряд з цим, велике значення для формування позитивних мотивів у молодших школярів є створення експериментально майданчику під назвою «Добродійник», це шкільний майданчик виготовлення різних корисних
речей для воїнів госпіталю, ветеранів, особам з особливими потребами, дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, хворим, тим, хто перебуває на
військовій службі чи у місцях позбавлення волі.
Ми добродійну (волонтерську) діяльність розглядається в роботі як специфічний вид розумово-вольової дії,
необхідна складова діяльності особистості, що є добро-
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вільною і спрямованою на здійснення безкорисливого
добра для інших людей. Саме в добродійній праці, на
різних вікових етапах проявляється різний рівень розвитку
фізичних, інтелектуальних і моральних якостей учнів.
Формування цих якостей у школяра потребує послідовної
перебудови обставин їхньої суспільно корисної діяльності.
Організовуючи колективну, групову або індивідуальну
позаурочну добродійну діяльність молодших школярів,
педагоги мають використовувати її як засіб формування
ціннісного ставлення до праці, інших людей, взаємин між
суб‟єктами такої діяльності.
Як висновок, слід зазначити, що для учнів молодшого
шкільного віку трудове виховання має особливе значення.
Саме в цей віковий період закладаються основи ціннісного
ставлення до праці, яке позитивно впливає на формування
особистісних якостей, розвиває упевненість у собі,
забезпечує самовиховання і саморозвиток молодшого
школяра. Нами запропоновані ефективні форми та методи
трудового виховання молодших школярів, які сприяють
ефективному формуванню ціннісного ставлення до праці.
Запропоновані шляхи, форми та методи організації
трудового виховання учнів молодшого шкільного віку в
умовах освітнього середовища в нашій роботі охоплювали
три етапи: занурення в працю, подолання труднощів та
набуття смислів праці у дитини молодшого шкільного віку,
динаміка яких забезпечувалась системою пропедевтичної
та корекційної роботи з педагогами, психологами та
батьками.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ВІДКРИТОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Одним із пріоритетних напрямків Державної програми економічного і соціального розвитку України на
2019 рік є оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті
інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за
напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі «наука-освітатехнології».
В умовах швидкозмінних процесів в економіці, що є наслідком сучасних соціально-економічних
перетворень, все більшого значення набуває якісна професійна підготовка керівників освіти. Покращити
економічну компетентність керівників закладів середньої освіти для підвищення конкурентноздатності
освітніх закладів на фоні низькотехнологічної освіти і малоефективного управління можна в системі
післядипломної педагогічної освіти. На даний час основними формами підвищення кваліфікації керівних і
педагогічних кадрів в освітніх закладах післядипломної педагогічної освіти є очна, очно-дистанційна і заочна.
Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації має переваги на сучасному етапі розвитку післядипломної
педагогічної освіти через можливість проведення тривалого дистанційного етапу навчання з використанням
інформаційно-цифрових технологій.
Ключові слова: економічна компетентність, керівники закладів загальної середньої освіти, засоби
інформаційно-цифрових технологій управління, електронне дистанційне навчання, післядипломна освіта,
підвищення кваліфікації.

Постановка проблеми зумовлена новими економічними умовами, що формуються в Україні, де особливої
ваги набуває знання принципів і закономірностей економічного розвитку суспільства, економічна освіта.
Керівники закладів загальної середньої освіти (далі
по тексту – керівники ЗЗСО) на сучасному етапі розвитку
освіти зацікавлені в отриманні знань з господарських,
фінансових та маркетингових питань в освіті, оскільки
вони самі стають менеджерами, управляють педагогічною
системою ЗЗСО, її розвитком, організовують і стимулюють
професійну діяльність педагогічних працівників , вивчають
попит на освітні послуги та забезпечують їх якісне
надання, займаються господарською діяльністю, намагаючись дотримуватися відповідності показників роботи
навчального закладу державним стандартам загальної
середньої освіти, утримувати його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг, мати достатній рівень
професійної компетентності.
Неперервний розвиток професійної компетентності
керівників ЗЗСО визначається соціальним замовленням
на забезпечення професійного управління закладами
загальної середньої освіти. До недавнього часу професійну
підготовку у системі вищої педагогічної освіти керівники
ЗЗСО не отримували. Віднедавна педагогічні працівники
отримали можливість здобувати вищу професійну освіту
за спеціальністю «Управління навчальним закладом». На

даний час кількість дипломованих керівники ЗЗСО
відносно невелика.
Аналіз наукових робіт. Питаннями компетентністного
підходу, формування педагогічної та професійної компетентності займаються такі зарубіжні та вітчизняні вчені,
як В. Байденко, Н. Бібік, О. Бондарчук, І. Зязюн,
Л. Карамушка, Н. Клокар, І. Колеснікова, Н. Кузьміна,
М. Лук‟янова, А. Маркова, А. Москальова, О. Овчарук,
Є. Рогов, О. Савченко, В. Сластьонін, В. Сєриков,
М. Скрипник, М. Смульсон, Т. Сорочан, М. Степко,
Л. Хоружа.
Питання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО у системі післядипломної педагогічної освіти досліджували Г. Єльникова, Л. Пуховська,
В. Пуцов, Т. Сорочан та ін.
Окремi аспекти використання інформаційних технологій та технологій дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти, розвитку їх
інформаційної культури досліджують В. Биков, В. Гуменюк,
М. Жалдак, Л. Забродська, Л. Калiнiна, С. Касьян, Н. Морзе,
В. Олійник, Н. Панкратова, В. Руденко, О. Спірін, та iн.
Важливою складовою професійної компетентності
керівників ЗЗСО є економічна компетентність. За останні
роки до сфери педагогіки увійшли такі економічні
поняття, як освітні послуги, якість освіти, конкуренція
між освітніми закладами та ін.
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Питання економічної підготовки керівників ЗЗСО
проаналізовані в роботах Г. Дмитренка, В. Куценко,
В. Саюк, О. Шпака та ін. Але в цих роботах не в повній
мірі відображено зміст, не розкриті складові, не розроблено модель розвитку економічної компетентності керівників ЗЗСО.
Мета статті – теоретично обґрунтувати технологію
розвитку економічної компетентності керівників ЗЗСО
засобами інформаційно-цифрових технологій управління.
Виклад основного матеріалу. У результаті теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури з‟ясовано,
що питання економічної компетентності керівників
ЗЗСО предметно не розглядалося.
Причинами, які стримують розвиток економічної
компетентності керівників ЗЗСО, є відсутність у переважної більшості керівників ЗЗСО фахової підготовки,
відсутність моделі розвитку економічної компетентності
керівників ЗЗСО, недосконалість використанням засобів
інформаційно-цифрових технологій у процесі підвищення
кваліфікації цієї категорії працівників та недостатня
визначеність організаційно-педагогічних умов навчання.
На основі аналізу понять «компетентність», «управлінська компетентність», «професійна компетентність»,
«професійна діяльність керівників ЗЗСО», освітньокваліфікаційної характеристики керівника закладу
загальної середньої освіти, ми визначили економічну

компетентність керівників ЗЗСО як систему
фінансових, матеріальних і господарських знань та
вмінь, що окреслюють цілісну суть створення,
розподілу, обміну і споживання матеріальних і
духовних благ, формування економічного мислення
вчителів і учнів з метою забезпечення ефективної
діяльності закладу загальної середньої освіти.
У структурі економічної компетентності ми виділили
мотиваційний, когнітивний, операційний та оцінний
компоненти. Мотиваційний включає ставлення до економічної діяльності керівників ЗЗСО, що виражається у
намірах ефективно використовувати матеріальні і людські
ресурси, покращувати економічні показники навчального
закладу з метою забезпечення якісної загальної середньої
освіти. Когнітивний охоплює знання основ економіки:
фінансів, маркетингу, підприємницької діяльності. Операційний охоплює форми, методи, прийоми економічного
впливу, сформовані на рівні умінь і навичок. Оцінний
передбачає аналіз оцінювання та самооцінювання рівня
економічної компетентності з метою визначення змісту
навчання і загалом освітнього процесу.
Економічна компетентність керівників ЗЗСО містить
фінансову, маркетингову, підприємницьку складові та
має три рівні: низький, достатній, високий.
Схематично модель розвитку економічної компетентності керівників ЗЗСО відображена на рис.1.

Економічна компетентність директора ЗСО
Мотиваційний
компонент

Когнітивний
компонент

Операційний
компонент

Ставлення

Знання

Уміння
Навички

Оцінний
компонент

Оцінювання

Самооцінювання

Економічні складові:
фінансова

маркетингова

підприємницька

Рис.1. Модель розвитку економічної компетентності керівників ЗЗСО.
Актуальними завданнями для системи післядипломної педагогічної освіти є допомога керівникам
освіти та педагогічним працівникам в організації Едистанційного навчання (E-distance education). Електронне
навчання (e-learning) – сучасний варіант дистанційного,
але серед закордонних дослідників цієї сфери немає
єдиної точки зору щодо визначення електронного і
єдиного чіткого розмежування понять дистанційного та
електронного навчання (ЕН). Так, науковці британського
Комітету Об‟єднаних Інформаційних Систем (Joint
Information Systems Committee, JISC) розглядають
електронне навчання як «навчання із допомогою,
підтримкою і використанням інформаційно-комунікаційних технологій», але наголошують, що поняття
електронне навчання також охоплює гнучке навчання та
дистанційне навчання, а також використання інформа-

ційно-комунікаційних технологій як засобу спілкування
та обміну досвідом між окремими слухачами та групами
слухачів для підтримки та покращення моніторингу
навчання [10].
Представники Американської асоціації дистанційного
навчання (United States Distance Learning Association)
розмежовують поняття дистанційного, он-лайн, електронного навчання, а також такого, яке базується на
використанні мережі, комп‟ютера, технологій (англійською відповідно distance learning, online learning, elearning, also Web-based training, computer-based training,
computer-based instruction, technology-based instruction), а
саме «он-лайн навчання є видом дистанційного, так само
як і кореспондентське чи навчання засобами телебачення. Он-лайн навчання в ширшому значенні охоплює
будь-яке навчання із застосуванням комп‟ютера» [11].
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В сучасних умовах розвитку освітнього середовища
України, нагальними виступають питання впровадження
ключових компонентів Концепції Нової української школи.
Один із ключових компонентів зазначеної формули –
«Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні
умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян,
батьків не лише в приміщенні навчального закладу» [4].
Створення та ефективне функціонування сучасного освітнього середовища стає можливим саме завдяки впровадженню інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій та засобів зв‟язку. У цьому аспекті одним із
актуальних питань постає питання організації та
забезпечення дистанційного навчання керівником ЗЗСО.
У нормативних документах зазначені різні підходи
до дистанційного освітнього процесу, зокрема, як до
форми навчання, так і до технології навчання. У Положенні про дистанційне навчання [6] зазначено, що «його
реалізація може відбуватися двома шляхами: як окремої
форми навчання, так і шляхом використання технологій

дистанційного навчання для забезпечення освітнього
процесу в різних формах».
Наше бачення ґрунтується на наступному визначенні: дистанційна форма організації освітнього процесу –
це форма організації освітнього процесу, заснована на
використанні сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, що дозволяють здійснювати освітній процес
на відстані, уникаючи безпосереднього контакту між
викладачем і слухачем, а технології дистанційного
навчання – це сукупність взаємопов‟язаних педагогічних
технологій та інформаційно-комунікаційних технологій
навчання [7].
Розглянемо інформаційні технології, які використовуються в системі післядипломної освіти. У наш час
найбільш доступними й широко застосовуваними в
навчанні програмними засобами інформаційних технологій
є продукти корпорації Microsoft®. Відповідність даних
програмних засобів конкретним інформаційним технологіям представлено в таблиці 1 [1].
Таблиця 1.
Інформаційні технології та програмне забезпечення, яке їх підтримує

№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Інформаційні технології
2
Технологія роботи з текстовою
інформацією

Представлені можливості
3
Обробка текстової й графічної інформації,
автоматизація процесів інформаційнометодичного забезпечення, візуалізація
інформації.
Технологія роботи з графічною
Обробка графічної інформації, автоматизація
інформацією
процесів інформаційно-методичного
забезпечення, візуалізація інформації
Технологія числових розрахунків Обробка числової інформації, створення
математичних моделей, автоматизація процесів
обчислювальної діяльності та обробки
результатів експерименту, автоматизація
процесів інформаційно-методичного
забезпечення, організаційного керування
навчальною діяльністю й контроль за
результатами засвоєння.
Технологія зберігання, пошуку та Архівне зберігання великих
сортування даних
обсягів інформації (текстових, числових,
графічних, аудіо і відео) з
можливістю її передачі, створення
інформаційних моделей, автоматизація
процесів інформаційно-пошукової діяльності,
автоматизація процесів інформаційнометодичного забезпечення, організаційного
управління навчальною діяльністю й контролю
за результатами засвоєння.
Мережеві інформаційні технології Легкий доступ до центрального банку даних,
цілеспрямований пошук інформації (текстової,
числової, графічної,
аудіо й відео), передача інформації й обмін
повідомленнями.
Мультимедіа технології

Одночасна робота з різнорідною інформацією
(текстовою, графічної, аудіо, відео),
автоматизація процесів інформаційнометодичного забезпечення, комп‟ютерна
візуалізація інформації про об‟єкти або явища.

Програмні продукти
4
MS Word,
MS Publisher

PaintBrush,
Paint

MS Excel

MS Access

MS Internet
Explorer, MS FrontPage,
MS Outlook
Express,
MS Mail,
MS Publisher,
MS FrontPage
MS PowerPoint
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Інформаційно-цифрові технології управління можуть
інтенсифікувати професійну діяльність керівників ЗЗСО.
Управлінську діяльність та навчально-виховну роботу
керівників ЗЗСО неможливо уявити без створення та обігу
документів. Для того щоб комп‟ютер допоміг упорядкувати створення та обіг документів, необхідна додаткова
програма, яка дозволяє ефективніше працювати з бібліо-

текою електронних документів. Такою програмою є MS
FrontPage, яка використовує можливості Internet Explorer
[12], – це так званий редактор HTML, призначений для
створення веб-сторінок і сайтів без необхідності знання
користувачем мови HTML. Основне меню включає інформацію щодо керівників ЗЗСО, його заступниках, законодавство про освіту, учителів, учнів освітнього закладу (рис.2).

Рис.2.Загальний вигляд вікна пошукової системи.
Керівник ЗЗСО має можливість доступу до електронного меню з планування роботи, кадрового забезпечення,
контролю навчально-виховного процесу, фінансовогосподарської діяльності та ін Також для вдосконалення
процесу управління персоналом освітнього закладу
існують системи типу «Директор», «Відділ кадрів». Для
управління фінансово-економічними процесами система
«Бухгалтерія». Вдосконалення процесу управління

матеріально-технічним забезпеченням-система типу
«Склад», для навчально-виховного процесу – «Розклад»,
для інформаційного забезпечення – «Бібліотека» та
шкільні сайти тощо. Основними методами роботи з
цими системами виступають інформаційно-пошукові та
аналітичні програми.
Після вибору на панелі потрібного розділу відкривається наступне вікно (див. рис.3).

Рис.3. Вигляд вікна «Директор».
Серед базових складових мережі інформаційно орієнтованого освітнього середовища закладів загальної се-

редньої освіти, що використовують інформаційноцифрові технології, можна виокремити наступні:
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- повноцінна багатофункціональна медіатека, яка
включає в себе мультимедійні, інтерактивні навчальні
програми з різних напрямів шкільної освіти, науки та
культури, розраховані на різні вікові категорії учнів з
різних напрямів;
- дистанційне навчання, що дозволяє брати участь у
різноманітних творчих, пошукових та дослідницьких проектах, конкурсах, Інтернет-олімпіадах та ін.;
- інформаційний та редакційно-видавничий центр,
що забезпечує створення, підтримку та оновлення сайтів
пошукових, дослідницьких, експериментальних проектів,
випуск інформаційних публікацій, газет, тез учнівських
робіт, текстів виступів на конференціях, навчальних посібників тощо;
- каталог інформаційних баз даних, які містять
вичерпну організаційну, методичну та консультаційну
інформацію з фінансово-господарської діяльності ЗЗСО
тощо, написання творчих, науково-дослідницьких, експериментальних робіт з управління економічною діяльністю ЗЗСО;
- структурована електронна бібліотека пошукових,
дослідницьких, експериментальних робіт з різних навчальних дисциплін, рефератів, курсових, дипломних
проектів, кандидатських і докторських дисертацій, які
можуть бути використані як зразки для оформлення і
написання конкурентноспроможних навчальних проектів
та як інформаційна база даних для подальшого використання керівниками та педагогами ЗЗСО в освітньому
процесі;
Систематичне включення керівників ЗЗСО, педагогічних працівників, здобувачів освіти у пізнавальну, творчу,
пошукову, науково-дослідницьку, експериментальну діяльність з використанням інформаційно-цифрових технологій
забезпечує формування та постійний розвиток їх інформаційно-цифрової культури.
Вивчення стану підвищення кваліфікації в закладах
післядипломної освіти свідчить, що керівники ЗЗСО підвищують професійну кваліфікацію в основному кожні
п‟ять років. Метою підвищення кваліфікації є розвиток
професійної компетентності керівників освітніх закладів.
Для здобувачів освіти – керівників ЗЗСО пропонується
виклад нового матеріалу за допомогою інформаційноцифрових технологій: сучасні платформи дистанційного
навчання (LMS-платформи, найпопулярніші з них, з так
званим «відкритим кодом»: Moodle, E-Front, Web-Tutor)
демонстраційно-енциклопедичні програми; програма
презентацій Power Point; закріплення викладеного матеріалу: тренінги, різноманітні освітні програми, електронні
лабораторні роботи; система контролю й перевірки:
електронне дистанційне тестування з оцінюванням;
самостійна робота: електронні енциклопедії, підручники,
навчальні програми; проведення інтегрованих уроків
методом проектів, результатом яких буде створення
Web-сторінок, проведення телеконференцій, використання
сучасних Інтернет-технологій [5].
Дослідження довело, що основна кількість керівників
ЗЗСО ще не є висококваліфікованими фахівцями з впровадження і використання інформаційно-цифрових технологій, тому перед науково-педагогічними працівниками
закладів післядипломної освіти постає завдання, розпочати
навчання інформаційно-цифровим технологіям, визна-
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читися із програмою, рівнем складності, такі завдання
постають перед здобувачами освіти, викладачами, які
навчається і працюють в системі післядипломної освіти.
Проаналізувавши рівні складності навчання, взявши до
уваги стан підготовки здобувачів освіти до використання
інформаційно-цифрових технологій, доцільно виділити 4
рівні навчання: початковий, достатній, предметний,
професійний.
Початковий рівень передбачає знайомство із
складовими комп‟ютера, початкові відомості з MS Word,
Excel, PowerPoint, мережею Internet, створення папок,
збереження інформації;
Достатній рівень передбачає навчання за програмою
«Intel. Навчання для майбутнього». Метою навчання є
формування у керівників ЗЗСО та педагогічних працівників навичок ефективного використання інформаційноцифрових технологій. Предметний рівень передбачає
використання інформаційно-цифрових технологій для
розробки електронних уроків, електронних тестів, завдань
та використання інтерактивної дошки для окремих
шкільних предметів. Професійний рівень включає професійні знання у сфері інформаційно-цифрових технологій –
глибоке знання окремих програмних засобів, які вивчаються педагогами за їх бажанням. Це Flash-технології,
мова програмування, Web-дизайн та ін.
Основними напрямками використання інформаційноцифрових технологій є:
– здійснення цілеспрямованого пошуку інформації
різних форм у глобальних і локальних мережах, реєстрація,
збір, нагромадження, зберігання, обробка та передача;
– обробка результатів навчального експерименту;
– здійснення керування навчальними роботами;
– організація й проведення комп‟ютерних експериментів з віртуальними моделями;
– здійснення автоматизованого контролю організації
навчальної діяльності;
– розробка педагогічних програмних засобів різного
призначення;
– розробка методичних і дидактичних матеріалів;
– розробка web-сайтів навчального призначення.
Особливі якості використання комп‟ютерів можна
використовувати для підкріплення процесу навчання за
цілим рядом параметрів:
– візуалізація – програми з графічним зображенням
надають підтримки слухачам у візуальному представленні різних процесів;
– діагностика – виправлення недоліків-забезпечуючи
систематично широкий доступ слухачів до відповідної
інформації або приводячи повторення навичок, що погано
засвоєні, можна сконцентрувати роботу на тих областях
знань, які слухач, викладач або програма діагностували
як варті уваги;
– подорож у часі – можливість повернення до програми
чи завдання, яке виконувалось в певний відрізок часу.
– ритм роботи – певні обмеження в часі надають
можливості більшого збору, збереження та обробки
інформації;
– мотивація – задоволення від самої діяльності та
значимість для особистості безпосереднього результату
діяльності;
– групова робота – такі сервіси інформаційно-цифрових
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технологій як Чат, Форум надають можливість пошуку
інформації та обробки її великою кількістю людей [5].
Отже, підвищення кваліфікації здобувачів освіти –
керівників ЗЗСО неможливо уявити без використання
інформаційно-цифрових технологій. Специфіка програмноапаратного забезпечення систем дистанційного навчання,
які проектуються з урахуванням мотиваційних складових
управлінням освітнім процесом, полягає в тому, що
застосування інформаційно-цифрових засобів, разом із
забезпеченням ефективного подання навчального матеріалу, відіграє роль стимулятора довільної уваги . Критерієм
доцільності застосування інформаційно-цифрових технологій при плануванні освітнього процесу може бути
можливість такої організації навчання, при якій емоційне
збудження, викликане їх застосуванням, використовується
і як стимулятор мимовільної уваги, і як мотиваційний
чинник для стимулювання довільної уваги.
Висновки. Розвиток економічної компетентності
керівників ЗЗСО засобами інформаційно-цифрових технологій у системі післядипломної освіти буде ефективним,
якщо базуватиметься на синхронному навчанні з використанням засобів зв‟язку: ICQ, Skype, IRC (Internet Relay
Chat), інтерактивне TV, web-телефонія, телеконференції
NetMeeting, Telnet; впровадженням в управлінську діяльність керівників ЗЗСО програм: «Директор», «Кадри»,
«Матеріально-технічна база», «Фінансово-господарська
діяльність», «Заробітна плата» орієнтованих на розвиток
економічного середовища закладів середньої освіти;
спиратиметься на стандарти інформаційно-цифрових
технології електронного навчання e-Learning, стандарти
вищої, та загальної середньої освіти; матиме тісний
зв‟язок з досягненнями в області фундаментальних і
прикладних наукових досліджень; створюватиметься та
впроваджуватиметься сучасна система дистанційного
навчання на базі закладів вищої освіти, інститутів
післядипломної освіти, центрів та віртуальних лабораторії
дистанційного навчання.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО
ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Стаття присвячена методичним аспектам реалізації діяльнісного підходу при виконанні завдань
студентських самостійних робіт у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів історії.
Ключові слова: діяльнісний підхід, самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів, шкільна
історична освіта, лабораторно-практична робота, джерела історичних знань, інноваційне навчання.
Соціально-економічні зміни у нашому суспільстві
вимагають від молодих фахівців професійної мобільності,
високої компетентності, низки відповідних особистісних
якостей. З огляду на це одним з пріоритетних завдань
сучасної вищої педагогічної освіти є формування спеціаліста, здатного до творчого самовизначення, налаштованого на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток.
Тому навчальна діяльність студентів сьогодні спрямована
на оволодіння знаннями, навичками й уміннями з метою
підготовки до самостійної професійної праці, розвитку і
формування необхідних для цього професійних компетентностей. Успішне оволодіння фаховою спеціальністю
бакалаврами, спеціалістами і магістрами допоможе їм
перевести наукові теоретичні знання у площину практичного використання і, таким чином включатися у
професійну діяльність.
Постановка проблеми. Зростання вимог до професійної підготовки випускників закладів вищої освіти
потребує більш активного залучення діяльнісного підходу
до процесу навчання. Вважається, що навчальна діяльність
студентів у сучасних умовах повинна будуватися як
модель реальної праці та мати творчий, дослідницький
характер. Тобто, викладачі повинні навчити студентів
вчитися. На думку дослідників, саме теорія діяльності
складає ту наукову основу, яка допоможе викладачам у
розробці навчально-пізнавальних завдань, що виконуватимуться студентами самостійно.
Аналіз теоретичних досліджень проблеми застосування
діяльнісного підходу та сучасного стану самостійної
навчально-пізнавальної діяльності студентів свідчить,
що впровадження діяльнісного підходу у педагогічній
теорії і практиці сучасних закладів вищої освіти є досить
актуальним. Питанням реалізації діяльнісного підходу у
процесі професійної підготовки майбутніх учителів в
умовах інноваційної освітньої системи присвячено низку
праць вітчизняних та закордонних науковців.
Важливість реалізації діяльнісного підходу як однієї
з основних у навчальному процесі у шкільній історичній
освіті відзначають автори державних шкільних програм
з історії [8] і такі провідні методисти – історики, як
О.І. Пометун, Н.М. Гупан [11], К.О. Баханов [1] та ін.
Метою статті є визначення методичних засад реалізації діяльнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів історії.
Виклад основного матеріалу. Останні дослідження
характеризують діяльнісний підхід до навчання як
методологічну основу, на якій створюють різні системи

навчання зі своїми конкретними технологіями, прийомами й теоретичними особливостями. Як зазначає
О. Пасічник, однією з переваг впровадження діяльнісного підходу у навчально-виховний процес професійної
підготовки майбутніх фахівців є зменшення психологічного напруження на студентів, що не лише стимулює
ситуацію розвитку, свободу вибору, автономність та
незалежність дій, а й одночасно формує відповідальність
за прийняті рішення, здатність до рефлексії [10].
Найважливішими характеристиками діяльнісного
підходу, дослідники визначають наступні: завдання, які
доводиться розв‟язувати фахівцеві звиділених проблем
або завдань; знання, якими оперує у своїй діяльності
фахівець; уміння та навички; якості особистості; ціннісні
орієнтації та установки [12, с.291]. Таким чином, реалізацію діяльнісного підходу у навчанні має забезпечувати, передусім, зв‟язок змісту предмета й дібрана до
нього методика навчання, направлена на цілеспрямовану
діяльність учасників педагогічного процесу, формування
теоретичного мислення, розвиток їх розумових сил і
здібностей. Організацію освітнього процесу можна представити у даному випадку у вигляді єдності та послідовності виконання наступних дій: формування умінь
обирати мету, планувати діяльність, організовувати,
виконувати, регулювати, контролювати її, аналізувати,
оцінювати і коригувати власну діяльність [5, с.8].
Останнім часом викладачі звертають увагу на
самостійну навчальну діяльність студентів як один з
видів ефективного впровадження діяльнісного підходу в
умовах сучасної вищої освіти.
Як
зазначає
Т.М. Горохівська, саме самостійна діяльність студентів,
що активізує розвиток професійних якостей особистості,
виступає гарантом формування потреби постійного
пошуку, накопичення знань, розуміння їх сенсу та
значення, самостійного використання, є необхідною для
постійного професійного зростання майбутніх учителів з
урахуванням вимог сучасності [2, с.20]. Аналіз психологопедагогічної літератури свідчить, що вимоги до самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів відповідають основним характеристикам діяльнісного підходу.
Якісне виконання завдання також вимагає від викладача
та студента відповідної мотивації навчання, уміння
організувати самостійну роботу, здатність планувати
навчальну діяльність, уміння висувати проблему та її
вирішувати, розуміння необхідності опанування професійних умінь і навичок. Визначальним фактором ефективного використання завдань самостійної роботи є
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використання інноваційних технологій, комп‟ютерна
грамотність, інформаційне забезпечення освіти.
Підготовка майбутніх вчителів історії сьогодні також
потребує впровадження діяльнісного підходу. Виникає
необхідність удосконалення змісту та форм навчальнопізнавальних завдань з шкільної історичної освіти та
методики навчання історії, які мають надати студентам
можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження
під час оволодіння професійними компетентностями.
Серед дидактичних умов, які забезпечують ефективність самостійної роботи під час вивчення суспільствознавчих дисциплін, дослідники відзначають: забезпечення взаємодії викладача і студентів; врахування
індивідуально-психологічних властивостей студента;
розвиток особистісного потенціалу майбутнього фахівця;
орієнтація на активну позицію студента; особистісна
адаптація теоретичних знань, саморозвиток та самореалізація особистості; освоєння інноваційного досвіду
організації навчальної діяльності [15, с.114].
Таким чином, самостійна навчально-пізнавальна
діяльність майбутнього учителя історії, на нашу думку,
має включати наступні компоненти: змістовний – наявність у студентів знань з історичних дисциплін і, безпосередньо, з курсів «Теорії та методики навчання історії в
школі» та «Шкільного курсу історії та методики його
викладання», що забезпечують усвідомленість при визначенні ними змісту власної (вчительської) методичної
діяльності; діяльнісний – дії, спрямовані на формування
професійної компетентності вчителя історії та особистісного досвіду методичної діяльності у повсякденній
освітній практиці; особистісний – включає професійноособистісні якості, що визначають позицію і спрямованість студента як особистості.
Розглядаючи проблему реалізації діяльнісного підходу,
ми співвідносимо діяльність студентів щодо організації
освітнього процесу у закладі вищої освіти відповідно до
вимог, визначених у Державному стандарті базової і
повної середньої освіти. Сучасна реформа шкільної
освіти також вимагає переорієнтації навчання вiд
уявного набуття знань до cправжнього розвитку вмiнь
цілеспрямовано їх використовувати. Основним надбанням
особистостi має стати досвiд реалiзації певної дiяльностi.
Як зазначено у Державному стандарті базової і повної
середньої освіти, «…діяльнісний підхід – це спрямованість
навчально-виховного процесу на розвиток умінь і
навичок особистості, застосування на практиці здобутих
знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію
людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування
здібностей до колективної діяльності та самоосвіти [3]».
Діяльнісний підхід, спрямований таким чином на застосування здобутих знань передусім у практичних
ситуацiях, на пошук шляхiв iнтеграцiї до соціокультурного
та природного середовища.
У шкільній історичній освіті діяльнісний підхід
вважають одним з психолого-педагогічних підходів,
згідно з яким ефективнiсть навчання залежить вiд залученості учнiв до різноманiтних видiв дiяльностi, що дає
їм змогу успішніше оволодівати суспільним досвідом і,
як наслідок, забезпечує соціальну активність особистості
[6, с.10]. Це спонукає вчителя постiйно створювати такi
навчальнi ситуацiї, якi підштовхували б учнів до
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самостiйного здобуття iнформації при використанні
різноманітних історичних джерел та ознайомлення
школярів з різними інтерпретаціями історичних подій і
явищ, їх аналізу та узагальнення.
У діючих шкільних Навчальних програмах з історії
України та Всесвітньої історії головним критерієм
успішності роботи вчителя відзначено не так змістову
повноту, як умiння налагодити творчу роботу школярiв з
орiєнтацією на формування ключових і предметних
компетентностей. У визначеннi результатiв навчальнопiзнавальної дiяльностi учнiв зроблено наголос на
дiяльнісному компоненті. З огляду на це автори програм,
аби надати системності в цьому напрямку пропонують:
«проведення у межах кожної теми лабораторнопрактичної роботи, яка є своєрідним методом навчання,
за допомогою якого здійснюється вивчення учнями
нового навчального матеріалу (лабораторна складова) та
одночасно набуття ними загальнонавчальних та спеціально-предметних умінь (практична складова). Позаяк
це – метод навчання, вiн може застосовуватися як на
окремiй ланцi уроку (вивчення нового матерiалу,
узагальнення, закрiплення), так і протягом усього уроку
(лабораторно-практичне заняття). Така робота може
виконуватися як у класі, так і вдома, але з обов‟язковою
презентацією її результатів на уроці. Органiзація
лабораторно-практичних робiт передбачає певну
динамiку, яка полягає у збiльшенні у кожному наступному класi лабораторної (обсяг, складнiсть, характер та
види джерел) та практичної (урiзноманiтнення способiв
дiяльності) складової, ступеня самостiйності учнiв (від
виконання роботи за допомогою вчителя за докладною
інструкцією до самостійного виконання за загальним
завданням)» [8].
Дослідники наголошують, що практичні заняття з
історії відрізняються від практичних та лабораторних
робіт з природничих предметів. Такі заняття мають
подвійну мету: по-перше, вони є способом вивчення
нового матеріалу на основі опрацювання історичних
джерел; по-друге, – важливим засобом формування
предметних умінь і навичок учнів. Кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі і
має відповідну структуру:
1. Актуалізація знань і корекція опорних уявлень.
2. Мотивація навчальної діяльності (усвідомлення
мети і значення роботи).
3. Усвідомлення змісту (пошук засобів виконання
завдань, визначення його етапів, усвідомлення інструктажу).
4. Виконання роботи (аналіз джерел, фіксація підсумків).
5. Узагальнення та систематизація.
6. Підбиття підсумків [1, с.140].
Урок передбачає переважно самостійну роботу учнів –
індивідуальну чи групову – над окремими питаннями
теми із використанням різноманітних джерел знань (підручників, де вміщені необхідні відповідно до теми історичні джерела різного виду, включаючи як текстові, так і
візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання,
Інтернет-ресурсів, фондів музеїв, місцевих історичних
пам‟яток, що оглянуті учнями) [7].
Отже, реалізацію діяльнісного підходу можна здійснити за допомогою створення студентами методичної
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розробки лабораторно-практичної або практичної роботи з
історії. Результати самостійно виконаного студентом
завдання у формі мультимедійної презентації мають
бути представлені на обговорення в академічній групі.
Розпочати роботу студент має з вибору теми
практичного заняття у відповідності до вимог та змісту
державних навчальних програм, вікової категорії учнів
та їх особистісних пізнавальних інтересів. Наприклад:
Повсякденне життя представників основних верств
суспільства; Європейський характер культури руськоукраїнського суспільства княжої доби; Соціальна
структура суспільства в Україні XVІ ст.; Українська
козацька держава – Військо Запорозьке; Вплив
індустріальної революції на розвиток міст, торгівлі,
транспорту, соціальну структуру суспільства; Значення
історичних пам‟яток, фольклору й етнографії в дослідженні національних ознак українців і формуванні
національної свідомості; Розуміння прав людини і формування способів захисту людських свобод як важливі
критерії історичного розвитку; Роль науки й освіти в
обґрунтуванні української національної ідеї тощо.
Практичне заняття передбачає переважно самостійну
роботу учнів над окремими питаннями теми із використанням різноманітних історичних джерел. Звичайно для
забезпечення системного формування предметних компетентностей учнів дуже важливим є ретельний відбір
джерел для опрацювання у відповідності до вікових
особливостей школярів. Вчені виділяють такі типи
історичних джерел: речові джерела; образотворчі джерела:
художньо-зображальні (твори образотворчого мистецтва,
мистецтва кіно та фотографії), зображально графічні,
художньо-натуральні (фотографії та кінокадри); словесні
джерела: розмовна мова, фольклор, письмові пам‟ятники,
письмові пам‟ятники і фонодокументи, конвенціальні
джерела, поведінкові джерела (звичаї, обряди); звукові
джерела.
Студент (як майбутній вчитель), виходячи з даної
класифікації джерел самостійно, відповідно до визначених
ним теми, мети і завдань роботи вирішує, який вид
інформації є основним, щоб вибрати саме ті джерела, які
містять потрібні для реалізації завдань практичної роботи
відомості. Критерії відбору історичних джерел до
лабораторно-практичної роботи, на думку О.І. Пометун
та Н.М. Гупана, такі:
1. Відібрані джерела мають доповнювати програмні
знання і уявленняучнів, а не надавати відомостей і деталей,
що перевантажують пам‟ять учнів.
2. Джерела мають бути різного типу: письмові (зокрема документи, художні тексти, твори фольклору тощо)
і візуальні (зображення пам‟яток, історичні реконструкції,
портрети, твори живопису).
3. Вони не повинні бути громіздкими (бажано на половину або третину сторінки). Фрагменти текстів (особливо
літописів) мають бути адаптовані до сприйняття
школярами.
4. Бажано подавати групи джерел у блоці, що
дозволяє учневі створити більш системне уявлення про
подію чи явище [11, с.47].
При доборі писемних джерел студенти мають враховувати можливість використання як первинних, так і
вторинних історичних документів. Первинні документи

(літописи, мемуари, актові та ділові документи, статистика
тощо) безпосередньо відбивають історичні факти, події,
явища, процеси або думки автора про них. Вторинні
(наукові статті, монографії, довідники тощо) дають реконструкцію історичної реальності.
Наступним завданням для вчителя є залучення учнів
до різноманітних видів діяльності за допомогою різнорівневих пізнавальних завдань. Орієнтирами для формулювання пізнавальних і дослідницьких завдань учнів, які
пропонуються створити студентам для практичних
занять з історії, як засвідчує професор О.І. Пометун, є
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
учнів, що мають формуватися під час навчання і представлені в чинній навчальній програмі з історії у вигляді
переліку умінь і навичок, що їх учні мають набути
протягом вивчення тієї чи іншої теми. Названі у правій
колонці програми, вони є обов‟язковими не лише для
засвоєння, а й для оперування. Компетентнісно-орієнтоване пізнавальне завдання, що використовується під
час практичного заняття має містити: спосіб діяльності
(доведіть, визначте, порівняйте тощо); формулювання
самого завдання (умови чи зміст того, що складає
історичну подію, явище, процес); джерела інформації
(текст, ілюстрації, усні свідоцтва, інколи це можуть бути
власні знання учня) [11, с.46]. Для аналізу джерела
вчитель має запропонувати учням алгоритми пам‟ятки,
які поетапно визначають їхню діяльність, надають змогу
самостійно організувати роботу й добитися необхідного
результату [1, с.113].
Історичні джерела та джерела історичних знань учнів
також використовуються вчителем для створення дидактичних матеріалів, які виготовляються з метою управління
процесом навчання. Тому студентам можна запропонувати виготовити такі матеріали у вигляді карток з
описом понять, списків контрольних запитань, інструкції,
засобів самооцінювання, презентації та публікації, історичної карти, таблиці, організаційних діаграми, логічних
схем, кластерів, інтелектуальної мапи тощо.
Останні роки вчителі вже у 6 7 класі включають у
процес навчання історії певні елементи контрверсіойності,
що надає можливості у старших класах здійснювати
добір джерел з урахуванням контроверсійної складової
їх змісту. Тому доцільно впроваджувати у лабораторнопрактичні роботи з історії завдання чи запитання проблемного характеру, які можна сформувати у такому вигляді:
1. Завдання на аналіз протилежних теоретичних
положень, висловлених різними особистостями щодо
одного питання.
2. Завдання, що вимагає ґрунтовного аналізу
історичного факту або явища.
3. Завдання на оцінку діяльності конкретної особистості [13, с.167-170].
Задля того, щоб скласти подібні завдання необхідно
за основу узяти певний історичний факт, подію, положення
та представити йому альтернативне положення, що і
стане основою для завдання, яке вважатиметься проблемним. Ситуація може набути проблемного характеру,
якщо в ній: існують ті чи інші суперечності, які необхідно
вирішити; потрібно установити подібності й розбіжності;
важливо встановити причинно – наслідкові зв‟язки;
необхідно обґрунтувати вибір; потрібно підтвердити
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закономірності прикладами із особистого досвіду, або,
навпаки, приклади з досвіду – підкріпити теоретичними
закономірностями; стоїть завдання виявити переваги і
недоліки того чи іншого рішення [9, с.41-42].
Оскільки головною ознакою навчальної проблеми є
наявність суперечливої інформації або ситуації, то
розв‟язання проблемних завдань відбувається у формі
пошуку. Учень має опрацювати різноманітні історичні
інтерпретації, включаючи академічну історію, історичну
белетристику, художню літературу, фольклор і т. ін. Для
успішного виконання проблемного завдання учням
необхідно надати наступний алгоритм послідовності дій:
1. З‟ясовується, яка інформація потрібна для розв‟язання проблеми і якою інформацією ви володієте.
2. Розробляється план, щоб поступово, крок за кроком,
поєднати наявну інформацію з невідомою, на цьому етапі
використовуються такі правила: (1) розділити проблему
на частини; (2) розв‟язати більш прості проблеми, що
відбивають деякі аспекти основної проблеми ; (3) використати графічні зображення, щоб представити проблему
різними способами; (4) розглянути окремі випадки, щоб
«відчути» проблему.
3. Виконати план дослідження поетапно.
4. Здійснити огляд рішення і переконатися, що воно
дійсно є розв‟язанням даної проблеми та відповідає
наявній інформації [14, с.7].
Вчителю слід враховувати, що учні надають перевагу
і з бажанням досліджують актуальні, тобто особистісно –
значущі для них проблеми. Ознаками такого вибору
можуть бути: емоційність ситуації, особистий інтерес
школярів, можливість самореалізації, мотиви визнання,
самоповаги, новизни тощо.
Створюючи методичну розробку студент також має
враховувати, що під час практичного заняття вчитель
виступає як консультант у процесі самостійної роботи
учнів, надаючи їм необхідну допомогу відповідно до
віку та пізнавальних можливостей. Питання порядку
проведення практичних занять та оцінювання їхніх
результатів залишається в компетенції вчителя [7].
Таким чином, реалізація діяльнісного підходу, що
відображає процеси формування історичних знань та
предметних компетентностей в учнів відбувається
шляхом самостійної практичної діяльності школярів та
здійснюватися на основі використання історичних джерел
та джерел історичних знань засобами проблемнопошукового і дослідницького методів навчання.
Презентувати власну методичну розробку студенту
допоможуть новітні інформаційно-комунікаційні технології. Необхідно створити презентацію, яка продемонструє
зусилля, вкладені у реалізацію завдань самостійної роботи,
і дозволить похвалитися досягненнями перед іншими
студентами та викладачем. Під час презентації варто
показати як кінцевий результат роботи, так і шлях, яким
до нього йшлося, тобто конкретні етапи роботи. Існують
такі загальні вимоги до створення мультимедійної презентації за допомогою програми MS* Power Point:
1. Зміст: точна інтерпретація дібраної інформації;
аналіз фактів, дібраних для дослідження проблеми;
наявність оригінальних ідей.
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2. Грамотність вигляду: у роботі немає орфографічних
і граматичних помилок; робота містить точні, повні і
корисні дані, що повністю розкривають тему.
3. Оформлення: естетичний аспект (при розробці
презентації учень дотримується певної логічної схеми
викладу, зробив свою роботу цікавою і привабливою.
Оформлення узгоджується зі змістом та акцентує увагу
на важливих його моментах); діаграми та малюнки (зображення виконані на високому рівні, вдало розташовані,
стосуються теми роботи і допомагають розкрити його
зміст); текст, кольорове оформлення та фон (текст легко
читається, фон не яскравий і добре пасує до кольору
тексту і графіки); списки і таблиці (правильно розроблені і
вдало розташовані); гіперпосилання (усі гіперпосилання
працюють) [4].
Висновок. Таким чином, діяльнісний підхід передбачає
оволодіння студентами – майбутніми вчителями історії
системою професійних педагогічних знань, умінь і навичок
та виконання різноманітних функцій педагогічної діяльності. Реалізація даного підходу здійснюється у процесі
самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів,
направленої на вирішення практичних методичних
завдань. У результаті виконання завдань самостійної
роботи, а саме, створення методичної розробки лабораторно – практичної роботи з історії, виявляється як
студенти засвоїли теоретичний матеріал, наскільки
сформованими є уміння творчо його використовувати на
практиці. Отже, залучення студентів до виконання завдань
шкільної історичної освіти повинно допомогти їм
оволодіти сучасними методами пошуку, обробки та
використання інформації, засвоїти сучасні методи навчальної діяльності, оволодіти інноваційними технологіями
навчання школярів, визначитися у власній педагогічній
позиції та сформувати вміння відстоювати і захищати її.
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ЗНАЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті розкрито особливості та основні положення організації повноцінного харчування дітей
дошкільного віку. Автор підкреслює важливу роль правильного харчування у збереженні, зміцненні та
відновленні здоров‟я дітей.
Ключові слова: харчування, збалансоване харчування, здоров‟я.
Постановка проблеми. Сьогодення дошкільного
дитинства в Україні має ряд негативних тенденцій.
Головна серед них – незадовільний стан здоров‟я сучасних
дітей. Переважна їхня більшість має ті чи інші захворювання. Прогресують захворювання: ГРВ (51%), вади зору
(33%), щитовидної залози (31%), ортопедичні (28%),
захворювання печінки та кишково-шлункового тракту
(25%), вади мовлення (23%), алергічні (21%), астма (11%).
Зростає число дітей, зарахованих до 3-ї групи здоров‟я
(48%) [5]. Досвід показує, що здоров‟я можна лише
сформувати, здобути шляхом цілеспрямованої напруженої
праці над собою і набуття знань вже з дошкільного віку.
Це знання засад здорового способу життя, зокрема
культури харчування.
У дослідженнях таких вчених як А.М. Богуш,
Н.Ф. Денисенко,
Л.В. Калуська,
Л.Д. Мельник,
В.О. Музирова,
В.О. Серебряна,
В.Н. Шавровська,
Л.Г. Шевцова, Т.Є. Федорченко увага звертається на такі
аспекти розв‟язання цієї проблеми: формування усвідомленої необхідності здорового способу життя; валеологічне
виховання; екологічна безпека дитини; зміцнення здоров‟я
дитини шляхом фітопрофілактики, раціонального харчування; психологічний мікроклімат; засоби оздоровлення;
звернення до етнопедагогіки; формування психічного,
фізичного, соціального і духовного здоров‟я.
Мета роботи – розкрити значення харчування для
здоров‟я дітей дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Їжа є єдиним джерелом
енергії для життєдіяльності людського організму, дає
йому матеріал для побудови усіх клітин і тканин, їх
постійного оновлення. Харчування є процесом надходження в організм людини необхідних для його життєдіяльності, та засвоєння цих речовин; складова частина
обміну речовин [4]. Раціональне харчування, що містить
все необхідні харчові речовини у відповідній кількості
та правильному співвідношенні, забезпечує людині
оптимальний рівень здоров‟я та високу працездатність.
Особливо важлива роль правильного харчування в
дитячому віці. Помилки, допущені в харчуванні дитини,
можуть позначитись на стані здоров‟я у всіх наступних
вікових періодах. Багато захворювань дорослої людини
розпочинаються з дитинства. Це, в першу чергу, порушення обміну речовин (у тому числі ожиріння, що усе
більше поширюється), серцево-судинні, онкологічні захворювання та багато інших. Діти дуже чутливі до найменших порушень харчування. Чим молодша дитина, тим
більше у неї виражені зміни, що виникають в результаті
неправильного харчування. Це зумовлено рядом причин.

Так, якщо у дорослої людини організм потребує їжі в
основному тільки як в джерелі енергії та засобі для
підтримки обміну речовин, то для дитини вона потрібна
для забезпечення інтенсивних процесів зростання і
розвитку.
Організм дитини раннього та дошкільного віку відрізняється від дорослого пришвидшеним ростом, формуванням і становленням усіх органів і систем – в першу
чергу, кісток, м‟язів, внутрішніх органів, центральної
нервової системи. За перший рік життя дитина потроює
свою масу тіла при народженні, виростає в середньому
на 25 см. В подальшому темпи росту дещо сповільнюються, але все ще залишаються дуже високими: до 6–7
років дитина подвоює масу тіла однорічної – виростає в
середньому на 8–10 см в рік. Швидкими темпами йде
розвиток вищої нервової діяльності. До кінця дошкільного
періоду дитина практично досконало опановує усі основні
рухи, набуває необхідні навички до самообслуговування, праці, навчання; у неї в основному закінчується
формування мови, що свідчить про високий рівень розвитку і диференціювання головного мозку.
Такий інтенсивний розвиток дитячого організму
пов‟язаний зі значно більше активним, ніж у дорослого,
протіканням обмінних процесів і вимагає відносно
більшого поступлення харчових речовин, особливо
білків, мінеральних солей, вітамінів, мікроелементів . Так,
якщо дорослому на 1 кг маси тіла вимагається в середньому 1–1,5 г білку на добу, то потреба в ньому дитини
першого року життя складає 4 г; потім у зв‟язку з дещо
сповільненими темпами росту, ця потреба поступово
знижується і в дошкільному віці складає 3,5–3 г на 1 кг
маси тіла.
Крім того, дітям в дошкільному віці властива висока
рухова активність, що супроводжується великою витратою
енергії, що також вимагає підвищеного надходження
харчових речовин, що є її джерелом. Тільки при повноцінному харчуванні, яке повністю відповідає віковим і
фізіологічним потребам дітей в основних харчових
речовинах та енергії, можна домогтися їх правильного
гармонійного розвитку, забезпечити необхідну стійкість
до різних негативних чинників навколишнього середовищ а,
в тому числі високу опірність до інфекційних захворювань.
Науковими дослідженнями вчених і нашими практичними спостереженнями встановлена пряма залежність
рівня захворюваності дітей від якості харчування. При
повноцінному харчуванні у дітей виявляється високий
рівень імунного захисту, вони рідше хворіють, а при
виникненні захворювань переносять їх легше і, як правило,
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без ускладнень. З іншої сторони, багато дослідників,
причини поширення гострих респіраторних та інших
захворювань серед дітей, у тому числі тих, які виховувались дошкільних навчальних закладах, відмічали,
що однією з основних причин високої захворюваності є
незадовільна організація дитячого харчування. Серед
групи так званих часто і довго хворих дітей значну
питому вагу займають діти з відхиленнями у фізичному
розвитку в результаті нераціонального харчування
(з дефіцитом або надлишком маси тіла).
При тривалому неправильному незбалансованому
харчуванні, коли має місце нестача або надлишок окремих
харчових речовин, у дітей розвиваються різноманітні
патологічні стани, які мають назву аліментарно залежних
захворювань. До них відноситься гіпотрофія, білкове
голодування, анемія, рахіт, гіпо- або гіпервітамінози,
ожиріння та ін. В прямій залежності від якості харчування знаходяться різні прояви алергічних захворювань,
число яких за останні роки різко зросло [1].
При неповноцінному харчуванні страждає розвиток
центральної нервової системи дитини, її інтелекту.
Особливо це виражено у дітей раннього віку. У таких
випадках відзначається значна затримка нервово-психічного розвитку: сповільнюється формування статичних і
локомоторних функцій, діти значно відстають в розвитку
мови, погано оволодівають необхідними уміннями та
навичками. У дітей більш старшого дошкільного віку
при якісно неповноцінному харчуванні, особливо при
недостатньому забезпеченні вітамінами, відзначається
знижена працездатність, швидка втомлюваність, діти
втрачають інтерес до заняття, погано засвоюють новий
матеріал, іноді швидко стають збудженими,або навпаки,
в‟ялими, інертними.
Розглядаючи значення харчування в дошкільному
віці, слід зазначити, що організація адекватного харчування має велике значення для відновлення здоров‟я
дітей, що страждають деякими захворюваннями і відхиленнями в розвитку. Наприклад, при розповсюджених
нині алергічних захворюваннях правильна організація
харчування є основним методом профілактики та лікування. Велике значення має відповідне харчування при
хронічних захворюваннях органів травлення, нирок,
ендокринної системи, коли порушення дієти призводять
до загострень хвороб.
Існує група спадкових захворювань обміну речовин,
при яких дієтотерапія є єдиним методом лікування,
здатним здійснювати сприятливу дію на хворий організм
і попереджати важкі наслідки хвороби. У таких випадках
особливо важливо строго виконувати рекомендації
лікаря з організації харчування дитини, вживати тільки
дозволені продукти та страви, у тому числі спеціальні
продукти, для лікувального та дієтичного харчування.
Усе вище сказане про роль харчування в дитячому
віці набуває особливої актуальності при організації
харчування дітей, які виховуються в дошкільних навчальних закладах. Постійне пребування дітей в колективі,
тісні контакти створюють умови для перехресного
інфікування, підвищують ризик захворюваності, особливо
гострими респіраторними і кишковими інфекціями. Це
вимагає необхідності вжиття заходів до забезпечення
високої стійкості дитячого організму до інфекційних

агентів. Правильна організація харчування є одним з
найбільш ефективних моментів в комплексі профілактичних заходів, спрямованих зниження дитячої захворюваності.
Особливо велике значення повноцінне харчування
має для дітей в найбільш ранимому віці (від 1,5 до 2
років), коли механізми імунного захисту ще недостатньо
сформовані, а психічна напруга і стресові реакції,
пов‟язані з відлученням від батьків особливо виражені.
Тому так часто трапляються випадки захворювань у
дітей в перші дні перебування в дошкільному навчальному закладі. Батькам, педагогічним і медичним працівникам дошкільних навчальних закладів необхідно знати
основні положення раціональної організації дитячого
харчування, чітко виконувати діючі нормативні вимоги
та рекомендації.
Головне – це відповідність харчування віковим фізіологічним потребам дітей в харчових речовинах, що
забезпечується певним набором продуктів з урахуванням їхнього хімічного складу. Велике значення має також
дотримання режиму харчування, чітке виконання правил
технологічної обробки харчових продуктів, спрямованих
на максимальне збереження їх біологічної цінності, і
необхідних санітарно-гігієнічних вимог.
Людина повинна отримувати необхідні харчові речовини не лише в достатній кількості, але й правильному
співвідношенні. Найбільш оптимальним співвідношенням
білків, жирів і вуглеводів в раціонах дітей дошкільного
віку є 1:1:4. Порушення такого співвідношення (навіть у
бік збільшення одного з компонентів) призводить до
розбалансованості харчування та до порушення в стані
здоров‟я дитини. Так, наприклад, надлишок білка призводить до порушення функції нирок, підвищує схильність
до алергічних захворювань; перевантаження раціону
дитини жирами викликає зниження апетиту, погіршує
засвоєння білків, негативно впливає на стан імунітету;
зайвий зміст вуглеводів в їжі сприяє розвитку ожиріння,
знижує опірність до інфекції, порушує процеси обміну,
збільшує алергічні реакції.
З іншою сторони, нестача білку призводить до
уповільнення росту, поганого наростання маси тіла, розвитку анемії, зниження імунітету. Нестача жиру негативно
впливає на фізичний розвиток дитини, її імунологічні
реакції, стан шкіри та слизових оболонок. При недостатньому надходженні вуглеводів погіршуються процеси
травлення, знижується засвоєння білків і жирів.
Концепція збалансованого харчування передбачає
також певне співвідношення харчових речовин тваринного
і рослинного походження, різноманітних для дітей
різного віку. Так, для дітей перших місяців життя білок
їжі повинен бути тваринного походження, до 6 місяців
життя дитини тваринні білки можуть складати 90%, до
року – 75%, у віці від 1 до 6 років – не менше 65% від
загальної кількості білку в раціоні. Дуже корисні дітям
рослинні жири, які вводяться в їх раціони з 4-місячного
віку (з першим прикормом), а при штучному вигодовуванні – і раніше. Дітям старшим за рік кількість рослинних жирів повинна складати приблизно 15% від загальної
кількості жиру в добовому раціоні [2].
Вуглеводи їжі поділяються на легко засвоювані моно- і
дисахариди (глюкоза, фруктоза, лактоза, мальтоза) і полі-

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019
сахариди (крохмаль, глікоген, клітковина, пектинові
речовини), що регулюють діяльність кишечника. Останні
повинні складати до 2/3 від загальної добової кількості
вуглеводів.
Особливу роль у харчуванні дітей відіграють вітаміни
та мінеральні речовини. Останні входять до складу усіх
клітин і тканин дитини, необхідні для правильного росту та
розвитку кісткової, м‟язової, кровотворної, нервової систем, є складовою частиною більшості різних ферментів і
гормонів. Для зростаючого дитячого організму особливо
важливе достатнє постачання такими мінеральними
речовинами, як кальцій, фосфор, залізо, магній.
Вітаміни є регуляторами усіх обмінних процесів
людського організму. Вони входять до складу багатьох
ферментів, беруть участь у процесах кровотворення,
підвищують опірність організму до різних несприятливих
чинників. Вітаміни не синтезуються в організмі людини або
синтезуються в незначних кількостях і тому повинні
поступати з їжею. При дефіциті вітамінів в підростаючому
організмі розвиваються явища гіповітамінозу, які
супроводжуються різними порушеннями в розвитку та
стані здоров‟я. Загальними ознаками гіповітамінозу є
знижена працездатність, швидка стомлюваність, недостатня
опірність до захворювань. Причинами гіповітамінозу у
дітей найчастіше є різні порушення в організації харчування (недостатнє використання багатих вітамінами продуктів, неправильна їх кулінарна обробка), а також
захворювання, особливо кишкового тракту, при яких
знижується засвоєння вітамінів .
Для підростаючого дитячого організму особливо
важливі такі вітаміни, як аскорбінова кислота (вітамін С),
вітаміни групи В, вітамін А та ін. Вітамін С бере участь в
усіх окислювально-відновних процесах, активізує діяльність багатьох ферментів і гормонів, підвищує стійкість
організму. При нестачі вітаміну С виникає млявість,
погіршення здоров‟я, сонливість, схильність до інфекційних захворювань; більш виражений дефіцит вітаміну
проявляється кровоточивістю ясен, крововилив у шкіру та
слизові очей. Нестача вітамінів групи В проявляється
змінами із сторони кишкового тракту, нервової системи;
відмічається зниження апетиту, слабкість, швидка стомлюваність; виникає явище недокрів‟я При недостатньому
надходженні в організм вітаміну А знижується опірність до
захворювань, виникає схильність до запальних захворювань
шкіри і слизових, знижується зір.
Основним джерелом мінеральних солей і вітамінів є
овочі, фрукти, ягоди, зелень, які потрібно широко включатися в раціони дітей впродовж цілого року. Разом з тим,
необхідно враховувати, що при кулінарній обробці
продуктів відбувається певна втрата вітамінів, а в зимововесняний період їх вміст в овочах і фруктах взагалі різко
знижується, часто виникає необхідність додаткового
введення дітям деяких вітамінів, в першу чергу аскорбінової кислоти, яка найлегше розкладається. Із цією метою
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в дошкільних навчальних закладах введена цілорічна
вітамінізація їжі.
Дітям перших місяців життя з метою профілактики
рахіту призначають вітамін Д. Для штучного вигодовування дітей першого року життя переважно використовують адаптовані молочні суміші, збагачені широким
комплексом вітамінів. З метою профілактики вітамінної
недостачі у дітей дошкільного віку необхідно здійснювати
додаткову вітамінізацію з використанням полівітамінних
препаратів, яку рекомендується проводити в зимововесняний період і при ускладненій епідеміологічній обстановці, в період епідемій грипу, гострих респіраторних
захворюваннях.
Вітамінізації в першу чергу підлягають діти з груп
ризику – ослаблені, ті, які часто хворіють, із зниженим
апетитом. Як показав досвід, серед дітей, які отримують
полівітаміні препарати, відзначається більш низька захворюваність, а також більш короткий перебіг захворювань.
Висновки. Отже, питання раціонального харчування
дітей є однією з найважливіших проблем, що має не лише
медичне, але і велике соціальне значення.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ НОВОГО ТИПУ
«ОБДАРОВАНІСТЬ»
У статті проведено наукове обґрунтування моделі освітньо-розвивального середовища школи-інтернату
для обдарованих дітей. Спираючись на середовищний підхід визначено основні сфери моделі. Серед них
когнітивна, соціальна, творча та особистісна. Технічним інструментарієм для моделювання середовища
було обрано діаграми Ейлера-Венна. Показано реалізацію розробленої моделі в умовах реально діючої школиінтернату для обдарованих дітей.
Ключові слова: обдарована дитина; школа-інтернат; модель освітньо-розвивального середовища;
когнітивна, соціальна, творча та особистісна сфери.
Постановка проблеми. Сучасна економіка робить
впевнені кроки у бік технологізації промислових процесів, тим самим висуваючи нові вимоги до підготовки
фахівців. Серед останніх особливу групу становитимуть
ті, хто буде генерувати нові ідеї, розробляти принципово
інші шляхи вирішення складних технічних та суспільних
завдань. Безумовно, саме ці люди формуватимуть інтелектуальний потенціал країни і визначатимуть швидкість її
просування у світових рейтингах розвитку. Тож стає
зрозумілим, що динамічні запити суспільства на інтелектуальний капітал є актуальними та такими, що потребують
негайного задоволення. У зв‟язку з цим у зоні особливої
уваги сьогодні повинні бути такі заклади освіти, як
школи-інтернати для обдарованих дітей, які концентрують
інтелектуальні сили та створюють умови для розвитку
творчої особистості. Інтеграція України в європейський
та світовий культурно-освітні простори потребує ревізії
змісту, форм, методів та засобів навчання обдарованих
дітей та суттєвого коригування середовищних умов для
їхньої реалізації. Однак на сьогодні чітко проглядається
суперечність між запитами суспільства на генерування
нової формації обдарованих особистостей і недостатньою
увагою освітянської теорії і практики до створення
середовищних умов для виконання цього завдання в
закладах освіти взагалі та в спеціалізованих школахінтернатах для обдарованих дітей зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні підходи до освітньо-розвивального середовища
вивчають такі науковці, як А. Каташов, Л. Кларіна,
В. Петровський,
К. Приходченко,
Л. Смивіна,
Л. Стрєлкова та інші. Активно вивчаються й питання
використання
середовища
як
чинника
освіти
(Н. Гонтаровська, С. Дерябо, В. Козирєв, Н. Крилова,
В. Рубцов, В. Слободчиков, В. Ясвін та інші). Не залишаються осторонь й питання розвитку обдарованості
особистості (Ш. Амонашвілі, О. Антонова, Д. Богоявленська, С. Васильєв, Дж. Гілфорд, Ю. Гільбух, С. Максименко,
В. Моляко, К. Роджерс, Дж. Рензуллі, К. Хеллер,
В. Штерн та інші). Шкільне середовище знаходиться у
центі уваги у роботах Н. Лейтеса, М. Маккобі, Н . Модіано,
Г. Пассова, Д. Фрімен та інших. Однак серед цих

напрацювань вкрай мало уваги приділено питанням
створення сучасних середовищних умов у школахінтернатах для обдарованих дітей.
Мета статті: обґрунтувати модель освітньо-розвивального середовища школи-інтернату для обдарованих
дітей та показати підходи до її реалізації в освітньому
закладі нового типу «Обдарованість»
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема
обдарованості бере свої витоки ще з давнини. Відтоді та
до сьогодні людство шукає шляхи виявлення та
формування талантів. Але на сучасному етапі розвитку
суспільства через активізацію питань інтелектуалізації
та технологізації економічного сектора це питання
перейшло у число пріоритетних. Практичним наслідком
цих процесів стала поява мережі закладів освіти нового
типу для обдарованих дітей, серед яких гімназії, ліцеї,
колегіуми, школи-інтернати для обдарованих дітей за
профілями навчання тощо. Ці заклади освіти культивували
увагу на особистості та розвитку її «інтелектуальноевристичних та інтелектуально-логічних здібностей,
психічного, фізичного, духовного й душевного здоров‟я»
[1, с.46]. У дослідників питання обдарованості особистості за цих умов не викликало заперечень чи
сумнівів щодо важливості середовища для становлення
обдарованої особистості.
Взагалі саме поняття «середовище» з‟явилось на
теренах філософії та соціології і було введено у науковий обіг у XIX столітті французьким вченим І. Теном.
Думку щодо суттєвого впливу середовища на розкриття
таланта особистості підтримували свого часу й
П. Каптерєв, П. Лесгафт, К. Ушинський та інші. Але в
активну фазу вивчення середовища у сфері освіти почалось
у 70–90-х роках ХХ століття, хоча певні посили у цей бік
мали місце й на початку радянської влади.
Сьогодні набуває поширення середовищний підхід в
освіті, який оперує такими новими поняттями, як
середовищне проектування», «середовищна діагностика»,
«середовищне продукування виховного результату»
тощо. Увага нашого дослідження концентрувалась на
питанні середовищного проектування, під яким розуміється «моделювання середовища та середовище
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освітнього процесу, яке необхідне для визначення цілей,
способів, засобів їх досягнення й отримання належних
результатів» [2, с.40]. Освітньо-розвивальне середовище
школи-інтернату для обдарованих дітей ми розглядали
на засадах системності через такі ознаки, як цілісність,
структурність, взаємозв‟язки системи з середовищем,
ієрархічність тощо. Таке середовище було піддано нами
моделюванню. Ми погоджуємось з І. Зязюном, який
наголошує на тому, що модель «створюється з метою
вивчення об‟єкта чи явища, одержання інформації про
них» [3, с.12]. При моделюванні ми спирались на
напрацювання А. Каташова, який вважає, що освітнє
середовище повинно мати сфери інтелектуально-пізнавального розвитку, творчого самовиявлення, духовнотворчої комунікації, інформаційно-організаційну сферу
та сферу просторової організації [4]. Ми погоджуємось з
цим вченим щодо того, що всі вони актуалізуються в
найголовнішій сфері – саморозвитку і самореалізації
особистості. Застосування системного підходу дозволило
нам провести адаптацію запропонованих підходів до
умов нашого дослідження та виділити такі сфери
освітньо-розвивального середовища для обдарованих
дітей, як когнітивна, соціальна, творча та особистісна.
Технічним інструментарієм для їх моделювання було
обрано діаграми Ейлера-Венна. Розроблену модель
наведено на рис.1.

Соціальна
сфера

Когнітивна
сфера
Учень

Особистісна
сфера

Творча
сфера

Рис. 1. Модель освітньо-розвивального середовища
школи-інтернату для обдарованих дітей
Коротко схарактеризуємо цільове призначення сфер
моделі.
Мета когнітивної сфери. Передбачається створення
умов для опанування учнем як програмним матеріалом,
так і метапредметним, який враховує нахили особистості
через побудову індивідуальних освітніх траєкторій його
розвитку за напрямами спеціалізації. Ставиться завдання
по забезпеченню учнів інформаційними ресурсами для
якісного оволодіння освітнім контентом завдяки широкому
використанню мережі Інтернет, бібліотечного фонду,
консультацій з викладачами закладів вищої освіти.
Мета соціальної сфери полягає у забезпеченні умов
для створення ефективної взаємодії обдарованої дитини
як з зовнішнім, так і з внутрішнім оточуючим середо-
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вищем. Враховується, що діти живуть в особливих
умовах, тож зовнішні зв‟язки необхідно забезпечити в
першу чергу на рівні їхніх комунікацій з рідними з тим,
щоб вони гостро не відчували психологічний дискомфорт
через відсутність постійних контактів з ними, легко
адаптувалися до умов школи-інтернату після канікул,
свят тощо. Ставиться завдання формування навичок
просоціальної поведінки дітей як на побутовому, так і на
громадському рівнях. Серед зовнішніх зв‟язків велику
увагу слід приділити їхній співпраці з педагогічним
колективом та студентами закладів вищої освіти, де
школярі повинні на регулярній основі поглиблювати
профільну підготовку за творчими нахилами. Необхідно
створити умови з розвитку духовного потенціалу учнів
через активізацію культурно-просвітницької роботи,
їхнього дозвілля. Водночас слід забезпечити сприятливі
внутрішні умови для формування гуманних комунікацій
як з дорослим контингентом школи-інтернату (колективом педагогів, вихователів, обслуговуючого персоналу),
так і з іншими учнями закладу освіти, оскільки саме
вони стають другою сім‟єю вихованців.
Мета творчої сфери полягає у створені ефективних
умов для реалізації природних нахилів дитини, подальшого формування її творчого потенціалу через активне
застосування у навчально-виховному процесі інноваційних
технологій. Необхідно започаткувати комплексну роботу
школярів за визначеним для них напрямом спеціалізації
на базі закладів вищої освіти. При цьому слід буде
приділити особливу увагу організації науково-дослідної
роботи учнів для їхньої подальшої участі у різних
конкурсних програмах, у роботі школи Малої академії
наук тощо. Бажано створити учнівські наукові товариства
для централізації цієї роботи з метою збереження
унікальності здібностей учня. Слід зосередитись й на
організації роботи учнівського самоврядування як такого,
що забезпечує гармонійний розвиток творчої особистості не тільки у предметній області, а й у соціальному
напрямі.
Мета особистісної сфери націлена на створення
умов для урахування потреб та інтересів учня як
представника соціуму. При цьому слід мати на увазі, що
проблеми обдарованої особистості у середовищі загальноосвітньої школи, які можуть виникати у спілкуванні з
однокласниками, порушенні взаємодії з учителями,
непорозумінні з батьками, проявах девіантної поведінки
тощо [5, с.96] тут зведені практично нанівець, адже в
оточенні учня знаходяться такі ж обдаровані особистості. Але при цьому виникає інша проблема: якщо до
цього учень культивувався у школі як «зірка» або
розумів, що він має інтелектуальні переваги перед
однолітками, то тут він стає одним з багатьох також
обдарованих підлітків. Тому слід забезпечити адаптаційні
заходи для адекватного розуміння талановитого учня як
особистості в оточенні таких же талановитих товаришів.
Враховуючи особистісні інтереси учня, які можуть не
збігатись з напрямом спеціалізації у навчанні, слід
створити комплекс відповідних гуртків, тим самим
згармонізувавши його навчальні та особистісні інтереси.
Діяльність усього колективу школи-інтернату повинна
реалізовуватись таким чином, щоб забезпечити комфортне
перебування обдарованого учня у новому для нього
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середовищі. Цьому значною мірою повинна сприяти
просторова організація приміщень закладу освіти, його
матеріально-технічне забезпечення, доступ до інформаційних ресурсів у вигляді Інтернету тощо.
Практичну реалізацію розробленої моделі покажемо
на прикладі роботи Комунального закладу «Обласна
спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради» (далі – школаінтернат «Обдарованість»), на базі якої згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 26 жовтня 2010
року № 1004 було розпочато експеримент по розробці та
реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою
«Проектування розвивального освітнього середовища
навчального закладу» для здібних і талановитих дітей із
сіл, селищ, міст Харківської області. Навчально-виховний
процес здійснюється тут для учнів 8–11 класів за природничо-математичним та технологічним напрямами.
Автор статті брала безпосередню участь у проведенні
експерименту, оскільки на той час була директором
цього закладу освіти. Наведемо деякі результати реалізації
розробленої моделі у школі-інтернаті в межах проведеного експерименту.
Когнітивна сфера
За основу організації навчально-виховного процесу
було взято модель компетентнісної освіти, яка була
доповнена елективними спецкурсами за вибором
(предметно орієнтованими та міжпредметними). Серед
них такі, як «Риторика», «Клуб практичної психології»,
«Вирішення математичних задач підвищеної складності»,
«Спортивне програмування», «Зоологія безхребетних
тварин», «Фізіологія клітини», «Підготовка до олімпіади
з інформатики», спецкурси економічного напряму та інші.
З метою оптимізації домашніх завдань у бік зменшення
обсягу та їх ускладнення було переглянуто характер завдань
з метою їх переведення з репродуктивних до дослідницьких. Для їх якісного виконання було призначено
консультування педагогів під час самопідготовки учнів.
Було організовано проведення практичних, лабораторних занять та спецкурсів з інформатики, хімії, фізики,
біології у лабораторіях відповідних закладів вищої
освіти та наукових установ з метою набуття учнями
практичних навичок наукової та дослідно-експериментальної роботи. Зокрема, навчальні заняття учнів з хімії,
інформатики, біології та технологій за графіком щотижня
проводились на базі десяти провідних вищих закладів
освіти м. Харкова, серед яких Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний економічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
та інші. Значна консультативна робота проводилась з
учнями фахівцями Науково-дослідного інституту проблем
машинобудування Академії наук України.
Під час експерименту відбулась модернізація методів
навчально-виховного процесу. Почали широко використовувались метод проектів, тренінгові та ігрові технології,
проблемне навчання, елементи продуктивного навчання,
заняття на розвиток критичного мислення, застосовувались елементи технології рівневої диференціації,
інтерактивні комп‟ютерні технології та інші.
Для необхідного забезпечення роботи школи-інтернату
у режимі експерименту було розроблено «Положення

про лабораторію нових інформаційних технологій», що
дозволило внести принципові зміни у підготовку учнів
до реалізації інформаційних технологій. Завдяки роботі
лабораторії було запроваджено систему дистанційного
навчання для учнів п‟ятих, шостих та сьомих класів
загальноосвітніх закладів Харківської області, які виявили
бажання у майбутньому навчатись у школі-інтернаті
«Обдарованість». Для поглиблення цієї роботи було
розроблено «Положення про заочну школу з дистанційною формою навчання» та розпочато роботу заочної
школи за двома напрямами: математика та біологія.
З механіко-математичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було створено
спільний проект з математичної освіти для цих школярів.
У школі-інтернаті «Обдарованість» було обладнано
читальну залу бібліотеки на сорок місць; встановлено
комп‟ютери з доступом до мережі Інтернет. Крім цього
учні мали можливість працювати у бібліотеках вищих
закладів освіти, обласній науковій бібліотеці імені
В.Г. Короленка. Їм було забезпечено доступ до бібліотечних ресурсів через мережу Інтернет.
Соціальна сфера
Для її реалізації активізувались зовнішні та внутрішні
зв‟язки учнів у нових умовах життя. Для реалізації
останніх у школі-інтернаті «Обдарованість» належна увага
приділялась роботі з батьками з тим, щоб забезпечити
психологічний комфорт для учнів. Серед заходів були
такі, як бесіди; регулярне проведення батьківських
зборів, де серед інших обговорюються і проблеми адаптації
та соціалізації обдарованих дітей. При цьому використовувались результати досліджень психологічної
лабораторії, створеної у школі-інтернаті, які забезпечували
ефективне регулювання та корекцію взаємин батьків з
дітьми (у разі необхідності). Створювались умови й для
формування згуртованості учнівського колективу через
проведення сумісних заходів, як-то святкування, походи
до театрів, кінотеатрів тощо. Системою планування
виховної роботи закладу було передбачено такі форми,
які інтегрували позакласну виховну роботу на продовження навчального процесу: предметні тижні,
інтелектуальні змагання, систему конкурсів, роботу
наукового товариства учнів «Конкордіа».
Учні мали тісні та різноманітні зв‟язки з зовнішнім
середовищем. Вони регулярно спілкувались з педагогами
та студентами закладів вищої освіти під час проведення
занять на їх території. На базі школи-інтернату
«Обдарованість» часто проводились заходи всеукраїнського рівня. Наприклад, за участі фахівців Національного
дослідницького університету «Вища школа економіки»
було проведено заключний етап Міжрегіональної
олімпіади учнів «Вища проба» з математики, сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, дизайну, електроніки, сходознавства. Школа-інтернат стала одним з
організаторів Всеукраїнського учнівського фестивалю
«Сонячні пелюстки», в якому взяли участь команди з
чотирнадцяти областей України. Позитивний досвід
спілкування та змагання під час таких заходів, насичена
та глибока культурна програма стимулюють учнів до саморозвитку і створюють умови для їхньої самореалізації.
Творча сфера
У навчально-виховному процесі застосовувалось
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проектування навчальної діяльності найбільш здібних і
талановитих учнів за індивідуальною освітньою траєкторією. З цією метою було розроблено практико-орієнтований проект «Індивідуальна освітня траєкторія учня».
В експериментальному режимі ці учні навчалась за
гнучким розкладом та індивідуальними навчальними
планами з математики, фізики, біології, хімії, інформатики.
Для поглиблення знань в школі-інтернаті діяли факультативи, спецкурси, гуртки.
Біля 40% учнів школи-інтернату «Обдарованість»
системно займались науково-дослідною роботою у
відділеннях Малої академії наук України. Для цього
забезпечувалось відповідне наукове керівництво фахівцями закладів вищої освіти та науково-дослідного інституту. На підставі угод з цими організаціями систематично проводились консультування учнів з викладачами
та спеціалістами цих установ у ході підготовки учнів до
виступів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та
турнірах, подання робіт до Малої академії наук тощо.
Така робота велась у різновікових групах. Широко
практикувались інтегровані та бінарні уроки, лекції,
семінари, інші нестандартні форми навчальних занять.
У закладі функціонувало шкільне наукове товариство,
яке діяло на основі «Положення про наукове товариство
учнів» У межах його діяльності для учнів проводились
консультації та тренінги. На засіданнях товариства
заслуховувались результати наукової роботи його
членів, проводились творчі вечори учнів, які мали
літературні та музичні обдарування.
Проведена робота дала свої результати, оскільки учні
школи-інтернату «Обдарованість» були одними з кращих в
Україні за результатами участі в інтерактивних учнівських конкурсах і турнірах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер»,
«Соняшник», «Геліантус», Малої академії наук та інших.
Особистісна сфера
Для організації особистісної сфери на основі
сучасних наукових підходів було укладено угоду про
співробітництво школи-інтернату «Обдарованість» з
Інститутом обдарованої дитини Національної Академії
педагогічних наук України. Керівництво та фахівці
Інституту регулярно відвідували заклад, проводили
зустрічі з педагогами та учнями, давали слушні поради
та рекомендації.
Важливим
завданням
роботи
педагогічного
колективу стало забезпечення необхідних соціальнопедагогічних та психологічних умов, спрямованих на
розв‟язання проблем соціалізації обдарованих дітей,
усунення негативних та підсилення позитивних факторів
цього процесу. Велась значна робота з проектування
розвитку та діагностики обдарованості, регулювання та
корекції поведінки учнів. З цією метою систематично
проводились тренінги з учнями та педагогами, психологопедагогічні консиліуми щодо окремих класних колективів.
У закладі відбувався процес інтеграції навчальної та
позакласної виховної роботи. Так шкільна команда
клубу «Що? Де? Коли?» увійшла до міжнародної ліги.
У школі-інтернаті працювало одинадцять гуртків і
секцій з технічного моделювання, образотворчого
мистецтва, прикладного мистецтва, рукопашного бою,
атлетичної гімнастики, футболу, баскетболу, легкої
атлетики, бальних танців, сучасних танців, спортивного
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туризму. Було створено театр авторської пісні та поезії
«Консентус», працював шаховий клуб, хорова та хореографічна студії. Тож кожна обдарована дитина мала змогу
реалізувати свої позанавчальні інтереси у повній мірі.
Адміністрація школи-інтернату «Обдарованість»
робила суттєві кроки щодо подальшого розвитку
матеріально-технічної бази закладу: регулярно поповнювалось обладнання для комп‟ютерних класів, було
встановлено систему WI-FI доступу до мережі Інтернет,
здійснено капітальні ремонтні роботи їдальні, спального
корпусу, рекреацій.
Роблячи підсумок з результатів практичної реалізації
моделі формування освітньо-розвивального середовища
школи-інтернату «Обдарованість », зазначимо, що Український центр оцінювання якості освіти склав рейтинг
семи тисяч загальноосвітніх закладів України за
результатами зовнішнього оцінювання (ЗНО) з української
мови та літератури. За його результатами школаінтернат «Обдарованість» увійшла до сотні кращих шкіл
України. На підставі загальнонаціонального рейтингу
було складено рейтинг серед 186-ти шкіл міста Харкова
за підсумками ЗНО випускників харківських навчальних
закладів, в якому школа-інтернат посіла третє місце.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
Застосування середовищного підходу дозволило провести
моделювання освітньо-розвивального середовища школиінтернату для обдарованих дітей. Його основними
сферами стали когнітивна, соціальна, творча та особистісна, які актуалізувались в найголовнішій сфері –
саморозвитку і самореалізації обдарованої особистості.
Було визначено мету кожної сфери та показано їх
втілення у практичну площину роботи школи-інтернату
«Обдарованість». Подальше дослідження буде спрямовано
на поглиблене наукове вивчення проблеми формування
обдарованої особистості у сучасних умовах через аналіз
закордонного досвіду.
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IMPLEMENTATION OF А MODEL OF EDUCATIONAL AND DEVELOPMENTAL ENVIRONMENT IN THE
BOARDING SCHOOL OF A NEW TYPE «OBDAROVANIST»
In the article scientific substantiation of educational and developmental environment in the boarding school for gifted
children was conducted. Based on the environmental approach, the main model areas are identified. They are cognitive,
social, creative and personal. The Euler-Wien diagrams were chosen as technical tools for environment modelling.
Implementation of the developed model is shown in conditions of the existing boarding school for gifted children.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН: ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ В ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСАХ ДЛЯ
НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
У статті представлений аналіз сучасного стану інформатизації професійної підготовки майбутніх
інженерів-педагогів за допомогою дистанційного навчання на засадах впровадження педагогічного дизайну
дистанційних курсів. Визначена важливість та особливість використання педагогічного дизайну
дистанційних курсів в межах підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Теоретично обґрунтовано
підвищення ефективності процесу навчання майбутніх інженерів-педагогів за допомогою впровадження
розробки дистанційних курсів на засадах педагогічного дизайну. Визначені перспективи подальших
досліджень.
Ключові слова: інженерно-педагогічна освіта, інформатизація освіти, дистанційне навчання,
педагогічний дизайн.
Постановка проблеми. Інформатизація професійної
педагогічної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства спрямована на підвищення якості навчального
процесу, на досягнення високих навчальних результатів
з використанням засобів навчання на основі інформаційних та комунікаційних технологій. При такому
підході освіта розглядається як процес інформаційної
взаємодії джерела і споживача інформації.
Підготовка інженерів-педагогів в умовах інформатизації освіти передбачає розробку і впровадження нових
моделей навчання з використанням інформаційних і
комунікаційних технологій.
Готовність інженера-педагога до використання таких
технологій виступає важливою умовою переходу до
особистісно-орієнтованого навчання, що відповідає вимогам розвитку інформаційного суспільства (А.А. Андрєєв,
В.П. Беспалько, Є.І. Машбиц, П.І. Образцов, Е.С.Полат,
І.В. Роберт, В.І. Солдаткін, А.І. Уман і ін.). Зміна
парадигми освіти тягне за собою зміну форм і засобів
навчання, характеру стосунків між викладачем і студентами. У ситуації, яку сьогодні переживає освіта в Україні
альтернативною формою отримання знань є дистанційне
навчання.
Дистанційна освіта як результат інформаційного
суспільства, інформатизації та комп‟ютеризації, комунікаційних технологій виникла порівняно недавно, але
дуже часто ставала предметом дискусій, розгляду вітчизняних і зарубіжних науковців, практиків у галузі
педагогіки, філософії, психології, кібернетики (Д. Харріс
[1], Л. Перельман [2], Г. Рассел [3], В. Брдічка [4],
І. Проуха [5], Л. Товажнянський [6], Р. Гуревич [7],
П. Хуторський [8] та інших). Практично всі відзначали,
що в кінці ХХ – на початку ХХІ століття глобальна
інтелектуальна революція стала результатом розвитку
науково-технічної революції і суміжної з нею глобальної
соціальної революції, що повністю змінила соціальнополітичний і соціально-культурний характер сучасної
епохи. У цій ланці дистанційна освіта проглядається як
освіта майбутнього [9].

Педагогічне й інформаційне забезпечення дистанційного навчання вивчали Н. Льовінський, Дж. Мюллер,
А. Огур, Дж. О‟роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара.
В Україні наукове забезпечення дистанційної
професійної освіти досліджували В.Е. Биков, В.І. Гриценко,
С.П. Кудрявцева, В.В. Колос, Е.В. Веренич. Організаційно – педагогічні основи дистанційної освіти вивчались
В.В. Олійником, Н.О. Корсунською, П.М. Таланчуком.
Роль і місце світової мережі Інтернет в сучасному суспільстві, психолого-педагогічні аспекти і технології створення дистанційного курсу досліджували В.М. Кухаренко,
В.В. Олійник, Е.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Т. Петренко.
Можливості й перспективи дистанційного навчання у
вищих навчальних закладах України та за кордоном
розглянуто в роботах Р.С. Гуревича, І.В. Клименка,
К.В. Корсака.
Метою статті є визначення засад використання
педагогічного дизайну дистанційних курсів в межах
підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Викладення основного матеріалу. Дослідження
показали, що використання типу набуття знань, особливостями якого є гнучкість, модульність, паралельність,
віддаленість, асинхронність, масовість, рентабельність, є
найбільш актуальним для підготовки будь-якого фахівця
в межах навчального закладу. На сьогодні виникає
необхідність оновлення змісту підготовки майбутніх
інженерів-педагогів до використання інформаційних
технологій, розробки нових підходів до створення електронних навчальних матеріалів, а також представлення
їх в дистанційних оболонках.
Сучасні комп‟ютерні телекомунікації здатні забезпечити передачу знань і доступ до різноманітної
навчальної інформації іноді ефективніше, ніж традиційні
засоби навчання. Якість і структура навчальних курсів,
так само як і якість викладання при дистанційному
навчанні, часто набагато краща, ніж при традиційних
формах навчання.
Все це ініціює підготовку майбутніх інженерівпедагогів до використання педагогічного дизайну в
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професійній діяльності, що в кінцевому результаті формує
їх професійно-педагогічну культуру і компетентність.
Педагогічний дизайн – це явище, що широко
застосовується в освітній практиці зарубіжжя, проте є
новаторським на теренах нашої країни.
Існує низка підходів до визначення «педагогічного
дизайну», найбільш повним є трактування, запропоноване
Лабораторією прикладних досліджень «Навчальний і
педагогічний дизайн» (США) [10], що розглядає
педагогічний дизайн як:
– процес аналізу потреб і цілей навчання та розробку
систем викладання для задоволення цих потреб;
– галузь знань, в рамках якої досліджується і розробляється теорія про педагогічні стратегії, а також процес
їх розробки і реалізації; науку про створення підходів
для розробки, реалізації, оцінки і збереження ситуацій,
що забезпечують процес вивчення предметних блоків;
– реальність – від появи ідеї, що закладає основи
педагогічної ситуації, до проведення аналізу та перевірки
результатів щодо відповідності базовим потребам.
Педагогічний дизайн базується на принципах науковості, наочності, доступності, безперервності і наступності,
оглядовості мислення і комфортності та надає інформацію стосовно побудови навчального процесу, розглядає
змістовну частину навчання, співставляє теорію і практику,
базуючись на даних теорії навчання, оперує апробованими моделями, які дають можливість адаптуватися
до відповідних умов.
В.Ю. Биков,
В.М. Кухаренко,
Н.Г. Сиротенко,
О.В. Рибалко, Ю.М. Богачков зазначають, що словосполучення «педагогічний дизайн» порівняно нечасто використовується вітчизняними розробниками навчальних
матеріалів, його аналогом є «проектування навчання».
Досліджували
педагогічний
дизайн
А.С. Байков,
К.Г. Кречетніков, Н.А. Оганесянц, А.Ю. Уваров, B. Mergel,
G. Siemens та ін.
В умовах глобалізації та євроінтеграційних процесів
дослідники формулюють сутність педагогічного дизайну
неоднозначно. Вітчизняні вчені традиційно зорієнтовані
на проектування теоретичних моделей навчального
процесу в освітніх закладах: проектування педагогічних
систем, проектування змісту навчання, проектування в
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. У цих
працях проектування подається як компонент дидактики,
як проектування суто теоретичне, наукове.
Спільними зусиллями програмістів і педагогів розроблено достатню кількість систем дистанційного навчання
для організації дистанційного навчання у навчальних
закладах різного типу. Інформаційно-комунікаційні технології постійно розвиваються і нові версії розглянутих
платформ дистанційної освіти будуть мати нові можливості для удосконалення навчального процесу [11].
Перехід до інформаційно-технологічного суспільства,
зміни в соціально-економічному та духовному розвитку
держави в системі і структурі освіти, здійснення інтеграції
національної системи освіти в європейський освітній
простір потребують людини нової генерації.
Сучасній інженерно-педагогічній освіті сьогодні належить важливе завдання – не тільки допомогти оволодіти
методикою самостійного навчання, навчання упродовж
всього життя, а і в засвоєнні принципу «чотирьох

стовпів освіти» – навчитися знати, навчитися робити,
навчитися співіснувати і навчитися жити та, що найбільш важливе для майбутнього педагога, навчити вчити, а,
зокрема, інженера-педагога, професійна діяльність якого
буде пов‟язана з навчанням виконання дій тих, що навчаються для отримання робітничої професії.
Людство переживає значні зміни, пов‟язані з переглядом ряду наукових, політичних і соціальних положень.
Вони відбуваються в усіх сферах людського життя,
торкаються всіх суспільних інституцій, у тому числі й
освіти. У зв‟язку із цим відбуваються зміни в системі
освіти, ініційовані, як самою системою, так і під тиском
змін в інших сферах. Поява дистанційного навчання –
цілком закономірний етап розвитку й адаптації освіти до
сучасних умов.
Підвищення якості навчання, інтенсифікація навчального процесу й перехід на нові технології нині неможливі
без упровадження в процес навчання різного роду
автоматизованих навчальних систем. І головну роль у
цьому процесі відіграють технології дистанційного навчання. Значний внесок у розвиток інформаційних технологій для навчання й освіти зробили вітчизняні вчені
В.М. Глушков, В.І. Скуріхін, В.І. Гриценко, О.М. Довгялло,
Н.Д. Панкратова, О.П. Мінцер, Г.С. Теслер, Є.І. Машбіц,
Г.А. Атанов, С.П. Кудрявцева, та багато інших. Але
широке впровадження даних технологій стримується
через відсутність якісно нового навчально-методичного
забезпечення і його програмної підтримки.
Методика викладання з використанням технологій
дистанційного навчання істотно відрізняється від традиційних технологій навчання й в основному опирається на
самостійне вивчення курсу студентом, причому значна
частина роботи викладача перекладається на он-лайн
навчання. І від того, як буде виглядати зовні та змістовно
кожен з курсів дистанційного навчання, і буде залежати,
наскільки нас «почує» наш студент. Саме для цього і ми
піднімаємо питання використання педагогічного дизайну
дистанційних курсів.
Зокрема, А. Дістервег писав: «Викладай відповідно
до природи... Вчи без прогалин... Починай викладання з
того, на чому зупинився учень... Без знання того, на чому
зупинився учень, неможливо добре навчити його» [12].
Сама ідея, яка існувала вже давно, у сьогоднішній
інтерпретації з використанням сучасного рівня інформаційних технологій може набути практичної реалізації
й автоматизації. Застосування інформаційних технологій
дозволяє значно покращити процеси індивідуалізації
підходів до студентів із різним рівнем готовності до
навчання.
Використання сучасних інформаційних технологій у
навчальному процесі дозволяє підвищити якість навчального процесу й підсилити освітні ефекти від застосування інноваційних педагогічних програм і методик,
оскільки дає викладачам додаткові можливості для
побудови індивідуальних освітніх траєкторій студентів, а
також дозволяє автоматизувати цей процес.
Впровадження в підготовку майбутніх інженерівпедагогів навчання розробці дистанційних курсів, які
відповідають потребам не тільки змістовного наповнення,
а й і таких, які будуть розроблені логічно, творчо,
послідовно, інноваційно та цікаво, як для сприйняття,

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019
так і для навчання, тобто будуть відповідати визначеному педагогічному дизайну. Що безумовно надає
можливість самостійної підготовки та удосконалення та
поглиблення знань студентів. Очевидною також стає
необхідність зміни освітньої парадигми – «від людини
освіченої до людини творчої», що передбачає перехід від
накопичення знань до виховання особистості здатної до
креативних та оригінальних рішень.
Відтак, зростає потреба в розробці нових можливих
шляхів та освітніх підходів, пошуку засобів розвитку
творчого потенціалу та уявлень особистості. Саме цій
потребі і відповідає дизайнерський підхід, який ґрунтується на широких освітніх можливостях дизайну і спрямований на формування творчої, креативної особистості.
Висновки. Розвиток сучасного суспільства підвищує
вимоги суспільства до рівня освіти і виховання кожної
людини. В умовах сучасного мобільного та інформаційно-розвиненого світу освіта зазнає значних змін.
У цих умовах дедалі об‟єктивно зростають вимоги до
компетентності фахівця. Суттю змін є утвердження цінності особистісного розвитку, формування її творчого
потенціалу, активної життєвої позиції.
Нині для педагогічних закладів вищої освіти характерним є перехід від підготовки викладачів, здатних до
передачі певних знань і формування найпростіших умінь
і навичок, до підготовки педагогів-творців, які здатні
забезпечити гармонійний розвиток студентів. Широке
впровадження сучасних інформаційних технологій дозволяє педагогам підбирати такий зміст і способи навчання,
які були б адекватні індивідуальним рисам студентів,
відповідали б професійному досвіду, наявній практиці й
усвідомленням труднощів у педагогічній діяльності. Від
поліпшення якості професійної підготовки викладача
значною мірою залежить успіх розвитку системи освіти [13].
Отже, вважаю, що дослідження теоретичних основ
використання педагогічного дизайну та проектування у
відповідності з ним дистанційних курсів для підготовки
інженерів-педагогів на цілісних, міждисциплінарних
варіативних засадах має значні перспективи і стає
питанням наших подальших досліджень.
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PEDAGOGICAL DESIGN: PRECAUTIONS FOR USE IN DISTANCE COURSE FOR TRAINING
ENGINEERING TEACHERS
The article presents the analysis of the current state of informatization of the professional training of future engineersteachers with the help of distance learning on the principles of introduction of pedagogical design of distance courses. The
importance and peculiarity of the use of pedagogical design of distance courses in the framework of the training of future
engineer educators is determined. The theoretical substantiation of the effectiveness of the training of future engineersteachers by the introduction of the development of distance courses on the basis of pedagogical design is substantiated. The
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Розглянуто проблему професійного розвитку учителів початкової школи, розкрито сутність поняття
«професійний розвиток учителів початкової школи у системі методичної роботи», узагальнено результати
професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи, визначено основні
положення та висновки за результатами дослідження.
Ключові слова: Нова українська школа, система методичної роботи, професійний розвиток,
професійний розвиток учителів початкової школи у системі методичної роботи, результати професійного
розвитку учителів початкової школи.
Постановка проблеми. Суттєвi змiни, які відбуваються в освіті, пов‟язані з Концепцією «Нова українська
школа» i зумовлюють оновлення та формування професійних компетентностей учителів початкової школи.
Сучасна школа потребує учителя, який володіє методиками компетентнiсного навчання і новими освітніми
технологіями, вмотивованого, гнучкого, готового до
оновлення знань та здійснення постійного професійного
розвитку. У цьому контексті актуальності набуває
проблема професійного розвитку учителів початкової
школи у системі методичної роботи закладів загальної
середньої освіти.
Проблема професійного розвитку педагогів знаходить
рiзноаспектне висвiтлення у працях таких науковців як
Н. Авшенюк,
Я. Бельмаз,
Н. Бідюк,
Т. Десятов,
Г. Дмитренко, О. Дубасенюк, Г. Єльникова, І. Зязюн,
Н. Клокар,
В. Кремень,
В. Маслов,
Н. Ничкало,
В. Олійник, Л. Пуховська, О. Савченко, О. Садовець,
В. Сидоренко, М. Скрипник, Т. Сорочан, Л. Хоружа, та
інші. Зарубіжний досвід професійного розвитку педагога
вивчали Н. Бідюк, Н. Мукан, Л. Пуховська, нові
технології професійного розвитку педагогів (Н. Гавриш,
В. Кремень, О. Пометун, С. Сисоєва, М. Скрипник,
С. Харченко), професійний розвиток учителів Нової
української школи (Н. Бібік, М. Ілляхова, Л. Панченко,
О. Савченко, Т. Сорочан, Н. Софій, В. Сидоренко,
А. Черній та ін.).
Історичнi аспекти методичної роботи дослiджували
(Ю. Бабанський, М. Виговський, М. Дарманський,
І. Жерносек, Є. Голант, П. Лебедєва, К. Ушинський);
методична робота в системі післядипломної педагогічної
освіти та курсів підвищення кваліфікації (Ю. Бабанськи й,
Н. Клокар, В. Кремень, Н. Любченко, Л. Ніколенко,
В. Олійник, В. Павленко, Н. Протасова, В. Сидоренко,
М. Скрипник, Т. Сорочан та інші); традицiйних і нетрадицiйних форм організації методичної роботи в закладі
загальної середньої освіти (З. Онишків, В. Павлютенков,
Л. Сушенцева); дослідження організації методичної роботи
з учителями початкової школи (Н. Бібік, М. Вашуленко,
Н. Матвеєва, О. Савченко, Л. Хоружа та інші).
Як бачимо, науковці активно здійснювали пошук
шляхів вдосконалення професійного розвитку педаго-

гічних працівників. Проте питанням професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної
роботи Нової української школи залишаються актуальними.
Мета статті: аналіз результатів дослідження професійного розвитку учителів початкової школи у системі
методичної роботи закладів загальної середньої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес
реформування освіти в Україні передбачає застосування
нових стратегій, форм, методів та організаційних засад
методичної роботи з учителями початкової школи як
важливого чинника реалізації Концепції «Нова українська
школа». У сучасній системі роботи закладів загальної
середньої освіти методична робота учителів початкової
школи спрямована на професійний розвиток кожного
педагога, формування нових професійних навичок,
реалізація творчого, інноваційного потенціалу, розвиток
ключових компетентностей, що є актуальним в умовах
реформування загальної середньої освіти. Ці факти
переконують у необхідності більш глибокого дослідження
нового розуміння системи методичної роботи з учителями
Нової української школи.
Зазначимо, що у Законі України «Про освіту» професійний розвиток педагогічних працівників передбачає
постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення
кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного
зростання [1, с.60].
У Концепції «Нова українська школа» закладено
принципово новий підхід до професійного розвитку
учителів початкової школи, пов‟язаний зі зміною професійних функцій учителя, актуалізацію його ролі коуча,
фасилітатора, тьютора, генератора нових ідей, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня, організатора дитиноцентрованого процесу та навчається неперервно впродовж життя [2].
В. Сидоренко наголошує, що у системі Нової
української школи професійний розвиток педагога
передбачає його саморозвиток і самореалізацію впродовж
усього життя як актуальних соціально-культурних пріоритетів та смислів [4, c.1].
А. Черній досліджуючи проблему професійного
розвитку педагога на шляху до Нової української школи,
дійшла висновку, що професійний розвиток учителів із
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позицій сьогодення розглядається як безперервний процес,
який має здійснюватися на основі відомих, модифікованих чи новостворених, розроблених форм і способів
організації підвищення кваліфікації [7, c.42].
Т. Сорочан, обстоює думку, що методична робота в
сучасному її розумінні є цілісною педагогічною системою,
яка розвивається сама й забезпечує професійний розвиток
педагогів Нової української школи, здійснює супровід
освітніх практик, закладів, інновацій і сприяє тим самим
розвитку освіти в цілому [6, с.10].
Отже, професійний розвиток учителів початкової
школи у системі методичної роботи ми розуміємо як
складний цілеспрямований поетапний процес розвитку
психолого-педагогічних, предметних та методичних
компетентностей шляхом накопичення професійного
досвіду, усвідомленні нових цінностей та вдосконаленні
власних педагогічних навичок у процесі професійної
діяльності.
З метою вивчення стану професійного розвитку
вчителів початкової школи у системі методичної роботи
у 2016 році за запропонованою анкетою було проведено
дослідження у різних регіонах України та охоплено
близько 200 учителів початкової школи. У ході дослідження вивчалися загальні дані, особливості професійного
розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи та потреби учителів початкової школи щодо
їх професійного розвитку.
На запитання: «Які особливості сучасної системи
методичної роботи Ви оцінюєте як позитивні? (оберіть
до 5 можливих варіантів відповіді)» 11,7% опитаних
обрали «індивідуальний підхід до вчителя»; 16% –
«можливість опанувати інновації»; 22,1% – «спілкування
з колегами»; 28,6% – «можливість обміну досвідом»;
12% – «можливість показати власні здобутки»; 26,7% –
«можливість професійного розвитку»; 19% – «можливість
дізнатися про новинки преси та педагогічної літератури»;
17% – «можливість дізнатися думку адміністрації про
власну роботу»; 14% – «можливість висловити власну
думку щодо проблем школи»; 2% – «інше – можливість
досвіду зарубіжних інновацій».
Отримані результати наводять на думку про те, що
вчителі початкової школи вбачають позитивні особливості
сучасної системи методичної роботи в обміні досвідом,
проте потребують можливості досвіду зарубіжних інновацій, що свідчить про потребу в професійному розвитку.
На запитання: «Що б Ви хотіли змінити у системі
методичної роботи закладів загальної середньої освіти?»
3,5% – нічого не хочуть змінювати; дати більше свободи –
22,1%; менше контролю, більше допомоги й довіри
вчителю – 42,2%; все влаштовує – 1,5%; утрималися від
відповіді – 5,5%; форми методичної роботи – 61,3%;
більше майстер-класів від досвідчених колег з інших
шкіл, де є інклюзивні класи – 1%; індивідуальний підхід
до вчителя – 2,5%.
Як бачимо, більшість опитаних потребують залучення
до різних форм методичної роботи та водночас свідчить
про бажання вчителів працювати із сучасними формами
методичної роботи.
На запитання: «Яким організаційним формам методичної роботи Ви надаєте перевагу? (оберіть до 5
можливих варіантів відповіді)» 65,3% респондентів

зазначили – «методичні об‟єднання»; 63,3% – «заходи,
які проводять районні (міські) методичні кабінети»;
74,3% – «самоосвіта»; 78,8% – «матеріали для вчителів,
які розміщені в мережі Інтернет»; 59,7% – «заходи, які
проводять в системі неформальної освіти для педагогів»;
44,7% – «індивідуальні методичні консультації»; 4,5% –
«інше: онлайн-курси, вебінари».
Результати опитування респондентів з даного питання
свідчать про те, що вчителі початкової школи зорієнтовані на більш традиційних формах роботи та дає нам
підстави стверджувати, що існує потреба в інноваційному
спрямуванні організаційних форм методичної роботи.
На запитання: «Які найважливіші результати методичної роботи у Вашому закладі? (оберіть до 5 можливих
варіантів відповіді)» 28,6% обрали «розвинені компетентності»; 49,2% – «опанування нових методик»; 27,1% –
«готовність до роботи в Новій українській школі»;
34,6% – «готовність до роботи з батьками»; 35,6% –
«підвищення якості освітнього процесу»; 26,7% – «успішна
самореалізація»; 42,2% – «уміння вчитися впродовж
життя».
Аналіз очікувань дає можливість констатувати той
факт, що учителі прагнуть опанувати нові методики, що
одночасно свідчить і про вміння вчитись впродовж життя.
На запитання: «Які теми Ви вважаєте актуальними у
системі методичної роботи? (оберіть до 5 можливих
варіантів відповіді)» 36,6% обрали тему «Інтегрований
підхід в освітньому процесі – основа реалізації ключових
компетентностей у Новій українській школі; 35,1% –
«Розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних
працівників у системі методичної роботи»; 61,8% –
«Сучасні технології професійного розвитку педагогічних
працівників»; 31,1% – «Основи практичної роботи учителя
початкової школи у віртуальному середовищі»; 27,1% –
«Організація освітнього середовища в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа»«; 27,6% – «Психологічна готовність вчителя до роботи з учнями в умовах
Нової української школи»; 20,1% – «Зарубіжний досвід
інновацій з використанням ІКТ в початковій школі»;
9,5% – «Виховання особистості громадянина-патріота в
Новій українській школі»; 23,1% – «Педагогіка партнерства: сутність, основні ідеї і принципи».
Як бачимо, більшість респондентів актуальною темою у
системі методичної роботи вважають – «Сучасні технології професійного розвитку педагогічних працівників»
(61,8%), що свідчить про готовність вчителів початкової
школи до опанування нових технологій професійного
розвитку.
Наприкінці 2018 року було проведено повторне
дослідження за цією ж анкетою на базі Жуківцівської
ЗОШ І–ІІ ступенів Обухівської районної ради Київської
області, Української спеціалізованої ЗОШ І–ІІІ ступенів
№ 2 з поглибленим вивченням окремих предметів
Обухівської районної ради Київської області, школи І–
ІІІ ступенів № 300 Деснянського району м. Києва,
Бучанського НВК «СЗОШ І–ІІІ ЗОШ І–ІІІ ступенів» № 4
м. Буча, Опорного навчального закладу «Квітнева ЗОШ
І–ІІІ ступенів» Житомирської області, Відділу освіти,
охорони здоров‟я, культури, молоді і спорту Попільнянської райдержадміністрації Житомирської області, Відділу
освіти Попільнянської селищної ради (Попільнянської
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ОТГ) Житомирської області, Відділу освіти Обухівської
райдержадміністрації Київської області у якому взяли
участь також майже 200 учителів початкової школи за
віком: 18–35р. – 61 чол., 36–46 р. – 58 чол., 46–65 р. –
80чол.; стажем: 1–15 р. – 71 чол., 16–35 р. – 101 чол., 36–
50 р. – 27 чол. та кваліфікаційною категорією: спеціалісти –
70 чол., з вищою категорією – 72 чол., І групи – 38 чол.,
ІІ групи – 14 чол., вчителі-методисти – 5 чол.
На запитання: «Які особливості сучасної системи
методичної роботи Ви оцінюєте як позитивні? (оберіть
до 5 можливих варіантів відповіді)» 24,1% опитаних
обрали «індивідуальний підхід до вчителя»; 56,2% –
«можливість опанувати інновації»; 44,2% – «спілкування
з колегами»; 62,8% – «можливість обміну досвідом»;
21,1% – «можливість показати власні здобутки»; 65,8% –
«можливість професійного розвитку»; 30,6% – «можливість дізнатися про новинки преси та педагогічної
літератури»; 38,1% – «можливість дізнатися думку
адміністрації про власну роботу»; 49,2% – «можливість
висловити власну думку щодо проблем школи»; 2,5% –
«інше – можливість досвіду зарубіжних інновацій».
На запитання: «Що б Ви хотіли змінити у системі
методичної роботи закладів загальної середньої освіти?»
6% – нічого не хочуть змінювати; дати більше свободи –
34,6%; менше контролю, більше допомоги й довіри
вчителю – 46,2%; все влаштовує – 3,5%; утрималися від
відповіді – 8%; форми методичної роботи – 68,8%;
більше майстер-класів від досвідчених колег з інших
шкіл, де є інклюзивні класи – 2,5%; індивідуальний
підхід до вчителя – 7,5%.
На запитання: «Яким організаційним формам методичної роботи Ви надаєте перевагу? (оберіть до 5
можливих варіантів відповіді)» 70,3% респондентів
зазначили – «методичні об‟єднання»; 67,3% – «заходи,
які проводять районні (міські) методичні кабінети»;
75,8% – «самоосвіта»; 82,4% – «матеріали для вчителів,
які розміщені в мережі Інтернет»; 64,8% – «заходи, які
проводять в системі неформальної освіти для педагогів»;
49,7% – «індивідуальні методичні консультації»; 5% –
«інше: онлайн-курси, вебінари».
На запитання: «Які найважливіші результати методичної роботи у Вашому закладі? (оберіть до 5 можливих
варіантів відповіді)» 57,7% обрали «розвинені компетентності»; 70,8% – «опанування нових методик»; 67,3% –
«готовність до роботи в Новій українській школі»;
45,7% – «готовність до роботи з батьками»; 51,7% –
«підвищення якості освітнього процесу»; 44,7% – «успішна
самореалізація»; 64,3% – «уміння вчитися впродовж
життя».
На запитання: «Які теми Ви вважаєте актуальними у
системі методичної роботи? (оберіть до 5 можливих
варіантів відповіді)» 66,3% обрали тему «Інтегрований
підхід в освітньому процесі – основа реалізації ключових
компетентностей у Новій українській школі; 45,2% –
«Розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних
працівників у системі методичної роботи»; 78,3% –
«Сучасні технології професійного розвитку педагогічних
працівників»; 44,2% – «Основи практичної роботи
учителя початкової школи у віртуальному середовищі»;
56,2% – «Організація освітнього середовища в умовах
реалізації Концепції «Нова українська школа»; 47,2% –
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«Психологічна готовність вчителя до роботи з учнями в
умовах Нової української школи»; 29,6% – «Зарубіжний
досвід інновацій з використанням ІКТ в початковій
школі»; 34,1% – «Виховання особистості громадянинапатріота в Новій українській школі»; 51,7% – «Педагогіка
партнерства: сутність, основні ідеї і принципи».
Як бачимо, за результатами повторного анкетування,
система методичної роботи оновилася за рахунок
Концепції «Нова українська школа», що зумовлює до
пошуків принципово нових напрямів роботи у системі
методичної роботи. Нова українська школа дала нам
поштовх до переосмислення, розуміння того, що професійний розвиток учителів початкової школи потребує
модернізації у системі методичної роботи закладів
загальної середньої освіти, більш високого рівня
професійного розвитку, що передбачається Концепцією
«Нова українська школа».
Отже, з урахуванням вищевикладених думок учених,
в результаті обробки емпiричних даних, та в ході бесіди
з респондентами ми дійшли висновку, що, система
методичної роботи потребує змін, а саме: системності у
проведенні методичної роботи з учителями початкової
школи; системного вивчення iндивідуальних потреб
учителiв, надання методичної допомоги у створенні та
реалізації сучасних програм і методичних проектів;
створення умов для якісної цифровiзації системи методичної роботи; свободу для творчості, яка дасть змогу
створити учителям початкової школи свої iнноваційні
бази авторських програм, методик, технологiй, презентацій
результатів дослідження для впровадження в досвiд
роботи інших учителів в iнтернет-ресурсах; здійснення
індивідуального консультування вчителів щодо використання педагогічних iнновацій, поповнення свого арсеналу
iнноваційними формами та методами освітнього процесу;
постійна iнтерактивна професійна взаємодiя учителiв
початкової школи; новий підхід до соціальної ролі
учителя, який взаємодiє з батьками; розроблення нових
методичних рекомендацiй щодо психологiчної готовностi
учителів до роботи з батьками на основі педагогiки
партнерства, технологiї професійного розвитку учителів
початкової школи у системі методичної роботи закладів
загальної середньої освіти та раціональні затрати часу на
методичну роботу.
Висновки. У ході вивчення досліджуваної проблеми
було виявлено, що вчені мають різні бачення й підходи
до визначення професійного розвитку вчителів Нової
української школи, проте ці трактування взаємодоповнюють одне одного та стають системоутворюючими
елементами професійного розвитку учителів початкової
школи в нових умовах. Таким чином, здійснене дослідження засвідчує актуальність та практичну значущість
проблеми професійного розвитку учителів початкової
школи у системі методичної роботи. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Важливим
залишається визначення критеріїв та показників рівня
професійного розвитку учителів початкової школи у системі
методичної роботи закладів загальної середньої освіти.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО
У статті висвітлюються аспекти проблеми розвитку культури самовираження майбутніх фахівців
дошкільної освіти у художній діяльності. Досліджуване явище кваліфікується як особливості (відмінні
від інших людей властивості особистості), способи (систематизовану сукупність дій, використаних для
досягнення мети), результати (проміжні та кінцеві продукти) самоорганізованої професійної діяльності.
Зокрема, основна увага зосереджена на обґрунтуванні моделі оптимізації процесу розвитку культури
самовираження майбутніх вихователів ЗДО, яка основою якої є системний, діяльнісний, особистісноорієнтований, аксіологічний, культурологічний підходи до організації освітнього процесу у закладі вищої
освіти.
Ключові слова: «особистісно-професійне становлення майбутнього фахівця дошкільної освіти»,
«культура», «індивідуальна культура», «культура самовираження майбутнього вихователя дошкільного
закладу».
Постановка проблеми. Вища освіта в нашій
державі вибудовується на засадах особистісно орієнтованого, компетентісного, діяльнісного, аксіологічного та
культурологічного підходів як системоутворюючих. З
огляду на це постає необхідність осучаснення методологічних засад, конструювання змісту й оновлення
технологій підготовки майбутніх педагогів взагалі,
фахівців дошкільної освіти зокрема. Зарубіжні та
вітчизняні науковці зазначають, що прагнення людини
здійснити себе через свою професійну діяльність
визначається як одна з основних культурних цінностей і
основне завдання професійної освіти. Проблема культури
майбутнього педагога, становлення, розвитку та
формування її компонентів була і залишається однією з
актуальних в науці та освіті. Як зазначають О. Кононко,
О. Омельченко, рівень культури студентської молоді
значною мірою визначає успішність задоволення ним
своїх основних особистісних та професійних потреб,
реалізації природного потенціалу, творчого самовираження. З-поміж актуальних проблем сучасної вищої
освіти є розвиток культури самовираження майбутніх
фахівців дошкільної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
сьогодні накопичився науковий доробок, який висвітлює
аспекти означеного феномену, а саме: теоретикометодологічні засади організації освітнього процесу у
закладах вищої освіти (О. Аніщенко, Андрущенко, І. Бех,
О. Киричук, В. Кремень, Н. Ничкало, І. Зязюн, В. Луговий,
О. Сухомлинська, С. Сисоєва та інші); професійна
підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної
освіти (Л. Артемова, Г. Бєлєнька, О. Богініч, А. Богуш,
Н.Гавриш, Н.Гузій, І.Дичківська, Л.Зданевич, О.Кононко,
І. Княжева,
І. Луценко,
Н. Лисенко,
О. Листопад,
О. Олійник, Ю. Косенко, Н. Маковецька, С. Нечай,
І. Рогальська-Яблонська, Т. Танько та інші); естетикопедагогічні
характеристики
художньої
культури
(О. Берегова, А. Козир, Л. Левчук, О. Комаровська,
Г. Локарєва, Л. Масол, Н. Миропольська, Г. Падалка,

О. Рудницька, Г. Сотська, Г. Шевченко та інші).
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. На сьогодні незважаючи на вагомий науковий
доробок, проблема розвиток культури самовираження
студентської молоді у художній діяльності вивчена
недостатньо. Отож, виникає потреба більш детального
вивчення сутності, виявлення чинників та знаходження
ефективних шляхів розвитку культури самовираження
майбутніх фахівців дошкільної освіти, зокрема у
художній діяльності.
Мета статті – обґрунтувати основні наукові підходи
до моделі оптимізації процесу розвитку культури
самовираження майбутніх вихователів ЗДО у художній
діяльності.
Виклад основного матеріалу. Розробляючи модель
оптимізації процесу розвитку в майбутніх вихователів
закладів дошкільної освіти культури самовираження у
художній діяльності, ми керувалися необхідністю створення середовища, сприятливого для становлення індивідуальної культури, оскільки цей феномен, за висловами
О. Омельченко, відображає особливості самоорганізованої діяльності особистості, яка базується на її самосвідомості, характері, досвіді, системі цінностей. На
етапі формування у процесі різних видів самостійної
художньої діяльності досліджувані оволодівали умінням
презентувати іншим те, що є значущим і цінним для них
самих, тобто самовиражитися в її процесі та результатах [7].
Це в свою чергу актуалізувало необхідність розробки
та обґрунтування принципів, педагогічних умов, методів
та форм, ефективних для покращання показників, які ми
оптимати на констатувальному етапі.
В основу обґрунтування моделі розвитку у майбутніх
вихователів ЗДО культури самовираження у художній
діяльності покладено положення сучасних фахівців
О. Аніщенко, Г. Балла, І. Зязюна, В. Кременя, Н. Ничкало,
В. Рибалки, С.Сисоєвої та інших з проблеми становлення
особистості в закладах вищої освіти педагогічного
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профілю, зокрема стосовно важливості самосвідомості,
системи ціннісних ставлень та базових якостей [1; 3; 5; 9].
Зазначимо, що з-поміж багатьох аспектів проблеми
формування особистості випускника закладу вищої
освіти – майбутнього педагога, в тому числі вихователя
ЗДО, значущості набуває питання аутопсихологічної
компетентності. Як зазначають В. Агапова, О. Кононко
[4], В. Лешин, А. Маркова, Л. Мітіна, Л. Степнова та
інші, аутопсихологічна компетентність є готовністю і
здатністю особистості до цілеспрямованої роботи із
зміни своїх рис та поведінкових характеристик,
розвитку та використання власних ресурсів, створення
для цього сприятливого середовища. Аутопсихологічна
компетентність відіграє важливу роль у розвитку індивідуальності студента, актуалізує його внутрішній
потенціал, сприяє розвитку індивідуального стилю
діяльності, креативності, уміння виходити з кризових
ситуацій та підтримувати себе, формувати ефективні
стратегії організації свого життєвого шляху.
Зазначимо, що на етапі формування була актуалізована необхідність поглибленого пізнання студентською
молоддю самих себе як особистості. Ефективність цього
процесу потребувала упровадження у педагогічну практику вишу певних підходів до організації освітнього
процесу, а саме: системного; діяльнісного; особистісноорієнтованого; аксіологічного; культурологічного.
Вихідною методологічною засадою, на якій ґрунтувалася розробка авторської моделі, був системний
підхід. Система є множинністю елементів, які знаходяться
між собою у певному зв‟язку та утворюють єдність, цілісність. Фахівці Е. Гусинський, Н. Нікуліна, В. Сластьонін,
Ю. Сокольніков, П. Фролов під системою розуміють
сукупність компонентів, які знаходяться у певних відносинах, і взаємодія яких породжує нову якість, не властиву
компонентам. Отже, система має не лише певну
структуру, але й організацію, спосіб зв‟язку елементів.
Системами вищої складності є соціальні системи;
структура будь-якої соціальної системи включає у себе
відносини людей і завжди проявляється в діяльності. До
цього виду систем належать і педагогічні системи, зокрема –
система освіти. Науковці зазначають, що соціальним
системам властивий саморозвиток, прогресивне вдосконалення елементів і взаємозв‟язків між ними. Вважаємо
правомірним у педагогічному дослідженні використовувати також термін «цілісний підхід» по відношенню
до розвитку особистості майбутнього вихователя ЗДО,
сприймаючи його як тотожній системному. Застосовуючи
поняття «комплексний підхід», розуміємо організаційну
форму реалізації системного підходу та вважаємо, що
кожне часткове перетворення оптимізує функціонування
системи в цілому.
Відповідно з наведеним вище обґрунтуванням розвиток
культури самовираження майбутнього вихователя ЗДО
кваліфікується як цілісний об‟єкт впливу, який передбачає
врахування проявів свідомості, ставлення та поведінки
досліджуваних у різних видах художньої діяльності.
Актуалізується необхідність впливати на культуру
самовираження не лише саму по собі, але і як частину
(елемент, компонент) більш широкої педагогічної системи.
У контексті системного підходу на етапі формування
набувають усе більшої актуальності міжпредметні зв‟язки.

Таким чином, виходимо з розуміння, що особистість
студента як цілісна система ефективно розвиватиметься
лише в цілісному педагогічному процесі, в якому цільовий,
змістовний, організаційно-діяльнісний, діагностичнорезультативний компоненти щільно взаємопов‟язані.
Той факт, що діяльність є основою й вирішальною
умовою розвитку особистості майбутнього вихователя, а
отже й культури його самовираження у художній
діяльності, у формувальному експерименті системний
підхід використано у взаємодії з діяльнісним підходом.
За О. Леонтьєвим для оволодіння молоддю досягненнями
культури, формування готовності до майбутньої професійної діяльності, слід її залучити у повноцінну в
соціальному й моральному планах систему життєдіяльності. Упровадження на етапі формування «діяльнісного
підходу» передбачає посилення суб‟єктної позиції досліджуваних завдяки урізноманітненню видів самостійної
роботи художньої спрямованості, надання майбутнім
вихователям права на вибір та прийняття власних
рішень, вияв творчої ініціативи.
Поряд із системним та діяльнісним підходами у
формувальному експерименті упроваджено особистісно
орієнтований підхід. Традиційно освітній процес у
закладах вищої освіти спрямовувається на оволодіння
студентами необхідними знаннями, уміннями, навичками.
Сьогодні призначення освіти розглядається ширше,
спрямоване на становлення особистості майбутнього
фахівця, його неповторної індивідуальності, духовності.
За висновками науковців, завдання сучасних закладів
вищої освіти – допомогти майбутнім педагогам стати
суб‟єктами власного життя, навчитися життєтворчості
[1;3;4;5;7;8]. Суть та зміст особистісно орієнтованої
вищої освіти полягає у сприянні становленню особистості майбутнього фахівця як індивідуальності у своїй
самобутності, унікальності, неповторності; у наданні
кожному студентові права вибору власного шляху
розвитку на основі виявлення його особливостей, життєвих
цінностей та устремлінь, особистісних смислів; у врахуванні індивідуальної історії життя кожного майбутнього
фахівця; у визначенні особистісної ціни їхніх освітніх
досягнень; у створення сприятливих умов для відчуття
комфорту та захищеності [5;8;9]. По суті йдеться про
актуалізацію питання «догляду за душею» студентів,
їхнє емоційне благополуччя та оптимістичне світотобачення. Особливо науковці вказують на необхідність
переосмислення викладачами і студентами життєвих та
професійних установок, стереотипів, мотиваційно-ціннісних орієнтирів.
Системний, діяльнісний та особистісно орієнтований
підходи вимагали переводу майбутніх вихователів на
позицію суб‟єктів пізнання, праці та спілкування. Отже,
у формувальному експерименті реалізовано полісуб‟єктний, діалогічний підхід, який базується на ідеї фахівців,
згідно з якою сутність особистості багатша, різноманітніша і складніша за її діяльність. Активність майбутнього
педагога дошкільної ланки освіти, його потреба самовдосконалюватися розвивається лише в умовах взаємин
з іншими людьми, побудованих за принципом діалогу.
Реалізація трьох схарактеризованих вище методологічних принципів розвитку у майбутніх вихователів ЗДО
культури самовираження у художній діяльності на етапі
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формування здійснювалася у взаємозв‟язку з аксіологічним (ціннісним) підходом. Властивий гуманістичній
педагогіці, він виконує роль об‟єднуючої ланки між
практичним та пізнавальним підходами до досліджуваної
проблеми. За визначенням фахівців, зміст оціночноцільового та дієвого аспектів життєдіяльності особистості визначається спрямованістю її активності на
осмислення, визнання, актуалізацію і створення цінностей –
матеріальних, культурних, духовних, моральних, правових,
психологічних тощо.
У ході впроводження на етапі формування аксіологічного підходу орієнтуємося на науковий доробок
філософсько-педагогічної думки Н. Бердяєва, В. Вахтерова,
К. Вентцеля, І. Ільїна, П. Каптерева, В. Сухомлинського.
С. Франка, які визнавали людину найвищою цінністю та
метою суспільного розвитку. Важливим є не стільки
засвоєння майбутніми педагогами понять, скільки
формування у них способів бачення і розуміння речей,
організація внутрішнього світу у відповідності до вищих
духовних цінностей.
Внаслідок розвитку пріоритетної для аксіологічного
підходу духовної сфери особистості майбутнього
вихователя (світоглядної, моральної, естетичної) уможливлюється усвідомлення нею світобудови, себе самої
не на поверхневому, а на смисловому рівні. Значущість
аксіологічного підходу як механізму взаємозв‟язку між
гуманістично спрямованою теорією і педагогічною
практикою зростає. У процесі організації формувального
експерименту ми виходимо з розуміння, що в центрі
аксіологічного мислення майбутніх фахівців має знаходитися ідея взаємозалежного, взаємодіючого світу. Тому
важливо було, з одного боку, бачити те спільне, що
об‟єднувало досліджуваних, з іншого – навчитися
бачити та враховувати те, що характеризує кожного
окремого студента. Гуманістична ціннісна орієнтація
виступала активатором усіх ланцюгів системи цінностей,
стратегічною програмою якісного оновлення освітнього
процесу, здійснення принципово нової спрямованості
освіти. Замість підготовки знеособлених майбутніх
вихователів ЗДО передбачалася індивідуалізація та
диференціація роботи з студентами із різними нахилами,
здібностями, життєвим досвідом, системою цінностей,
світоглядом.
Оперуючи поняттям «цінність», розуміємо під ним
людське, соціальне та культурне значення для майбутнього
фахівця суспільних ідеалів, прав та обов‟язків, добра і
зла, краси, любові, справедливості, рівності, істини,
демократії, життя, сім‟ї, освіти, праці; надбань матеріальної та духовної культури людства; етичних, естетичних,
екологічних, політичних, правових, релігійних норм і
правил; індивідуальної специфічної ієрархії особистих
цінностей, вибіркових ставлень, переваг, переконань,
установок, особистісних смислів.
Аксіологічний підхід як системно-ціннісний завдяки
сучасним пріоритетам, заснованим на традиційних та
нових цінностях вищої освіти, дозволив підкреслити
центральне положення особистості в педагогічній системі,
надати процесу розвитку у майбутніх педагогів ЗДО
культури самовираження у художній діяльності високої
соціальної значущості. З допомогою оцінних суджень
викладачів та вправлянню студентів у самооцінних
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судженнях формувалося ціннісне ставлення досліджуваних до власної спроможності діяти творчо, мобілізуватися на долання перешкод, гідно виходити із
складних ситуацій. Так вдосконалювалася їхня ціннісносмислова позиція, виховувалося уміння долати негативні
переживання, приймати доцільні рішення, поважати за
це себе та одногрупників.
Реалізація аксіологічного підходу до розробки моделі
розвитку культури самовираження майбутніх вихователів
у художній діяльності на етапі формування здійснювалася у взаємозв‟язку з культурологічним підходом.
Вища освіта – компонент культури, який набуває усе
більшого значення у контексті розвитку гуманістичної
сутності студента. У процесі освітнього процесу майбутні
педагоги дошкільної ланки освіти окультурювалися,
перетворювалися на суб‟єктів культури. Культура при
цьому розумілася як специфічний спосіб діяльності,
який засновується на єдності інтернаціонального, національного та індивідуального. Актуалізація на етапі
формування культурологічного підходу обумовлена тим,
що вища освіта повертається у контекст культури, а
явищем, що досліджується та зазнає виховних впливів, є
культура самовираження студентської молоді. Отже,
культурологіний підхід розглядається під кутом феномену
«культури» і кваліфікується як стрижневий в аналізі
свідомості та діяльності майбутнього вихователя.
Важливість культурологічного підходу для оновлення
процесу підготовки педагогічних кадрів, наголошують
на існуванні протиріччя між необхідністю включення
культурологічних знань до змісту педагогічної освіти
взагалі та художньо-педагогічної зокрема [1;2;5;6].
Отже, на етапі експериментальної роботи увага
приділяється прищепленню культури майбутнього вихователя як вільної особистості; їхньому загальнокультурному та соціокультурному вихованню; плеканню
цінностей культури спілкування, художньої, естетичної,
психологічної та педагогічної культури. По суті йдеться
про формування у майбутніх педагогів дошкільної ланки
освіти загальної, особистісної та професійної культури,
яка безпосередньо пов‟язана з культурою самовираження у
художній діяльності, адже культурологічна парадигма у
більшій мірі орієнтує майбутнього фахівця не на знання,
а на освоєння елементів культури.
З огляду на вище зазначене, до основних педагогічних
умов оптимізації освітнього процесу взагалі, художньої
діяльності зокрема віднесено:
І. Розвиток у майбутніх вихователів життєдайної Яконцепції та ціннісного самоставлення.
2. Посилення мотивації та збагачення репертуару
налагодження спільної діяльності і спілкування досліджуваних з одногрупниками та викладачами.
3. Конструювання змісту художньої освіти на засадах
інтегративного підходу та гармонійного поєднання індивідуальних та колективних форм роботи студентів.
4. Збалансованість у викладанні дисциплін художньо –
естетичного циклу творчо-продуктивної та ціннісносмислової, духовної спрямованості.
Висновки. Збалансованість різних методологічних
принципів забезпечило ефективність розробленої моделі
розвитку у майбутніх вихователів дошкільних закладів
культури самовираження у художній діяльності, сприяло
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виваженому формулюванню концептуальних засад
вказаного етапу дослідження, визначенню вихідних теоретичних положень, розробці адекватних методів
формування, створенню сприятливого середовища для
оптимізації освітнього процесу. Зважаючи на масштабність
завдань формувального експерименту та складність
феномену «культура самовираження» актуалізувалася
необхідність розробки комплексу педагогічних умов,
упровадження яких мало на меті покращання показників
досліджуваного явища. Кожна з умов була важливою
сама по собі, готувала підґрунтя для наступної, була
пов‟язана з усіма іншими. У своїй єдності педагогічні
умови створювали оптимальні умови для розвитку у
майбутніх вихователів культури самовираження у
художній діяльності. Перспективу подальшого наукового
пошуку вбачаємо у детальному висвітлені впровадження
зазначених педагогічних умов у практику та результатів,
які підтверджують їхню ефективність.
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CONCEPTUAL, THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO THE PROBLEM
OF DEVELOPING THE CULTURE OF SELF-EXPRESSION OF FUTURE EDUCATORS
OF PRE-SCHOOL ESTABLISHMENTS
This article enlightens some aspects of the development of the self-expression culture among the future pre-school teachers
in artistic activity. The investigated phenomena are qualified as peculiarities, ways and results of self-organised professional
activity. The main attention is focused on the explanation of the optimization model of the self-expression process of the future
pre-school teachers which is based on the system, active, self-oriented, axiological and culturological approaches to the
organization of the educational process in the institutions of higher education.
Key words: «person-professional formation of the future specialist of preschool education», «culture», «individual
culture», «culture of self-expression of the future educator of the institution of preschool education».
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ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ
БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛІВ
У статті обґрунтовано та розкрито сутність взаємодії батьків і учителів у процесі виховання
ціннісного ставлення до праці молодших школярів. Базуючись на актуальності теми дослідження,
теоретико-практичному доробку та результатах констатувального експерименту автором презентовано
методику батьківсько-вчительської взаємодії у процесі трудового виховання молодших школярів. Окреслено
найбільш доцільні умови, форми і методи реалізації методики.
Ключові слова: ціннісне ставлення до праці, молодший шкільний вік, взаємодія, трудове виховання.
Постановка проблеми. Батьківсько-вчительска взаємодія тривалий час перебуває в полі уваги психологопедагогічних фахівців. Відомо, що лише об‟єднавши
зусилля, можливості, потенціал тощо найважливіших
виховних інститутів в житті дитини, можливо передбачити
і спрогнозувати результат виховної діяльності. Особливої
значущості батьківсько-вчительська взаємодія набуває в
початковій школі, адже молодший шкільний вік є найбільш
сприятливим для формування ціннісного ставлення до
праці. Актуалізується наведене вище основоположною
ідеєю реформування сучасної вітчизняної системи
освіти, а саме вихованням в цінностях, запорукою успіху
якого є тісна співпраця між учителями та батьками.
Однак аналіз теоретико-методологічних досліджень
(І. Бех, Т. Кравченко, В. Сидоренко та ін.) та новітніх
психолого-педагогічних напрацювань (К. Власенко,
О. Вознюк, К. Журба, О. Соколовська, та ін) дозволяє
зробити висновок, що зазначена проблема опинилася
поза увагою дослідників.
Мета статті – обґрунтувати та розкрити сутність
взаємодії батьків і учителів у процесі виховання ціннісного
ставлення до праці у молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Аналіз психологопедагогічної літератури з проблеми дослідження дозволяє
стверджувати, що ціннісне ставлення до праці є однією з
заданих об‟єктивних цінностей, яка виражається в
усвідомленні та переживанні праці як потреби, яка
мотивує поведінку та програмує майбутнє особистості.
Ціннісне ставлення до праці передбачає усвідомлення
соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій
активності, ініціативність, схильність до підприємництва,
готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації, почуття любові до праці та
відчуття задоволення від її здійснення.
Досліджуючи виховання ціннісного ставлення до
праці у студентів К. Власенко зазначає, що цінності
особистості формуються під безпосереднім впливом на
неї їх носіїв: членів сім‟ї, друзів, педагогів, засобів
масової інформації, культури, мистецтва, громадських та
політичних організацій тощо. У процесі практичної
діяльності, під час соціалізації особистість засвоює ту
систему цінностей, яку транслює їй суспільство, тобто

інтеріорізовані цінності суспільства екстеріорізіруются і
знаходять своє вираження в ціннісних орієнтаціях
особистості. Таким чином, цінності мають двополярну
природу – вони соціально обумовлені, з одного боку, але, з
іншого – вони індивідуальні, тому що, сама людина
активна в їх прийнятті [1].
Підсумовуючи погляди різних дослідників на проблему
розвитку ціннісної сфери особистості і спираючись на
загальноприйняту періодизацію вікового розвитку,
М. Лук‟яненко, доводить, що найбільш продуктивним та
сенситивним періодом для розвитку цінностей є молодший
шкільний вік, коли інтенсивно відбувається соціалізація
індивіда. Сенситивність молодшого шкільного віку щодо
присвоєння цінностей, зазначає дослідник, обумовлена
такими віковими особливостями як: довільність психічних
явищ, внутрішній план дій, свідома постановка мети
досягнення успіхів і вольова регуляція поведінки; здатність
до узагальнення переживань, рефлексія, інтенсивне
формування моральних почуттів, безмежна довіра дорослим, почуття компетентності, домінування пізнавальних
потреб, що розвиває самосвідомість, здатність до
розмежування гри і праці, виділення праці (у тому числі
і навчальної) в самостійну, відповідальну діяльність. У
молодшому шкільному віці відбувається інтенсивне
привласнення цінностей суспільства, вони визначають
особливості і характер відносин дитини з навколишньою
дійсністю і тим самим певною мірою детермінують
особливості її поведінки. Ставлення до цінностей у
молодшого школяра досить суб‟єктивне та емоційно
забарвлене, воно ще не має тих розвинених форм, які є у
старших школярів, але саме у них вже мають місце ті
початки цінностей, ідеалів і прагнень, які виникають і
розвиваються обумовлюючи розвиток особистості [2].
Формування цінностей, їх трансформація, на думку
І. Беха, – це завжди складний і довготривалий процес,
тим паче в умовах панування Его-орієнтованого життя.
Адже, сходження особистості у виховному процесі до
високих цінностей духовності вимагає від неї високого
напруження всіх внутрішніх сил. В контексті зазначеного,
І. Бехом запропонована виховна модель, в основі якої
свідоме оволодіння зростаючою особистістю духовною
цінністю як серцевиною виховного процесу. При цьому
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значущою, наполягає вчений, для особистості є лише
той зміст цінності, яка переживається індивідом. Тільки
на такій основі можливе розгортання емоційно-ціннісної
діяльності вихованців і духовна цінність привласнюється
індивідом, виявляється складовою його внутрішньої
духовної картини, на основі якої він будує своє життя.
Відповідно до зазначеного виховання розгортається як
процес духовної взаємодії, взаєморозуміння, глибиннощирого спілкування, рівноправних, дружніх відносин
вихователів і вихованців [3].
Залучення дітей до змістовних видів діяльності,
особистий приклад значущих дорослих, забезпечення
засвоєння учнями поняття загальнолюдських якостей як
стереотипу прояву стійкого ставлення людини до самої
себе, собі подібних, суспільних та природних об‟єктів –
основні умови виховання загальнолюдських моральних
цінностей молодших школярів, доводить Л. Гуцан [4].
Отже, виховання ціннісного ставлення до праці у
молодших школярів є надзвичайно складним і важливим
завданням навчально-виховного процесу, а умовами його
формування є усвідомлення значимості праці, емоційнопозитивне ставлення до неї, мотивація суспільно-корисної
діяльності. Саме тому, юна особистість потребує у зазначеному процесі особливої уваги і підтримки з боку
значущих дорослих (учителів і батьків).
Дослідники відзначають, що ціннісне ставлення до
праці є важливою складовою трудового виховання
особистості [1]. Відповідно до програми навчання у
початковій школі, трудове виховання має здійснюватись
під час таких видів діяльності: навчальної, трудової,
суспільно корисної, ігрової, самообслуговування. Особливістю зазначених видів діяльності є оволодіння
способами дій, що передбачає організацію самостійної
практичної діяльності учнів. Наведене засвідчує величезний виховний потенціал трудового виховання для
реалізації виховної мети, а саме: плекання в учнів
позитивного ставлення до праці, поваги до людей праці,
виховання бережливого ставлення до продуктів, предметів
і знарядь праці, прищеплення рис підприємливості,
естетичного смаку, екологічної грамотності тощо.
Крім цього, переважання на уроках самостійної
практичної діяльності учнів дає змогу застосовувати
діалогічний спосіб організації взаємодії вчителя і учнів
та в повній мірі реалізовувати особистісно орієнтовану
парадигму, що дозволить учню усвідомити діапазон
своїх особистих потреб і можливостей, виявити і розкрити
своє «Я», допоможе виробляти вміння самостійно діяти,
прагнути творчості, духовного розвитку особистісного
потенціалу та самовдосконалення, отримати максимальну
свободу вибору [5].
Таким чином, система трудового виховання має
величезний виховний потенціал. Однак, слід зазначити,
що попри спільну виховну мету трудового виховання,
його зміст, засоби та форми у школі та сім‟ї не тотожні.
Сімейне трудове виховання індивідуалізоване і обумовлено в першу чергу педагогічною грамотністю батьків.
Воно має виразний емоційний характер і ґрунтується на
родинних почуттях. Найбільш дієвим методом сімейного
трудового виховання є приклад трудової поведінки батьків.
Звичайно допомога, порада, прохання, вимога є також
важливими методами трудового сімейного виховання,

однак ніщо так не виховує дитину як особистий приклад
батьків. Змістову основу трудового виховання у сім‟ї
виконує переважно побутова праця, рідше продуктивна і
суспільно корисна. Однак, в домашніх умовах не завжди
можна задовольнити потреби дітей у різноманітних видах
трудової діяльності, які були б цікавими, творчими,
приносили задоволення і радість. Відповідно, зміст
трудового виховання взаємодоповнюється специфічними
формами і методами сімейного та шкільного виховання.
В контексті зазначеного надзвичайно зростає роль
батьківсько-вчительської взаємодії, мета якої: підвищення
ефективності трудового виховання учнів молодих класів
за рахунок цілеспрямованого, всебічного, узгодженого
та неперервного педагогічного впливу на особистість
молодшого школяра в умовах посилення співпраці між
школою та сім‟єю.
Однак, на практиці, суб‟єкти виховного процесу
(батьки і вчителі) не завжди виявляють готовність до
взаємодії на паритетних засадах, з опорою на розуміння
які завдання трудового виховання краще виконує школа,
які – сім‟я, а для виконання яких необхідна взаємна
співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу.
Окрім цього, слід додати цілий ряд проблем з якими
стикаються сучасні сім‟ї (дистантність сім‟ї, низький
матеріальний рівень тощо), які негативно позначається
на рівні розвитку ціннісного ставлення до праці у дітей.
Так, за результатами проведеного нами констатувального експерименту, було визначено, що приблизно у
40% учнів 2–3 класів простежується негативне ставлення
до праці, яке обумовлено низьким рівнем знань про роль
трудової діяльності у житті людини, та усвідомленістю
необхідності і обов‟язку праці, а також не достатнім
усвідомленням сутності суспільної праці та її особистісної
значущості. Натомість, більшість респондентів виявляють
бажання працювати, періодично почувають задоволення
і радість від праці, прагнуть покращити наявні трудові
уміння і навички. Домінуючими мотивами діяльності є
суспільно значущі і ділові. Однак, учні відчувають певну
безпорадність при планування навчально-практичної і
предметно-перетворювальної діяльності, не системно
виявляють відповідальність, працелюбство, дисциплінованість, наполегливість та адекватно самооцінюють
здатність досягати поставлених цілей.
Дослідження особливостей організації взаємодії між
педагогічним колективом і батьківською громадськістю
також засвідчило, що взаємодія відбувається не систематично, опосередковано, переважно обмежується ситуативною участю батьків в нечисленних напрямках роботи
з профорієнтації та трудового виховання учнів. Замовником і організатором такої взаємодії переважно виступає
учитель.
Враховуючи результати констатувального експерименту, базуючись на теоретико-практичному доробку та
актуальності теми дослідження, нами було обґрунтовано
методику батьківсько-вчительської взаємодії у процесі
трудового виховання молодших школярів.
Доведено, що для ефективної реалізації батьківськовчительської взаємодії, вона має здійснюватися за чітким
алгоритмом, розробленим В. Кириченко для моделі
партнерських відносин навчального закладу з сім‟єю.
В основі реалізації зазначеної моделі є зріла суб‟єктна
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позиція батьків, які свідомо беруть на себе відповідальність за виховання дітей, повага до проблем сім‟ї та вияв
потреби у наданні допомоги в їхньому вирішенні з боку
педагогів. Коло технологій у реалізації цієї моделі визначається принципами особистісно орієнтованої педагогіки [6].
Зазначений алгоритм включає конкретні етапи, кожен з
яких має свої завдання, а саме: знайомство учасників
взаємодії, виявлення виховних можливостей один одного
(визначення спільних цінностей), визначення мети, завдань
взаємодії, обговорення їх (вироблення та дотриманні
єдиних вимог до дітей, єдиної лінії в трудовому вихованні), вироблення і узгодження спільного плану дій,
організація та здійснення взаємодії у різних формах,
контроль за здійсненням взаємодії з усіх сторін, корекція
цього процесу.
Відповідно до етапів взаємодії педагогічного колективу
та батьківської громадськості обґрунтовано, розроблено
та підібрано ряд методик, загальною метою яких є
підвищення готовності батьків до активної взаємодії у
процесі трудового виховання молодших школярів.
Так, на етапі знайомства учасників взаємодії доцільним
будуть такі методи, як: опитування, бесіди, відвідування
сім‟ї учня, спостереження за поведінкою учня в контексті
вимог трудового виховання, експертні оцінки. Особлива
увага на цьому етапі приділяється визначенню цільових
установок родини у вихованні, готовності батьків виконувати педагогічні доручення, брати безпосередню
участь у шкільному трудовому вихованні учнів. На
даному етапі батьки та вчителі обмінюються інформацією
про дитину з акцентуванням уваги на її позитивних
якостях та подальших перспективах розвитку.
На етапі визначення мети, завдань взаємодії, узгодження спільного плану дій та обговорення їх, можливе
використання різноманітних форм і методів, які передбачають зустрічі з батьками учнів. Однак, при цьому треба
враховувати особливості трудового виховання у сучасних
сім‟ях. Часто сім‟ї суттєво різняться за стратегіями виховання, характеризуються різними поглядами і переконаннями на трудове виховання дитини, мають суперечливі
ціннісні орієнтації в контексті трудового виховання.
В таких випадках доречніше застосовувати взаємоактивні
методи, одним із яких є тренінг. Саме він допоможе знайти
об‟єднуючі моменти у вирішенні проблемних питань,
допоможе не лише опанувати новими знаннями, а й
переглянути власні цінності та пріоритети, дасть змогу
отримати позитивний досвід батьківсько-вчительської
взаємодії. Якщо ж батьківська громадськість більш-менш
єдина у своїх поглядах, переконаннях, цінностях щодо
трудового виховання дітей доречними будуть традиційні
форми і методи роботи з батьками (збори, семінари,
лекторії, консультації), які характеризуються більш
формалізованим спілкуванням, під час якого відбувається
опанування новими знаннями.
На етапі активізації трудового виховання молодших
школярів у взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості учителю важливо підібрати такі
форми і методи, які мають особистісну значущість для
різних батьків, та будуть максимально індивідуалізованими. Великий потенціал для реалізації зазначеного
вище завдання мають тренінги, дискутивні клуби, групи
взаємопідтримки, консультативні бесіди. В дружній
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атмосфері батьки охоче висловлюють власну точку зору,
можуть відрефлексувати власну поведінку у вихованні,
обмінятися досвідом виховання дитини, з‟ясувати типові
помилки у вихованні, отримати дієві поради від інших
батьків, відчути себе частиною громади і активним
учасником батьківсько-вчительської взаємодії.
На заключному етапі відбувається перевірка ефективності методики трудового виховання молодших школярів
у взаємодії педагогічного колективу та батьківської
громадськості. Найбільш інформативними будуть методи,
які допоможуть зафіксувати позитивні зміни у ціннісному
ставленні до праці молодших школярів (спостереження,
експертні оцінки). З метою коригування методики на
зазначеному етапі надзвичайно важливим є отримання
зворотного зв‟язку від батьківської громадськості за
допомогою методу опитування.
Наголосимо, що при практичній реалізації зазначених
форм та методів надзвичайне значення має вихідний
рівень батьківських поглядів і переконань на трудове
виховання дитини. Саме тому, учителю важливо застосовувати такі форми і методи, які мають особистісну
значущість для різних батьків, та будуть максимально
індивідуалізованими. На нашу думку, такими методами
є тренінги, дискутивні клуби, клуби взаємопідтримки,
консультації. Саме ці форми в умовах неформального
спілкування дозволять батькам знайти об‟єднуючі
моменти у вирішенні проблемних питань, опанувати
новими знаннями, переглянути власні цінності та
пріоритети, дасть змогу отримати позитивний досвід
батьківсько-вчительської взаємодії та відчути себе
частиною громади. Зауважимо, що проведення зазначених
форм потребує майстерності, педагогічного такту, прагнення вчителя до постійного саморозвитку і самовдосконалення.
Практична реалізація зазначеної методики дала
можливість зробити декілька висновків:
1. Ефективна взаємодія між батьківською громадськістю та педагогічним колективом у трудовому
вихованні молодших школярів можлива лише тоді, коли
всі суб‟єкти виховного процесу об‟єднані спільними
цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими рівноправними учасниками освітнього процесу,
відповідальними за результат. Зазначене передбачає
постійний діалог між педагогами і батьками в основі
якого толерантність, розуміння, співучасть, відкритість,
добровільність, здатність до взаємодії. Саме тому засадами
такої взаємодії є особистісно орієнтований та діалогічний
підходи, принципи партнерської взаємодії.
2. Найбільш ефективними є інноваційні форми і методи
(тренінги, дискутивні клуби, групи взаємопідтримки,
консультативні бесіди) батьківсько-вчительської взаємодії,
які дозволяють в повній мірі будувати рефлексивну
суб‟єкт-субє‟ктну взаємодію між педагогами і батьками,
педагогами і учнями, педагогами, учнями та їх батьками.
Однак, лише поєднання різних методів та форм може
стати однією із важливих передумов результативного
виховання ціннісного ставлення до праці у молодших
школярів.
3. Актуальним напрямком взаємодії залишається
підвищення педагогічної компетентності батьків та
підвищення рівня їх готовності до взаємодії зі школою
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на паритетних засадах. Найбільш проблематичною
ділянкою співпраці з батьками є підвищення мотивації
батьків учнів до дієвої взаємодії з педагогічним
колективом.
Висновки. Отже, виховання ціннісного ставлення до
праці у молодших школярів може стати однією з
інтегруючих ідей сучасної школи, яка дозволить
об‟єднати зусилля всіх учасників навчально-виховного
процесу. Відповідно до того, що молодший шкільний вік
є сенситивним для формування ціннісного ставлення до
праці, а зміст трудового виховання взаємодоповнюється
специфічними формами і методами сімейного та шкільного
виховання, постає необхідність впровадження науково
обґрунтованої методики батьківсько-вчительської взаємодії. Підкреслимо, що ефективна батьківсько-вчительська
взаємодія можлива лише за умов цілеспрямованої організації зазначеного процесу, в основі якого добровільність,
систематичність, відповідальність, взаємопідтримка суб‟єктів виховного процесу. Отже, актуальним напрямком
батьківсько-вчительської взаємодії залишається підвищення педагогічної компетентності батьків та підвищення
рівня їх готовності до співпраці зі школою на паритетних засадах.
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PROCESS OF COOPERATION OF PARENTS AND TEACHERS
The article substantiates and reveals the essence of the interaction of parents and teachers in the process of raising the
value attitude to the work of junior pupils. Based on the relevance of the research topic, theoretical and practical results and
the results of the recording experiment, the author presented a method of parent-teacher interaction in the process of labor
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ
ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Стаття знайомить з завданнями та практикою реалізації освітньої інклюзії, з результативними
стратегіями, які репрезентовані в наукових та навчально- методичних джерелах. Пропонуються шляхи
вирішення проблеми браку досвіду в сфері проектування педагогічної діяльності у навчальному закладі з
інклюзивною формою навчання.
Ключові слова: освітня інклюзія, інклюзивне навчання, інклюзивна школа, діти з особливими освітніми
потребами.
Постановка проблеми. У XXI ст. державами і
урядами більшості найбільш розвинених країн світу
концепція інклюзивної освіти була названа одним з
пріоритетних напрямків вдосконалення світової освітньої
системи і політики, яка покликана сприяти ефективному
просуванню анти дискримінаційних заходів, підвищенню
якості освіти для всіх дітей у відповідності до широкого
колу їх освітніх потреб в закладах загальної середньої
освіти.
Законодавчого затвердження інклюзивне навчання в
Україні набуло з прийняттям нового закону «Про освіту»,
де воно визначається як система освітніх послуг, що
ґрунтується на принципах забезпечення основного права
дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання,
що передбачає навчання дитини з особливими освітніми
потребами в умовах закладу загальної середньої освіти.
Мета роботи полягає в спробі через вторинне
дослідження ознайомити з завданнями та практикою
реалізації освітньої інклюзії, з результативними стратегіями, які репрезентовані в наукових та навчальнометодичних джерелах.
Виклад основного матеріалу. Інклюзивне навчання
передбачає залучення дітей з різним рівнем здібностей
до всіх сфер шкільного життя; прийняття всіх учнів
місцевою школою; надання учням підтримки у тому,
щоб вони могли навчатися якомога успішніше, долучатися
до всіх сфер шкільного життя та робити свій внесок, у
нього; забезпечення доступності класів та шкіл для всіх
учнів; надання необхідної допомоги всім учням з
особливими освітніми потребами, їхнім одноліткам та
вчителям для досягнення успіху; створення та реалізацію
програм навчання на основі методів, які спрямовані на
задоволення різноманітних навчальних потреб учнів;
забезпечення вагомої участі дитини в різних видах
навчальної діяльності на уроці, до яких вона долучається
разом з однолітками на своєму індивідуальному рівні;
формування вмінь і навичок для життєвого навчання
(планування освіти впродовж усього життя); застосування
різних методів і підходів для забезпечення навчальних
потреб дітей; координацію послуг і співпрацю фахівців.
Освітня інклюзія дає змогу досягти найвищого рівня
розвитку кожної особистості. Всі без винятку діти можуть
не лише набути академічних знань, опанувати різні
дисципліни, а й навчитися бути рівними, цінними та
активними членами суспільства, мати повне, насичене й

змістовне життя із можливостями, стосунками та різноманітним досвідом.
Інклюзивна освіта ґрунтується не на наголошенні
проблем дітей з особливими освітніми потребами, а на
розвитку їхніх сильних якостей, талантів і здібностей.
«Інклюзивна освіта спонукає школу забезпечувати всі
необхідні умови для того, щоб кожна дитина мала змогу
отримувати корисні і вагомі знання» [1].
Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує
інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема:
адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище,
методи та форми навчання, використовує доступні ресурси,
залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання
спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб
дітей, створює сприятливий клімат у шкільному середовищі.
Інклюзивна школа ґрунтується на демократичних
засадах, де цінують кожного учня, педагоги організовують
навчання шляхом диференціації викладання, а шкільна
культура побудована на етиці спілкування та єдності.
Українські вчені, що розробляють методологію
інклюзивних процесів в Україні (А. Колупаєва,
О. Таранченко) наголошують на перевагах інклюзивного
навчання, зокрема вказують на те, що навчаючись в
закладах загальної середньої освіти разом з іншими
дітьми в безпосередній взаємодії з ними, учні з особливими освітніми потребами мають більше можливостей
для емоційного, соціального, мовного, комунікативного,
когнітивного, фізичного розвитку, використовуючи досвід
та спостерігаючи поведінкову модель своїх однокласників,
вчаться цілеспрямовано використовувати і впроваджувати
в буденне життя набуті знання та навички. Водночас,
спільне навчання дає змогу підвищити самооцінку та
відчувати себе значущою частиною суспільства.
В свою чергу навчання дітей з особливими освітніми
потребами в закладах загальної середньої освіти сприяє
покращенню навчальних результатів, підвищенню рівня
успішності, розвитку і закріпленню дружніх стосунків
між усіма членами шкільного колективу не лише їм, а
також і дітям із типовим розвитком, які, крім того,
завдяки цій взаємодії мають змогу набувати лідерських
навичок, розвиватися як творчі, винахідливі особистості
готові до співпраці та взаємодопомоги та підтримки, до
командної роботи. До того ж, окрім розширення спектру
дитячих можливостей інклюзивне навчання дітей сприяє
активнішому залученню до шкільного життя батьків
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дітей; співпраці, можливості вибору в прагненні
забезпечення якісної освіти для дітей, стимулює до
спільних пошуків життєвих перспектив їхніх дітей як
членів суспільства, яке також навчається розуміти
розмаїття, цінність та рівність усіх людей, їх потреби та
здібності, важливість дотримання їхніх прав.
Педагогічний колектив інклюзивних шкіл також не
залишається осторонь. Нові інклюзивні ініціативи надають
можливості для професійного розвитку педагогічного
персоналу, сприяють їхній співпраці та розробленню
найбільш ефективних шляхів вирішення проблем та
подолання труднощів, пов‟язаних із освітнім процесом у
школі, спонукають до адаптації навчальних програм
відповідно до індивідуальних потреб учнів. Це дає
можливості збагатити педагогічний досвід, арсенал
прийомів, методів, стратегій викладання, підвищити
професійну майстерність загалом. Крім того адміністрація
школи має змогу навчити толерантному ставленню до
усіх членів суспільства, позитивному сприйняттю
людського «Я», повазі до унікальності кожної особистості,
сформувати суспільно важливі переконання всіх членів
шкільної спільноти для подальшого життя.
Усе вищезазначене дало змогу окреслити, носієм
якого арсеналу знань має стати вчитель. Першочергове
завдання педагога полягає у визначенні актуальних для
дитини ситуацій, де вона могла б діяти відповідно до
своїх можливостей і, спираючись на підтримку педагога,
досягти відчутних позитивних результатів.
Л. Виготському належить ідея про те, що навчання
має «вести» за собою розвиток та мати лікувальний
ефект. Це можливо за умови врахування закономірностей
розумового розвитку та індивідуальних особливостей
школярів, про що було зазначено вище. У цьому контексті
визначальним є аналіз вітчизняних спеціальних педагогічних систем. Саме їм в Україні до останнього належала
провідна роль у забезпеченні організації навчальновиховного процесу дітей з особливими освітніми
потребами, до яких належать діти з порушеннями слуху
(сурдопедагогіка), зору (тифлопедагогіка), інтелекту
(олігофренопедагогіка), мовлення (логопедія), затримкою
психічного розвитку, раннім дитячим аутизмом, з
комплексними порушеннями, психопатичними формами
поведінки тощо. Основу цих систем становить глибоке
розуміння закономірностей розвитку дитини відповідно
до онтогенетичної послідовності залучення компонентів
психічної та фізичної сфер, а також врахування особливих
потреб, зумовлених певним типом дизонтогенезу.
Спеціальна педагогіка містить елементи усіх описаних
систем, а її досвід також часто стає основою певних
інновацій, які знаходять своє місце у загальноосвітньому
просторі. На основі глибокого аналізу особливостей
надання допомоги дітям з різними особливими
потребами в системі спеціальної освіти науковці дійшли
висновку про можливість використання її багаторічного
досвіду для створення вітчизняної моделі організації
інклюзивного навчально-виховного процесу в закладі
загальної середньої освіти з інклюзивною формою
навчання. Правильність такого підходу і була підтверджена результатами експериментального навчання педагогів
пілотних освітніх навчальних закладів, які отримали
необхідні знання з галузі спеціальної педагогіки та

змогли їх успішно застосувати на практиці, вдало
поєднуючи із вищезгаданими педагогічними технологіями.
Це створило прецедент для розробки відповідного
методичного інструментарію, а також пошуку можливих
форм передачі досвіду роботи від спеціальних навчальних
закладів закладам загальної середньої освіти. Такий
шлях вочевидь є найбільш доцільним, оскільки дозволяє
максимально використати наявні в країні ресурси,
враховуючи традиції та еволюційно впроваджуючи
необхідні інновації.
Брак досвіду в сфері проектування педагогічної
діяльності у навчальному закладі з інклюзивною формою
навчання спричиняє виникнення суттєвих перешкод, що
впливають на розроблення конкретних стратегій аналізу
готовності навчального закладу до втілення інклюзії та
здійснення його поточного моніторингу, створення
лідерської команди, визначення стартового рівня успішності учнів класу, адекватної моделі організації процесу
викладання в цілому, конкретних методичних технік
допомоги у кожній окремій ситуації, особливостей
оцінювання освітнього процесу, а також процедур
заповнення та ведення необхідної шкільної документації.
У цілому, зміст всебічного забезпечення інклюзії
віддзеркалює освітні тенденції, що набули популярності
у світі за останні десятиліття і посіли передові позиції
завдяки універсальності. Глибоке розуміння філософського підґрунтя інклюзії, своєрідності її реалізації в
нашій країні, визначення її місця й усвідомлення ролі в
єдиній системі освіти дають змогу замислитися над
можливістю побудови освітнього процесу, враховуючи
потреби, розвиток котрих відбувається як відповідно до
загальноприйнятого еталону, так і за узагальним розкладом, у контексті спільного освітнього простору. Пошуки
шляхів найбільш оптимальної організації педагогічної
взаємодії в інклюзивному середовищі уможливлюють
вибір на підставі перевірених світовою практикою
педагогічних систем, а також їх елементів. Найкращі
зразки алгоритмів застосування зазначених систем та їх
елементів за кордоном, а також перші кроки організації
планування й реалізації освітнього процесу, здійснені в
експериментальних закладах України, демонструють
доволі високу результативність стратегій, репрезентованих
в останніх наукових та навчально-методичних джерелах.
Водночас, інноваційний рух, який поступово розгортається
у сфері освіти нашої держави, має свої особливості й
вимагає організації подальших досліджень для аналізу й
узагальнення набутого досвіду, а також зосередження
особливої уваги на питаннях імплементації взаємодії
фахівців загальної та спеціальної освіти. Народження
вітчизняної моделі інклюзивного навчання, як результат
повсякденної практики та наукових досліджень, стане
надійним підґрунтям удосконалення існуючих і створення
оригінальних стратегій викладання в інклюзивному
навчальному закладі й складає перспективу подальшого
розвитку вітчизняної освітньої галузі.
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THE CASE-STUDY OF AUTONOMOUS LEARNING
FOR IMPROVING LISTENING COMPREHENSION
The article is devoted to effectiveness of autonomous learning for improving listening comprehension for the
first-year students who specialize in International Law and International Relations. The analytical review proves
that LC competence is essential for professional multicultural competence as essential for generic and specific
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Introduction. At present, Ukrainian higher vocational
school faces great challenges to develop and maintain
appropriate professional programs for English learning
taking into consideration individual interests and levels,
employers‟ demands and requirements, on the one hand, and
on the other hand, such important aspect as time and effort
consumption for a learner. Efforts should be directed at
building the professional multicultural competence, which
can be defined as the process and outcome of the formation
and improvement of professionally significant competencies
which provide a future specialist with the opportunity to
discharge professional duties effectively and to be an equal
partner in multicultural professional environment. Its
formation requires development and implementation of
respective approaches and methods of teaching foreign
languages (FL) teaching. One of the ways to optimize the
formation of professional multicultural competence is mostly
connected with self-training or autonomous learning as
constituent part of the course «Foreign language (English)
for professional purposes». Moreover, fewer English hours
in the higher vocational school curricula necessitate the
development of autonomous learning tasks that would
embrace all components of multicultural professional
competence, including communication competence and such
competencies as adequate production and perception of
information. In its turn information requires development of
the number of competences as proficiency in new information
technologies, critical thinking and evaluation of the information received from different sources and its application.
The analysis of various domestic and foreign researches
and publications is evident that the problems of the
professional multicultural competence are constantly in
sharp focus of the academic realm. The issues vary from
multidisciplinary and cross and/or inter-disciplinary approaches
(S.G. Ter-Minasov,
N.V. Popova,
M.M. Stepanova,
O.Ju. Afanasyeva, D.D. Pennington, M.C. Magnin and others);
communicative and interactive approaches (T. BennettKastor, N.T. Flanders, W. Flint Smith, M.A.K. Halliday,

G. Wells,
Jack C. Richards,
D. Nunan,
A. Pollak,
G.B. Halleck and many others) to the role of autonomous
learning, in particular by means of information technologies
(Holec, Simon Borg, Andrew G.P. Nowlan, Saleh
Al-Busaidi, Jinjin Lu, Jihui Wang, Ene Peterson) and
teaching listening and speaking skills (Cai Ming, YAN
Yi-bo, QIN Jing, G. Moterram, N. Kern, L. Vandergrift,
C.C.M. Goh, M. Rodríguez, G. Conti, О.А. Volkova,
M. Lenyuk, O.B. Bigich, E. Stebleva, N.A. Soroka), to name
a few.
The objective is to research effectiveness of the
autonomous learning method within the course «Foreign
language (English) for professional purposes» catered for the
first-year students, Branch of Knowledge «International
Relations», Education Qualification Level «Bachelor»,
Specialism «International Law», Yaroslav Mudryi National
on the basis of empirical analysis. The object is the level of
the professional communicative competence formed as the
result of systematic autonomous fulfillment of definite tasks,
and the subject is the first-year students as autonomous
learners. In this case study, by computer-aided autonomous
learning we mean that students form or improve their skills
out of class using computer technologies. We should note
that the case study does not present a kind of pre-designed
experiment but rather sharing of experience and observations
and is based on the case study.
Results and discussion. To start, the significance of the
present research should be explained by practical needs for
intensifying and modernizing the student-concentrated
learning and teaching process. In detail, it can be reasoned
by the number of arguments.
Firstly, the process of teaching at all levels involves the
combination of various types of classroom, individual and
independent work, and active use of the acquired knowledge
in communication. According to the course curriculum
programme for the first year students, Branch of Knowledge
«International Relations», Education Qualification Level
«Bachelor», Specialism «International Law», provides for 16
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credits, including 220 in-class hours and 260 hours for
independent and out-of-class work. Teaching English to the
first-year students meets the aims of vocational training as it
ensures acquisition of knowledge and development of skills
necessary for performing the tasks of primarily social and
everyday as well as production. The communicative
competence is formed within the themes and communicative
situations that arise in everyday life and in relations among
people. At this level International Law topics are covered
only in the aspect of social and political phenomena.
Students obtain the general idea of their professional
activities and learn the basic notions and terms of
International Law from the publications, periodicals and
news. According to Nima Shakouri Masouleh, Razieh
Bahraminezhad Jooneghani (2012), «In order to help
learners to assume greater control over their own learning, it
is important that teachers help them to become aware of and
identify the strategies that they already use or could
potentially use» [1, р.840] It proves the fact that professional
multicaltural competence must be formed within
professional, social and academic communicative patternsof
the country the language of which is learnt. It means that a
student learns how to communicate in a foreign language
rather than how to learn by heart words and rules, and how
to use the knowledge mechanichally. There is no sense to
learn an isolated foreign word by creating mechanical
asssociation with a corresponding translation into the mother
tongue. As profesional, social and academic communicative
patternsof the country the language of which is learnt are
essential for both learning and teaching outcomes, FL
teachers must put the adequate foreign communication
environment above any other consideration for developing
and implementing from cariculla, courses, and approches to
methods, techniques and tasks.This is a point which is a
basis of the case study of autonomous tasks‟ effectiveness
for professional multicultural competence.
Secondly, in any case FL teaching as a means of
intercourse is communication training. Thus, since being
aimed at the formation of the professional communicative
competence that consists of the linguistic (language skills
and language knowledge), sociocultural and pragmatic
competences the communication training is the core of the
student-concentrated learning and teaching processes which
are based on the conceptual principles of the competence
approach and take into account the Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment (CEFR) and the international English Language
Testing System (IELTS). Moreover, multidisciplinary and
cross and\or inter-disciplinary approaches provide for initial
majoring in Law and International Law that meets Education
and Qualification Standards (EQS) requirements for Branch
of Knowledge «International Relations», Education
Qualification Level «Bachelor», Specialism «International
Law» and the international academic standards specified for
the Bachelor of Laws. There are many documents developed
to determine subject specific and generic competences of
lawyers to be formed at every degree level in different
countries. However, a tendency of their unification is
manifested by the analysis of the Tuning Educational
Structures in Europe project [2] which involves stakeholders
all over the world including Ukraine, Australia, the USA,
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China, to name a few. For example, Reference points for the
design and delivery of degree programmes in law, Final
Report 2007 defines the subject area as «the study of the
formal ways to shape individual and collective behavior of
people by structuring and organizing society in order to
prevent and manage conflicts arising by human interactions»
[3, p.212]. It also contains the List and definition of the
desired/intended/expected Learning Outcomes statements,
phrased in terms of subject specific and generic competences
to be developed. Among generic competences relevant to
professionalmulticalturalcompetence bachelors are supposed
to have basic level of «problem solving with the ability to
analyze and synthesize; ability to apply knowledge in practice;
ability to cooperate in an international environment; ability
to conduct academic and professional research efficiently»
[3, pp.216-217]. Nobody will argue that specific competences
can be developed efficiently only if professional multicultural
competence is acquired. We agree that the following specific
competences are much dependent on the latter: knowledge
and understanding of principal features and key concepts and
principles of the legal system including European and
International dimension (covering institutions and procedures);
understanding of political, social, economic, historical,
personal and psychological phenomena (among others)
taking them into consideration in the creation, interpretation
and application of Law; ability to read a range of complex
material and to summarize their arguments accurately;
ability to identify and work with principal aspects of
supranational and foreign legal systems; ability to express
oneself in a fluent technical language using precise, clear
legal terms [2,3,4].
Thirdly, one of the course‟s goals is the improvement of
listening skills, i.e. overall listenining comprehension training.
Listening comprehansion is achieved through a number of
perceptual acts that piece together all the perceived elements
into a single thought. The perceptual acts allow instant
recognition of phonetic, lexical and grammar components of
the speech. The acts comprise identification of separate words,
bringing them together into phrases (word-combinations),
and defining their meanings. Listening comprehension training
is realised through developing lexical and grammatical
listening skills, phonemic and language feeling. Notably,
however, the listening competence is not undestanding of
separate phrases, but rather comprehension of live or
broadcast speech perceived as an integrated piece of the
information that requires distinguishing and determining
some meaningful points or parts and establishing relations
between them. The latter depends on a level of listener‟s
skill to comprehend the meaning of separate words or
phrases which are key or sign ones for the information on
the whole. That‟s why it is important for a student to learn
and understand the algorithm of comprehension from the
level of „meaningful points‟ or\and key words to „sign
phrases‟. When succeded at all these levels a listener is able
to comprehend the general content of the piece of
information perceived by ear. «Data show that people in
daily communication activities in about 50% of the time is to
obtain information through the sound, 18% of the time by
saying to get information, thus, listening is one of the key
ways of language input in five, highlights the importance of
English ability» [5, P.202].
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Fourthly, another important ability for listening
comprehension is short-term memory (STM) or working
memory, in particular working audile memory (WAM).
A psycological view on the role of STM in listening
comprehension is given by Fang Xu: «When the auditory
system of the listener receives the sounds, a transient sensory
store called echoic memory holds them for about one
second. At this moment, the listener gives order to this series
of sounds by using formerly learned patterns which group
the sound stream of the language into meaningful units. As
soon as the patterns that the sounds organize have been
identified, they enter STM in the form of words. If we define
units in terms of syntax, they usually refer to words, phrases
or clauses and change with the type of input and also with
the listener‟s prior experience. As soon as sounds have
passed into STM and have been organized into appropriate
syntactic units, they are held only long enough to be
interpreted in the meaning before they are removed from
memory so as to vacate for new incoming sounds» [6,
pp.106-107].
It is evident that the psycological description contains all
levels of the perception of informtion by ear we presented
above. It also brings us to the conclusion that good WAM
facilitates as processing informtion perceived by ear as
output of listening compehention and eventually leads to
development of FL communicative competence. The
researchers [5,6,7,8,12] prove a clear correlation between
different types of memory and language skills where STM is
very significant as it is responsible for storage and processing
of information. Listening compehension requires both
storage and processing proceeding from the level of
meaningful units to the desirable outcome of comprehension
of the piece of information as a whole. J.Sh. Futransky
observed significant memory differences between the students
who needed to recall specific information and those who
need to recognize the idea while fulfilling the listening
comprehension tasks. «Significant memory group differences
were observed on both the decoding and reading
comprehension
measures.
Interestingly,
listening
comprehension scores coupled with working memory scores
emerged as the dyad that accounted for the greatest
proportion of variance in reading comprehension» [6].
That‟s why one of the tasks of listening comprehension is
enhancing of STM in order to boost FL communicative
competence. Moreover, STM may serve as the measure of
learning level and speed of learning. From psychological and
pedagogical points of view the crucial factors that influence
the learning on the whole also include an emotional status,
age, appearance, academic achievements, intellect, intellectual
faculties and talents, temperamental attributes, important
traits in definite groupsand social attitudes, perceptive and
reflexive capabilities, peculiarities and conditions of
concrete activity [9,10,11,12].
The analisis of the linguistic competence level of the first
year students where each skill (reading, speaking, listening
and writing) have been assessed proves that there are
considerable differences in levels of the skills, despite the
students‟ high grade points of the external indepentent
assesment English tests. If range from “good” to “bad” the
skills are reading, speaking, listening and writing. Against
this background, the central question that motivates this case

study is what techniques of computer-aided autonomous
learning will enable each basic competence skills to be
improved so as to narrow the gap between the skills. Taking
into account that the course is aimed at professional
multicultural communicative competence as the product of
interdisciplinary integration of the number of components:
linguistic-cultural component (lexical units with nationalcultural semantics and the ability to apply them in situations
of intercultural communication); sociolinguistic component
(linguistic characteristics of social strata, different generations,
sexes, social groups, professions); socio-psychological
component (interdisciplinary communication-concentrated
games including the role-playing); cultural component
(information about the history and culture of the target
language) a technique is supposed to satisfy all the above.
As for vocational training of law students it is
appropriate to implement the techniques based on the
principle of interdisciplinary integration that emphasizes
diverse learning experience, both virtual and physical,
through a rigorous, flexible and relevant curriculum. It also
meets the goal of the student-centered approach as it
provides opportunities for students to create and expand
personal and professional learning networks; master
different ways of working across subjects and disciplines;
make connections between what is learned in different
subjects and disciplines; identify the appropriate knowledge
and skills needed to investigate a particular issue or problem;
practice core literacy skills in context; make assessment
activities, support and feedback a powerful integrated feature
of learning. Therefore, it is necessary to create such
communication situations for FL learners which make them
solve extralinguistic tasks of problem nature. That‟s why the
tasks should contain information stimulating mental activity
and critical thinking. Semantically, the communication
situations are based on socio-political contexts including
economy, politics, law, education, etc. Larry Vandergrift and
C.M. Goh Christine proved the advantages of the
communication-concentrated
and
learner-concentrated
listening [12, pp.26-28] which we try to demonstrate with
the help of the self-work home task fulfilled by the first year
students, Branch of Knowledge “Law”/“International
Relations”, Education Qualification Level “Bachelor”,
Specialism “Law”/“International Law”.
The task instruction:
– Watch One Minute World News [13] online and
choose a piece of news from the issue
– Listen to the chosen news to get a general idea, answer
the questions “What? Who? When? Where? Why?” and
headline the news.
– Listen to the news as many times as you need to write
down the text in your note books. If you fail to identify a
word on ear, transcribe it.
– Translate the news, separately identify terms, phrasal
verbs and set-expressions and be ready to explain them to
your groupmates.
– Put different types of questions to the news.
– Be ready to present the news in class, express your
attitude to the information you heard and share your opinion
on the event.
In class the students present their chosen news following
the algorithm and using the respective phrases. The news can

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019
be introduced the following way: I‟d like to share the news
with you I watched on BBC yesterday / to tell you about the
news I‟ve heard on BBC yesteday; I‟m going to present the
news which I‟ve found on the internet this week; The news
I‟m going to share with you today comes from the
Internet;Have you heard the news that … ?; I heard that
item on the late news; Bad news has wings (bad / ill news
travels fast, bad / ill news comes/ flies / travels apace, bad /
ill news flies fast); The top stories in the news are …; We
waited and waited for news of him; This is good news for
smb.; News comes as a blow to smb.; After the news broke
…; … is much in the news; etc. The students are also given
the “News” vocabulary portfolio which they develop
constantly when they share their information in class. For
example, the “news” section can also include:a bit of news,
piece of news, an item of news, data, information,
intelligence, news report, announcement, story, account,
article, news flash, newscast, headline, press release,
communication, communiqué, bulletin, message, dispatch,
statement, disclosure, revelation, word, talk, gossip, scoop,
tidings, discourse, etc. The student can describe the news in
order to give a first idea to his/her groupmates what the talk
is about, for example: It is good (welcome, momentous,
flashy, reliable, unbiased, sensational, bad, grave, harmful,
heavy, Job‟s, dramatic, bleak; contradictory, scant,
shocking/startling, unexpected, fiddler‟s, stale, managed;
spot, late, latest, nightly, morning, current, authentic,
breaking; world, foreign, international, national news, local,
home, regional, domestic, political, economic, on-call, etc.)
news; The headline is … . It can be headlined ….; to be in
the news, to dominate the news, to keep abreast of the news,
to link the news of smth, to make the news smth, to submerge
all other news, to welcome the news; etc. The portfolio may
consist of different sections that depends on needs and
interest of a separate student and the tasks established in the
programme including Law, Economy, Society, Politics, etc.
When the students perform their pieces of news their task is
to imitate phonemes, stresses, tones and pace while the
listeners are decoding the information progressing from the
phoneme level to the sentence level and finally the text-idea
level. To control comprehension of the news the student asks
questions. The key news vocabulary can be introduced
interactively. The studentseperately idenifies the terms and
setexpressions. The group aresupposed toexplain the words
in English, give examples in other sentences for
understnding the meaning of the word or phrase, and if
necessary, translate them into their native language. In case
they fail the student does it for them. Finally, the group can
add relevantinformation, share their opinions and
impressions on the events under discussion. It is advisable
that the students are recommended the list of internet
resources where they can learn more about „news‟. For
example, FluentU is an ultimate guide how to learn English
through news with 12 free online news sources [14]. Learnex
[15] and MyEnglishPages [16] help students to extend the
vocabulary portfolio for giving and responding news. To
unify and systematize the obtained information it is
advisable for the students to complete the vocabulary
portfolio which can include the following sections: Word or
expression; Area(s) of law (if relevant) or application field;
Definition(s); Translation or equivalent in native language;
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Other forms of this word (if relevant); Sample sentences;
Other collocations; Related words and expressions; Other
information. It can be organized as a team project work
where a project refers to the definite developments or area.
To sum up, at the input the first-year students
demonstrated the uneven level of comprehension listening
skills where the latter was underdeveloped in comparison
with reading and speaking. The regular fulfillment of the
„news presentation task‟ and active participation in the news
discussion demonstrated the effectiveness of the technique
of computer-aided autonomous, learner-concentrated
learning based on communicative and interdisciplinary
approaches. The main output of the experiment is that the
students have considerably updated their comprehension
listening skills as the technique is aimed at training
perception on ear, recognition, identification of sounds,
words, intonational drawing of phrases. Moreover, the
students with a „poor‟ level of speaking skills or those with a
„good‟ one but exprerience some FL communication problems
of pscycological and pedagogical nature discussed above in
the present article, have correspondingly updated their
speaking skills and become more active communicators.
Additionlly, the tecnique contributes much to improvement
of reading, phonetic, translation, grammar and lexical skills.
Taking about 20 minutes of an hour and a half at the
beginning of tutorials the news presentation is a warm-up
activity that tunes a group in team work and that creates
informal, friendly, cooperative, FL surrounding and motivative
atmosphere of FL communication. The latter is a prerequisite
of overcoming FL barrier by students, making every member
of the group be an important participant of the process that
profoundly facilitate the decision of the psychological and
pedagogical problems that have a negative impact on the
learning. The news presentation refers to a role play where a
student performs a BBC speaker while presenting the news
and a teacher while controlling its comprehension and
explaining new vocabulary. The fulfillment of the task
requires the students to identify the appropriate knowledge
acquired at legal subjects, country-specific subjects, and
make connections between what is learned in different
subjects under implementing critical and creative thinking.
Moreover, they need master different ways of searching,
collecting, processing and presenting information by means
of computer technologies and internet recourses.
The verbal-logic, semantic memorization turned out most
efficient. Regular short-term memory exercise facilitates not
only the fast and easy memorization, but also develops the
operational readiness to use the acquired knowledge and
skills in communication. As the task intends the students to
determine independently the meanings of as many new
words and phrases as possible based on the context the
students train relevant mental acts that also assist the
enhancing of their active and passive vocabulary portfolio.
The increased emotional drive and interest to master new
material is also observed when the availability of informtion
percieved on ear is such that allows to catch a general idea
even then, when the information containsmany new words
or/and expressions. Endah Mitsalina experimentally proved
that «the level of difficulty will be a good determinant of
selective learner attention. What‟s more, personal relevance
makes an enormous difference in students‟ attitudes toward
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learning. Finally, visual material and authentic material will
stimulate students‟ interest and enthusiasm» [17, p.38].
Another positive outcome is that the students have
accustomed to the speech speed and pronunciation features
of differentnews broadcasters. The technique provides
individual approach as the studentswith different abilities to
learn, FL skills, inclanations and interests have opportunity
autonomusly regulate their speed and volume of performing
the task. It is important for FL teachers to trace students‟
interest in the subject matter, level of difficulty, relevance to
existing knowledge, perception of usefulness, motivation in
order to choose appropriate in-class and outclass learning
techniques. « … Students‟ language skills cannot be improved
without engagement and motivation is seen as the critical
element for success in improvement of students‟ engagement
in the classroom and beyond. Students need to develop
learner autonomy in order to succeed in the course, later
classes and in future jobs» [18, p.97].
Conclusions.
The analysis of the theoretical backgrounds of autonomous
learning aimed at improvement of listening comprehension
within professional FL training proves that:
– professionalmulticalturalcompetencemustbeformedwit
hinprofessional, socialandacademiccommunicativepatternsof
the country the language of which is learnt;
– professional communicative competence as integrative
part professional multicultural competence is essential
specific competence required for Bachelors in “International
Relations” branch of knowledge, “International Law” area of
specialism;
– listening comprehension competence is ability of
perceiving live or broadcast speech as an integrated piece of
the information and contributes to development of FL
communicative competence;
– short-term memory considerably influence listening
compehension as it is responsible for storage and processing
of information;
– there are considerable differences in levels of the skills
where, if range from “good” to “bad”, they are reading,
speaking, listening and writing that is also proved by the
results of the case-study.
From the case-study, conducted in the groups of firstyear students, Branch of Knowledge «International Relations»,
Education Qualification Level «Bachelor», Specialism
«International Law» it is established that the the autonomus
learning task of „news presentations‟ is an effective listening
comprehension technique, namely:
– corresponds didactic principles that it is supplied both
by objective, and subjective factors. For example, it assists
to remove the number of psychological and pedagogical
obsticles for acquiring by students professional multicultural
competence;
– combines theory and practice that creates preconditions
for developing the generic professional competences
relevant to professional multicultural communicative
competence on conscious base;
– promotes the specific competences where professional
multicultural competence is the key one for lawyers
specializing in International law and International Relations;
– involes all components ofprofessional multicultural
communicative competence to be developed: linguistic-

cultural component; sociolinguistic component; sociopsychological component; cultural component, etc.;
– productively uses all channels of perception from
authentic sources (acoustical, motor, visual) that effectually
trains working audile memory and ultimately short-term
memory;
– combines different types of autonomous learning,
interactive training and control;
– intensifies autonomous learner-concentrated process by
creating prospective and active types of motivation as it is
based on new valuable extralinguistic information chosen by
the students independently by their intellectual, intelligent
and academic needs.The prospective motivation or “activity
reasons” relates tothe students‟ awareness of the objective
and tasks of both the course and separate activity, and
practical use of professional multicultural competence for
their future career. The activity motivation or “action
reasons” encourage cognitive activity as it boosts the
students‟ interest in performing educational tasks.
To sum up, if reasonably combined the approaches of
computer-aided autonomous learning, learner-concentrated
instruction and interdisciplinary training are the effective FL
teaching tool for forming and developing professional
intercultural competence at universities. On the one hand, it
allows of saving in-class time where the course hours are
limited and intended for the definite programme objective
and tasks. On the other hand, proceeding from the positive
results of the „news presentation‟ implemented it is evident
that it gives opportunity to optimize the teaching and
learning process. It is necessary to conduct quantitative and
qualitative research to establish actual effect for balancing
inequality of linguistic competences. It is also not less
important to determine to what extend the material obtained
from online news sources must be learned and how it should
be controlled and assessed; how information context and
tasks based on the information should be complicated in
order to update autonomous learning for developing
professional multicultural competence.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ АУДІЮВАННЯ
Стаття присвячена дослідженню ефективності методу автономного навчання для вдосконалення
компетентності сприйняття на слух, який було застосовано на першому курсі, спеціалізація «Міжнародне право» та
«Міжнародні відносин». Аналітичний огляд доводить, що ця компетентність є важливою для професійної
мультикультурної компетентності, яка є невід‟ємною складовою загальних і спеціальних компетентностей. Аналіз
демонструє позитивні результати вирівнювання рівня лінгвістичних компетентностей студентів. Комп‟ютерні,
автономні, студент-орієнтовані, міждисциплінарні та інтерактивні комунікативні завдання сприяють
інтенсифікації навчання, мотивації, усуненню психологічних та педагогічних бар‟єрів.
Ключові слова: аудіювання, професійна багатокультурна компетентність, автономне навчання, студенторієнтована, міждисциплінарна, комунікативна, інтерактивна.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Стаття характеризує систему управління якістю освітнього процесу в вузах в просторі взаємодії з
навчально-виховним середовищем. Виявлено інтегративні критерії якості освітнього процесу та
обґрунтовано інтеграційні процеси, що впливають на підвищення ефективності системи управління
якістю освітнього процесу в вузі. Розроблено модель системи управління якістю освітнього процесу,
ефективність підвищення якої забезпечена результатами інтеграційних процесів. Описано рейтингову
систему. яка дозволить удосконалити процес контролю, реалізувати нові форми навчальної діяльності та
отримати більш ефективний результат навчання.
Ключові слова: процес навчання, якість навчання, управління якістю, системи контролю, рейтингова
система, система оцінювання.
Постановка проблеми. Освіта є одним із структурних компонентів економічної системи, яка в значній
мірі визначає успіхи її реформування. Мета вищої
професійної, в тому числі педагогічної освіти, визначається як підготовка кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного,
відповідального, що вільно володіє спеціальністю і
орієнтованого в суміжних областях діяльності, здатного
до ефективного виконання професійних обов‟язків.
Активна участь України в міжнародних процесах
інтеграції на освітніх ринках, де конкурентоспроможність
нашої освіти може підтримуватися якістю освітньої
продукції та відповідними міжнародними стандартами.
У майбутньому слід зробити перехід на державні
стандарти якісної освіти, заснованих на компетенціях.
Тільки за цієї умови може підтримуватися і розвиватися
освітній простір. Затребувана споживачами якість освіти
(освітнього процесу і його результату) забезпечується
управлінням, яке отримало назву «управління якістю».
Головна місія управління якістю освітнього процесу,
як центральною в системі професійної підготовки є
забезпечення стану його функціонування та результатів,
стосовно вимогам, нормам, стандартам, які співвіднесені
з певною державною метою вищої професійної освіти.
Однак в даний час склалася ситуація, при якій практика
управління якістю освіти в повній мірі не справляється з
вказаною місією, перш за все, через неузгодженість вимог
до якості освітніх стандартів і ринкового середовища.
Актуальність проблеми є теоретичне обґрунтування,
розробка та апробація, які засновані на ефективної
моделі системи управління якістю освітнього процесу в
вузах в просторі взаємодії з маркетинговим середовищем.
Сказане свідчить про необхідність «включення»
нових резервів, в тому числі і інтеграційного характеру,
що забезпечують розвиток системи управління якістю
освітнього процесу відповідно до даного державною
політикою властивістю задовольняти вимоги до якості
освіти всіх груп споживачів.
Виклад основного матеріалу. При визначенні
теоретичної актуальності встановлено, що проблеми

управління соціальними системами висвітлені у фундаментальних працях В.Г. Афанасьєва, Д.М. Гвишиани,
Г.В. Керімової, Г.Х. Попова, Д.І. Правдіна, В.А. Тихомиров а
та інших. Загальні і приватні аспекти управління
розвитком педагогічних систем відображені в роботах
В.П. Беспалько,
Х.Б. Буйдакова,
В.Ю. Васильєва,
В.І. Звєрєвої, H.A. Конаржевского, В.Ю. Кричевського,
М.М. Кустова, Н.В. Кухарева, A.A. Орлова, В.Н. Симонова,
П.І. Третьякова, Т.І. Шамовой та інших. Виділяються
своєю актуальністю дослідження з управління якістю
освіти В.В. Губарєва, С.Д. Ильенковой, Є.Г. Мартинова,
О.І. Михеєнко, М.М. Поташника, Р.З. Сафоновой,
В.П. Понасюка, П.Й. Третьякова.
Інноваційна спрямованість досліджень в галузі управління якістю освіти відображена в працях В.Г. Бикової,
М.С. Гаврилової, В.І. Звєрєвої, JI.A. Іванової, C.B. Кузьміна,
О.Г. Прикота, A.C. Сіденко, О.Г. Хмарка і інші.
На підставі аналізу практичної і теоретичної
актуальності обраної теми виявлені наступні протиріччя:
– між достатньо теоретичної розробленістю інтеграційних процесів в освіті і недостатньо дослідженістю
управління якістю освітнього процесу на основі
принципу інтеграції;
– між можливістю цілеспрямованого використання
прихованих резервів інтеграції як фактора розвитку
системи управління якістю освітнього процесу відповідно
до вимог часу і сформованою практикою підвищення
ефективності системи інтеграційних процесів в управлінні
якістю освіти при взаємодії з навчально-виховним
середовищем.
Дані протиріччя дозволили визначити проблему
дослідження, де інтеграційні процеси забезпечують
ефективність управління якістю освітнього процесу в
вузі та взаємодії з навчально-виховним середовищем.
Управління якістю освітнього процесу в вузах України
буде ефективно, якщо ініційовані такі інтеграційні
процеси: [5].
– існуюча системи управління пов`язана з маркетинговим середовищем;
– нормативні та маркетингові вимоги до якості
освітнього процесу відповідно до заданого державною
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політикою властивістю: задовольняти вимоги до якості
освіти всіх груп споживачів;
– нормативні і маркетингові компоненти системи
управління; диференційованих моніторингових і маркетингових інформаційних основ оперативного управління.
Для вирішення поставлених завдань застосовувався
комплекс методів: теоретичний аналіз філософських,
психологічних, соціологічних, педагогічних наукових
джерел з проблеми дослідження; моделювання, анкетування, інтерв‟ювання, педагогічний експеримент, кваліметричні методи та статистична обробка результатів.
Теоретична значимість полягає в науковому обґрунтуванні необхідності реалізації принципу інтеграції в
вивченні і перетворенні системи управління якістю
освітнього процесу в вузі з метою забезпечення її
ефективності при взаємодії з навчально-виховним
середовищем; у встановленні інтеграційних критеріїв
якості освітнього процесу, орієнтованих на компетентнісний підхід; у виявлені інтеграційних процесів і їх
результатів в просторі взаємодії інституційної системи
управління якістю освітнього процесу з навчальновиховним середовищем, забезпечують створення ефективної моделі управління щодо заданих споживчих властивостей освітнього процесу і його результатів [2, с.65].
Практична значимість полягає в практикоорієнтованої адаптації моделі системи управління якістю
підвищення освітнього процесу на основі принципу
інтеграції стосовно вузу; в розподілі узагальнених
процедур: операційно-компетентнісного цілепокладання,
компетентнісного подання змісту, розвитку суб‟єктної
активності студентів до оволодіння професійною компетентністю, визначення та вимірювання якості результатів
освітнього процесу [1, с.39].
Педагогічна та методична література створює
складності в осмисленні навчальної та методичної
літератури і студентами, і викладачами. Також ми маємо
своє розуміння цих же питань допомогою контролю
знань. Види котролю це структурний компонент. його
методи і прийоми, форми і організації. В навчальному
процесі види контролю: розрізняються за функціями.
Стартовий контроль завжди потрібно проводити на
початку навчального року. Базова основа стартового
контролю полягає в тому, що викладачу потрібно
виявити рівень готовності студентів до сприйняття
нового матеріалу. А на початку навчального року –
встановити, що збереглося і що «зникло» з того, що
вивчалося студентами в попередньому навчальному
році. І справді, викладач будує вивчення нового матеріалу
на основі полученного матеріалу.
До перевірки залишкових знань студентів та перевірки
результатів навчання відносять поточний контроль. Він
проводиться на перших етапах навчання, коли ще важко
говорити про сформованість умінь і навичок студентів.
Його основна мета – аналіз ходу формування знань і
вмінь і це є процес оцінювання навчальних досягнень
студентів як фактор підвищення якості навчання.
Прикладом порядкових оціночних шкал є рейтингова
система. В останні роки в багатьох установах вищої
професійної освіти розглядаються різні підходи до
оцінювання знань, умінь, навичок студентів, особливо в
зв‟язку з необхідністю перетворень, яка передбачає
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впровадження до вузів системи залікових одиниць в
якості запобіжної трудомісткості навчальної роботи студентів. рейтингу присутні різні види рейтингової оцінки.
Рейтинг студента – сума балів, отримана ним
відповідно до предметно-циклової рейтингової технології.
Накопичувальний рейтинг – сума балів, отримана шляхом
підсумування зіставлених рейтингів з дисциплін, що
вивчаються за певний період. На мою думку, основна мета
рейтингової системи оцінки знань – стимулювати рівномірну роботу студентів протягом семестру, створити умови
для прояви творчих здібностей студентів, дати можливість
кожному студенту самому вибрати рівень підготовки,
мотивувати фундаментальну підготовку фахівців.
Більшість дослідників пов‟язують перспективи багатобальної системи оцінювання з цілою низкою чинників:
строгим науковим обґрунтуванням; наявністю адекватного
інструментарію оцінювання; конструюванням кількісної
оціночної шкали згідно обґрунтованим принципам; розробкою дієвого механізму перекладу сумарних балів в
оцінки офіційної шкали оцінювання. Впровадження
науково обґрунтованих джерел багатобальної систем
оцінювання при наявності досить професійної культури
педагогів сприяє удосконаленню процесу навчання і
його оціночного компонента навіть в рамках традиційної
інформаційно-просвітницької концепції навчання.
Відносний рейтинг – це накопичувальний рейтинг,
виражений у відсотках від максимальних балів. Підсумковий рейтинг – сума балів студента за весь період навчання, виражена в абсолютних або відносних показниках.
Рейтинг є способом пізнавальної діяльності і якістю
результатів студентів. Застосування рейтингової системи
оцінювання знань студентів дозволяє успішно підвищувати активність роботи студентів протягом семестру і
всього навчального року, істотно розширювати і поглиблювати самостійну роботу студентів, отримувати більш
точну і об‟єктивну оцінку знань і рівня предметної
підготовки в процесі навчання, ранжувати студентів за
рівнями знань в групі, на курсі, визначати їх подальший
шлях навчання при наявності цільової або багатоступінчастої підготовки, Одним з варіантів вирішення проблеми
може стати застосування гарантованої оцінки за рівнем
рейтингу, набраного в семестрі.
Ключовим елементом даної системи є бальнорейтингова система оцінки навчальної діяльності студентів
в поєднанні з прогресивними принципами педагогічного
менеджменту, зокрема, з взаємної дисциплінованістю
викладачів і студентів, справедливим ставленням до студентів, нормуванням їх навчальної роботи і т. д. [4, с.67].
Позиціонуючи систему залікових одиниць щодо
цілей і пріоритетів розвитку болонських реформ, неважко
побачити, що перехід до реалізованої в рамках суб‟єктсуб‟єктної освітньої технології є по суті перехід до
навчання студента, коли на перший план в організації
навчального процесу виходять інтереси не університету,
не викладачів , а лише студента.
Аналіз публікацій, що стосуються організації навчального процесу у вищих навчальних закладах провідних
країн світу і вітчизняний досвід використання рейтингової
системи показує, що подолання недоліків традиційної
системи вимірювання та оцінювання навчальних досягнень
студентів можливо через застосування рейтингової
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технології оцінювання навчальних досягнень, в зв‟язку з
чим розробка і впровадження даної технології стає в
даний час одним з ключових напрямків розвитку
вітчизняної вищої школи, оскільки дозволяє реалізовувати
механізми забеспечення якості і оцінки результатів
навчання. Стосовно до системи управління освітнім
процесом рейтинг визначається як сума балів, набрана
протягом певного проміжку часу за певними правилами,
які не изменявшимся протягом певного проміжку [3,
с.13-15]. На практиці ми маємо числову величину, яка
висвітлює багатобальну шкалу і таким чином характеризує успішність студентів протягом періоду навчання.
У контексті даного дослідження ми розглядали
педагогічну систему оцінювання навчальних досягнень,
що впливає на якість навчання. Процес оцінювання
навчальних досягнень як педагогічна технологія, представлена педагогічною системою і володіє наступними
ознаками: системність та цілісність; структурність та
ієрархічність (система властивостей має ієрархічну
структуру); динамічність (якість процесу відображається
в якості результату); зовнішньо-внутрішньою обумовленість чинників; відповідність вимогам, потребам і
нормам. Аналіз робіт різних дослідників дає можливість
констатувати, що в психолого-педагогічних роботах
виявлені проблеми і розкриті внутрішні протиріччя в
оціночної діяльності.
Але практикою накопичено багато способів і методів,
які сприяють можливості окремого викладача підвищувати
об‟єктивність його суджень. як про якість навчання, так і
про його результати [5, с.125]. Серед цих засобів
оцінювання навчальних досягнень називають різні системи
позначок, які виставляються при поточному, проміжному,
підсумковому контролі знань, умінь та навичок студентів.
Основні стратегічні спрямованості реформування
освіти в Україні, вдосконалення системи освітньої
статистики та моніторингу якості освіти визначили
актуальність навчальних досягнень. Багатогранність
проблеми оцінювання навчальних досягнень студентів
вимагає розробки адекватної теоретико-методологічної
стратегії, з якої і випливає підхід до пізнання.
Висновок. При теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми представляють інтерес принципові
посилки, закладені в кваліметрії:
1. Підхід до якості як до єдиного динамічного поєднання окремих властивостей, кожне з яких в силу свого

характеру і взаємозв‟язків з іншими властивостями (з урахуванням їх вагомості і важливості) впливає на формування ієрархічної структури якості продукції.
2. Теоретичне визнання практичної можливості вимірювання в кількісної формі, як для будь-яких окремих
властивостей, так і їх поєднань, в тому числі комплексній
або інтегральній якості.
Оцінювання навчальних досягнень студентів повинно
розглядатися в системі: як відповідність освітнім стандартам, оскільки цього вимагає нормативно-правові
документи; як відповідність застосуванню, оскільки
«якості неможливо досягти тільки шляхом інспекції»,
необхідно орієнтуватися на задоволення потреб споживачів кадрів; як відповідність прихованим потребам студента, що розкриває сутність розвиваючих цілей освіти.
Відповідно до такого підходу основною проблемою є
розробка показників і технології вимірювання в однакових
одиницях мети, поставленої перед студентами, і досягнутого ними результату.
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ORGANIZATION OF PROVIDING AND EFFICIENCY OF IMPROVING
OF THE STUDENTS TRAINING QUALITY IN HIGHER SCHOOL
The article describes the system of quality management of educational process in higher educational institutions in the
space of interaction with educational and educational environment. The integrative criteria of the educational process quality
are revealed and the integration processes that influence on the efficiency of the quality management system of the educational
process in the university are substantiated. The quality management system model of the educational process in the university
was developed and the effectiveness which is ensured by the integration processes results. The rating system is described
which will improve the control process implement the new forms of learning activities and obtain a more effective learning
outcomes.
Key words: educational process, process quality, quality management, control system, rating system, evaluation system.

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019

131

УДК 378:78
Соколова А.В.,
к.пед.н., ст. викладач кафедри теорії музики та вокалу,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського,
asmoonlux@gmail.com
Україна, м. Одеса

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ В МУЗИЧНІЙ
ОСВІТІ ШКІЛ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
У статті першорядне значення для вирішення поставлених нами завдань мало дослідження британських
вчених, які виявили тенденцію до зникнення уроків музики зі шкільних програм Великобританії, відсутність
стимулу у школярів, який спонукає до навчання гри на інструментах.
У статті представлений аналіз існуючого стану музики в системі початкового та середнього
освітнього сектора Великобританії, розглянуто досвід реалізації ефективних методів для популяризації
навчання музики в цій країні. Це дає можливість критично поглянути на проблеми музичної освіти в школах
України, творчо переробляючи і переймаючи краще з педагогічного досвіду Великобританії.
Ключові слова: музична освіта, Великобританія, музика, криза, педагогічний досвід.
Постановка проблеми. Падіння інтересу до академічної музики в цілому стало загальносвітовим трендом.
Наступність музичних традицій і збереження позицій
музики минулих століть – мета будь-якої розвиненої
держави. Досвід людської цивілізації показує, що музика
несе в собі колосальний заряд енергії. Але для використання енергії музики, необхідно вкласти працю в власну
музичну освіту.
Метою нашого дослідження є аналіз стану і якості
музичної освіти Великобританії в початковій і середній
школі, виявлення ролі і ставлення до музики (в тому
числі і класичної) в системі шкільної музичної освіти,
вивчення досвіду Великобританії для знаходження ефективних шляхів подолання кризи музичної освіти в школі.
Виклад основного матеріалу. На початковому етапі
дослідження ми звернулися до статистичних даних і
результатів проведених експериментів по виявленню
якості уроків музики в середньостатистичній школі
Великобританії.
За останнім масштабним опитуванням, проведеним у
Великобританії, яке охопило 500 шкіл, стало очевидним,
що музика, як шкільний предмет, має поступову тенденцію
до зникнення із шкільних програм Великобританії.
Ще в 2012–13 роках 84% шкіл-респондентів відзначали, що урок музики є обов‟язковим для дітей у віці від 13
до 14 років. У 2017 році цей показник опустився до 47,5%.
Етап навчання дітей від 7 до 9 років, що є ключовим
для початка навчання музиці, був кваліфікований як
«незадоволений» через непрофесійну навчальну програму
та недостатнього фінансування початкового та середнього
сектора освіти Великобританії [2, 3].
За останнє десятиліття кількість співробітників музичних відділів знизилося на 36% у школах, а 70% викладачів
музики були змушені шукати додаткову роботу [3].
Дункан Макрілл, старший викладач Суссекського
університету, робить прості висновки про становище
музики у Великобританії: «Без збалансованої навчальної
програми і гідного фінансування шкіл, що покриває витрати на підвищення заробітної плати вчителям, навчання
музиці стане прерогативою дітей забезпечених батьків» [6].
В системі музичної освіти країни, вважають багато
англійських педагогів, немає стимулу, який спонукає до

навчання гри на інструментах. В результаті, рік від року
зменшується кількість дітей, які бажають займатися
музикою професійно. Дивно й те, що батьки з низьким
рівнем доходу також не прагнуть навчати своїх дітей
музикі безкоштовно, хоча щотижневі заняття з професійними педагогами музики обходяться дорого навіть для
людей із середнім достатком.
Тим часом вплив музики, особливо класичної, на
дітей і дорослих не можна недооцінювати. Чим раніше
дитина починає навчатися грі на музичних інструментах
або просто слухати академічну музику, тим швидше
розвиваються нейронні мережі, які допомагають різним
областям головного мозку передавати один одному дані,
тим самим забезпечуючи життєво важливі для нас процеси:
формування пам‟яті, продукування і розуміння мови,
управління рухами власного тіла.
Завдяки музикі формуються навички командної роботи,
наполегливості, уваги до деталей, вміння аналізувати, а
звукові образи допомагають художньому пізнанню світа.
«Класична музика – це частина людського світосприйняття. Спочатку все просто. Потім все складніше і
складніше. А розуміння приходить пізніше», – вважає
Володимир Співаков, відомий скрипаль і диригент
[інтернет ресурс].
«Класична музика середньовіччя і епохи Ренесансу
складалася для церков, аристократії і членів коровлеского
двору. З часом композитори класичної музики стали
складати для ширшої публіки, музика стала звучати
голосніше, простіше сприйматися на слух», – вважає
педагог-музикант Меуріг Боуен [1, стр.24]. Та в ціх двох
твердженнях відомих музикантів немає протворечія.
Адже класична музика – не для всіх, а для кожного.
Експериментально доведено, що дві рослини були
поміщені в різні кімнати: – в одній звучить класична
музика, а в другій – хард-рок, що призводить до розквіту
першої рослини і до загибелі рослини у другій кімнаті.
Провівши фундаментальні дослідження, вчені встановили, що класична музика, в деяких випадках, має
лікувальний ефект:
– при безсонні;
– для поліпшення пам‟яті або здатності до навчання;
– як ефект розслаблення і набуття комфортного стану душі;
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– як ліки в боротьбі зі стресом або депресією.
Однак, незважаючи на всі очевидні плюси занять
музикою, інтерес до неї продовжує падати.
Корпорація Google представила результати дослідження динаміки популярності різних напрямків
музики, в тому числі і класичної музики, за 2005–2015
рік [інтернет-ресурс].

Рис.1
У доповнення до графіку можна додати, що тільки
3% СД дисків, проданих в 2008 році, містили класичну
музику. На жаль такий низький показник не компенсується продажем квитків на концерти класичної музики.
Літні англійці – єдина демографічна група в суспільстві,
яка демонструє зростання відвідувань концертів класичної
музики.
Люди проводять години в сучасних залах кінотеатрів,
захоплено грають в комп‟ютерні ігри, займаються екстремальними видами спорту, але мало хто проявляє
бажання дізнатися, що хотів сказати Л. Бетховен,
залишаючи нащадкам велику музичну спадщину.
Студенти вищих музичних закладів зізнаються, що
рідко слухають класичні твори для розваги. Коли вони
бажають розслабитися, вони звертаються до поп-музикі.
Це цілком зрозуміло. Сучасні діти розмовляють, грають
і думають швидко. Структурно проста поп-музика здається
набагато привабливіше концерту С.В. Рахманінова.
Блискавичний доступ до будь-якої інформації зіграв злий
жарт з людством. Ми перестали сприймати інформацію
як ціннісну.
Так чи потрібно прищеплювати смак до академічної
музики з раннього дитинства, якщо більшості вона здається
нудною і далекою від цій, яку ми чуємо в XXI столітті?
Серйозна класична і духовна музика, навіть на зорі її
народження, ніколи не належала до розряду розважальної.
«На жаль, в світі ще не придумалі книгу, читання
якой перетворить вас в чудового скрипаля, піаніста чи
гітариста», – вважає Рейчел Боуен [1, стр.7]. Сприйняття
творів класиків будь-якого жанра і напрямка – це
колосальна внутрішня робота, це – органічне поєднання
духовного і тілесного. Ця робота складна та незрозуміла,
але результат перевершує всі очікування.
Згадаймо експеримент з двома рослинами в різних
кімнатах. Рослини далекі від людських емоцій, їм невтямки, що таке гнів, радість, добро, зло. Вони тягнуться
за сонцем, і це єдине тепло, яке дає їм можливість життя.

Однак другій рослині судилося загинути під звуки hard
rock, а першій – знайти нове дихання під звуки класичної
музики.
Великобританія, країна з багатовіковою історією і
культурою, відчуває серйозну кризу в музичному освітньому секторі і намагається знайти баланс, в якому є місце
сучасній й класичній музикі, розширити кругозір учнів,
підняти престиж занять музикою у школі. Для цього
використовуються різні механізми.
У 1975 році маестро Хосе Антоніо Абреу заснував
оркестровий рух «Ель-Система» в Венесуелі. Завдяки
такій системі було досягнуто значні успіхи в роботі з
молоддю з неблагополучних районів.
У XXI столітті в Шотландії було засновано дочірній
рух венесуельської «Ель системи» – «Система Шотландії»,
яка благополучно функціонує і до цього дня. Ця
національна благодійна організація (Big Noise Raploch –
перший оркестровий центр, який був запущений в 2008
році під егідою «Системи Шотландії») [2, 7, інтернетресурс].
Рух «Система Шотландії» з першого дня свого існування прагнуло адоптувати методи роботи венесуельськи х
колег до шотландських умов. Використовуючи найрізноманітніші методи навчання музикі, проводячи навчання
безпосередньо під час і після закінчення занять в школі,
а також протягом шкільних канікул, «Система Шотландії»
надає своїм вихованцям можливість індивідуального і
групового навчання, кар‟єрного росту в майбутньому,
виступи у складі оркестру в різних частинах Великобританії та других країнах. При цьому плата за навчання
гри на інструментах і витрати турне, в рамках гастролей
оркестру, не стягується. А якість музичних інструментів
відповідають запитам найсуворіших цінителів музики.
«Система Шотландії» спирається на різноманітні, але
впізнавані музичні методики, наприклад, метод С. Судзукі,
Е. Кодая, система Еміля Жак-Далькроза, методика
«Кольорові струни» – Colourstrings, а також на основні
постулати соціальної та музичної педагогіки [7, інтернет
ресурс].
Гра в ансамблі допомагає придбати життєві навички,
навчитися основним принципам самодисципліни і співпраці.
«Система Шотландія» ставить перед собою певні цілі.
До першої, і найголовнішою з них, відноситься зміна якості
життя дітей, а також розширення меж можливостей.
Для індивідуальних або групових занять існує певний
графік: три рази в тиждень по 30 хвилин на кожне заняття,
включаючи святкові дні. Спочатку діти працюють по
секціях однойменних інструментів аж до участі в оркестрі,
як кінцевої мети.
Діти розвиваються по-різному і з різною швидкістю.
Саме тому й існує індивідуальний підхід до кожної
дитини, включаючи психологічну підтримку, при русі
працюють також штатні психологи.
Система вміло поєднує шкільну та позакласну роботу
з постійним моніторингом результатів. Фактично всі
навчальні програми оркестрового руху зіставляються з
національними стандартами Шотландії, що стосуються
здоров‟я, а також грамотності і математичних здібностей
школярів.
При переході учнів з початкової в середню школу,
деякі стають добровільними помічниками вчителів в
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початковій школі, інші продовжують займатися музикою в
ансамблях, що базуються на основі середньої школи, і
активно беруть участь в шкільних та громадських заходах.
Сара Александер, виконавчий директор і художній
керівник Національного молодіжного оркестру Великобританії вважає що: «... молодь в оркестрі привертає
почуття спільності, зв‟язку, емоцій, якими кожен щедро
ділиться з іншими людьми. І хоча в оркестровій музикі
немає слів, для багатьох вона стає розрадою, що відбувається з тонкого, піднесеного світу» [7, стр.19].
Вчителі початкової школи часто проводять уроки
малювання під безперервно фонову класичну музику. Це
впливає як на концентрацію уваги учнів, так і на
розкриття творчого потенціалу [6].
Багато продюсерів класичних концертів відмовляються
від формального проведення на користь більшої свободи
і комфорту як виконавців, так і глядачів. Безпосереднє
спілкування з аудиторією, обмін емоціями один з одним,
музична імпровізація від заданих нот безпосередньо на
концерті, поступово руйнує невидиму стіну між виконавцем і залом. Порушення «класичних» правил робить
цю форму мистецтва більш доступною і цікавою.
Щорічні фестивалі класичної музики проводяться у
великих містах Англії, які стають своєрідною туристичною
Меккою для всіх верств населення.
У Лондоні в концертному залі Альберт-хол проходять
щорічні «концерти – променади». На такий міжнародний
фестиваль музики, заснований в 1895 році, продаються
сотні дешевих стоячих місць, вартістю всього лише в 5
фунтів стерлінгів [7].
В Україні в 2018 році Національна громадська телерадіокомпанія України запустила сайт «UA: Класична
музика», де онлайн можна послухати 125 аудіозаписів
відомих композиторів. Це одна з небагатьох оптимістичних новин за останні роки в Україні, що стосується музичної освіти.
Таким чином, результати проведеного нами аналізу,
присвяченого розробці проблеми, дозволяє зробити наступні висновки:
– багато країн, в тому числі і Великобританія, відчувають проблеми, пов‟язані з якісним і ефективним навчанням музики, в тому числі і класичної, в школах.
Очевидно, що необхідно вишукувати можливості заломлення ситуації в цій галузі, підняття престижу музичної
освіти;
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– в результаті розгляду даного питання можна
сказати, що Великобританія робить активні кроки в бік
якісних змін в системі музичної освіти. Так само як створення національних благодійних організацій, що працюють
на добровільних засадах з молоддю, поєднання шкільної
та позакласної роботи в освоєнні музичних основ,
відмова від формалізму проведення концертів класичної
музики на користь живого спілкування з аудиторією,
організація фестивалів класичної музики з доступними
цінами на квитки та використання класичної музики як
фону на заняттях, не пов‟язаних з музикою.
Вивчаючи досвід іншої країни, ми має чітко засвоїти,
що невірний узагальнений досвід може привести до
розчарування, пов‟язаного зі сліпим копіюванням тих чи
інших практичних методів. Однак, коли всі ланки,
пронизані аналізом і синтезом, змикаються в одну міцно
спаяну ланцюгу, і в цій цілісності яскраво вимальовуються відповіді на питання (як, навіщо і для чого), ось тоді
ми запозичуємо, а не копіюємо і приносимо реальну
користь вирішенню складного педагогічного завдання.
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This article properties the investigative studies of British researchers, revealed a tendency towards the disappearance of music
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ACADEMIC INTEGRITY AS A PART
OF MODERN HIGHER EDUCATION QUALITY
The article reveals the peculiarities of academic integrity formation in the system of higher education. The
author examines moral and ethical principles of the «academic integrity» concept as a basis for the system
formation of the individual professional qualities: demanding to himself and his environment, responsibility for the
consequences of his actions, honesty. Attention is focused on the role and importance of academic integrity in
preparing students, that can effectively fulfill their educational responsibilities in a changing socio-economic
situation in our country. The effect of academic integrity on the education quality is highlighted.
Key words: academic integrity; ethical qualities; plagiarism; manifestations of academic dishonesty;
professional duties; university; student values.
Relevancy of the topic. The issue of academic integrity
is a basic and important for modern higher education,
science, culture and art, especially during the global changes
in our society. Recently, the number of universities has
increased, new types of universities are emerging, and as a
consequence, there was a need to balance between the
university activities in favor of society and their
entrepreneurship, between preserving traditions and adopting
innovations dictated by reforms in our country. Academic
integrity – multidisciplinary phenomenon, present in every
aspect of life university.
The number of publications about academic integrity in
Ukraine over the past two years has doubled in comparison
with the previous period, which proves its relevance for
education, science, community and society. The issue of
academic integrity as an educational phenomenon was
studied by such scientists as M. Grinova, N. Gapon,
D. Zagirnyak, V. Romakin, R. Belanova, O. Traverse,
T. Yaroshenko, A. Singaivska, O. Tsokur, L. Pivneva,
L. Ryzhak, who at various times studied the general
theoretical aspects of the academic integrity formation in
European education [10, p.28]. O. Guzhva highlights the
problem of academic ethics and literacy formation [4, p.10].
Y.Kalinovsky studies the academic integrity formation as a
factor in the legal education of students [6, p.477]. T.Dobko,
V. Turchinovsky, V. Banis, T.Finikov investigate the problem
of academic integrity formation as a stable foundation for
the university development [13, p.234]. O. Menshov,
A. Melnichenko, B. Buyak, A. Artyukhov study the
consequences of academic-dishonest acts and legal aspects
of the struggle against plagiarism [13, с.121]. Academic
integrity as a code of conduct in higher education institutions
should fully reflect the students rights and responsibilities
and require special attention.
In the process of studying the issue there were such
problems that were not considered before. The conducted
studies have shown that the most complete from a
methodological point of view in the interpretation of the
«academic integrity» concept is an interest in the scientific
field of the quality of education formation. Modern sociocultural reality, its contradictory tendencies and challenges
addressed to the individual, have created a lot of ideas,
innovations, and practices. Education has become a field of

growing competition and activity individualization. In these
circumstances, the main competitive advantage is the quality.
Improving the education quality is impossible without
academic integrity respect, which includes a set of values
and principles that develop personal honesty in evaluation,
teaching and research. Therefore, the concept of «academic
integrity» should be considered in the context of the modern
higher education quality.
The purpose of the article is a theoretical analysis of the
essence of «academic integrity» concept in the context of the
higher education quality formation. The tasks of the article
consist in the study of the theoretical foundations of the
academic integrity formation process.
Main discussion. Academic integrity is education
regulation in the formation of future teachers professional
competences, which does not contradict the Ethical Code of
the Scientist of Ukraine (2009), the Law of Ukraine «On
Scientific and Technical Activity» (2016). Particular attention
is paid to the problem of forming the future teachers ethical
competence in the draft Law of Ukraine «On Education»
(2016), which is developed taking into account the
modernization process. Some issues of the academic integrity
formation are researched in the space of formation of the
scientist ethics. Academic integrity affects on the education
quality, because the system is based on the moral qualities
that determine the behavior style of all participants in the
educational process, the attitude of the various phenomena
and processes in higher education.
In the scientists reception, the academic integrity concept
has a multi-dimensional character. M. Rogozha considered
the principle of academic integrity, that was formulated in
the ethical code of the European University – the institute in
Florence (European University Institute, a high-level
university and a research center for the humanitarian
specialists training for work in the European Union
structures) [8, p.102].
Academic integrity in this document is reflected in such
terms as truthfulness, trust, honesty, respect, responsibility,
legitimacy [7, p.173]. It acts as a metaprincipe, each of the
parameters of which is determined by the relevant
requirements. Truth is based on the requirement to acquire
knowledge, to be included in the search for truth, and to be
intellectually honest in learning, teaching and research. Trust

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019
is required to create an atmosphere of mutual trust by
supporting a free ideas exchange and the ability to realize
their academic potential. Integrity is based on the
requirements of establishing transparent institutional norms
and procedures, as well as the establishment of interaction
between members of the academic community [14, p.636].
At the present stage of the university education
improvement, great importance is the academic integrity
development on the professional, personal, and subject –
subjective level. At the same time, we are well aware that
only the competency possession in the field of ethics does
not fully solve the problem of the academic culture
development in higher education. We marked the field of our
scientific research as preparation for the implementation of
the academic integrity principles in a single educational
environment. Academic integrity is a systemic formation
characteristic that influences on the formation of such
professional ethical qualities, as: responsibility, decency,
justice, conscience, trust, respect.
The professional quality is determined by the suitability
level for performance of professional duties, responsible
attitude to work and business characteristics. Freedom of
choice in the learning process is the most important factor
that enhances students activity during training. It allows
students to make choices, to set and implement goals beyond
the scope of the proposed standards, to evaluate their
activities on the basis of analysis, to promote the cultivation
of subjectivity, organic, integrity, individual responsibility.
The academic integrity problem is one of the most
important concerns of world science. Internet has provided
access sources to scientific research and, at the same time,
generated negative factors in the educational process, such
as plagiarism [12, p.5]. Academic integrity is a synthesis of
qualitative, effective education and the professionalism
formation. It is impossible to form a qualified specialist, if
he used plagiarism in his educational activity. A person
should pay tribute to those whose work he uses, but not
everyone‟s conscience is set up in right way. In Europe, if
manifestations of academic dishonesty were discovered,
people would be ashamed and freed, regardless of their
status or position. So do in all civilized countries. But our
mentality has not grown to this – a problem in the students
culture, who often do not understand the immorality and
wrongfulness of their act. The Ukrainian mentality is more
tolerant to such manifestations. This should change patterns
of thinking and behavior, and especially in science and
education. Opposition academic dishonesty should be a
nationwide goal. At the present stage, the situation with the
decline of social moral principles intensifies when, in order
to ensure fair, conscientious relations to the type of activity
and acceptable commitments, there are not enough norms of
social morality [10, p.35]. The need for legal approval in the
regulatory legal acts of academic integrity does not preclude
the use of morality regulatory potential. Unlike legal rules
that regulate behavior patterns through the adverse effects
threat, the moral ideals attachment can provide a conscious
refusal of shameful acts, deception and hypocrisy. Relying
on the morality regulatory potential will prevent the
transformation of the struggle for academic integrity into
absurdity. When creating the legal foundations of academic
integrity, one should proceed from the assumption that all
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subjects of educational activity are considered decent until
the contrary is proved to the appropriate degree [6, p.480].
In today‟s academic discourse, the concept of academic
integrity gradually occupies a central place, reflecting the
general university life tendency to actively appeal to values,
to encourage members of the academic community to adhere
to them [5, p.96]. Actually, the scientific discourse of the
academic integrity concept was introduced by American
scholars who are actively discussing the issues of this term
[13, p.93]. In the post-Soviet space, as a general issue of
honesty was raised on the pages of specialized publications
in the ethical key of the «integrity» problem. The term was
translated mainly as integrity «honesty», but its very
ambiguity made it necessary to indicate the Englishlanguage original in parentheses next to the translation.
R. Apresyan in an academic ethics study translates integrity
into «conscientiousness», although he earlier transmits the
same term as «honesty» in relation to politics [1, p.266]. The
Oxford Dictionary explains the word integrity meaning: the
quality of being honest and having firm moral principles,
moral directness.
Virtues – these are the personality moral qualities, which
are formed and developed within the framework of a certain
practice. The researchers of virtues ethics reveal the moral
qualities activity character: «By participating in practices, a
person develops as specific personal qualities, necessary for
the achievement of the specific practices internal goals, and
the communicative qualities necessary for interaction with
other participants beyond which the practice is impossible»
[2, p.434]. Within the framework of practice, a system of
rules and principles that individuals develop in the process
of work is formed. In the light of this ethical codes are a set
of norms and values in the spirit of ethics virtues. They have
academic integrity derived a fundamental principle of
academic practice.
Academic plagiarism is interpreted in terms of «plagiat»
and «plagiarism», which do not differ in content from one
another. The definition of «plagiarism» comes from the
English language and means the appropriation of someone
else‟s intellectual property in whole or in part without
reference to the author. The most negative, destructive
influence through plagiarism in the spheres of education and
science. Stealing intellectual heritage is a very difficult
process, because have no material basis [11, p.261].
In the process of globalization, academic integrity at
world universities is becoming an increasingly relevant topic
for discussion. Due to the science lightning-fast development
in general, the academic integrity role is the main attribute of
justice in the world universities. Any university with a good
reputation should qualitatively politicize academic integrity.
The key point of this policy should be legal literacy of this
issue, where legal aspects should be clearly verified both for
the success of university lecturers and students. Moreover,
this will serve as the basis for ensuring academic equity for
the science development. The worked out legal aspects on
this issue can serve as a guarantee and synthesis of the writing
approach any scientific projects. This allows universities to
improve their ratings.
Of course, one of the main goals of the educational
process in our time – the students‟ thinking development,
their reflect ability. According to Volodymyr Romakin, it is
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necessary to study the Ukrainian education system and to
carry out an analysis of the national system of ethical norms
[9, p.24]. Yuriy Kalinovsky believes that this problem is
beyond the limits of education and affects on all spheres of
social life [6, p.478]. We assume that students will adhere to
academic integrity, provided that they thoroughly work on
its development and prevent the manifestations of academic
dishonesty.
Y. Kalinovsky studies academic integrity in the context
of students legal education and investigates the influence of
the conduct rules on the legal consciousness individual
formation [6, p.480]. S. Borter, A. Lupina-Wegener,
A. Khudzitska-Chupala, M. Chepiga, N. Gapon study the
influence foundations on academic integrity, the collective
activity in universities [3, p.46].
Conclusions. The theoretical analysis of the essence of
the «academic integrity» concept in the context of the higher
education quality formation has shown that in order to obtain
good knowledge, students must approach the educational
process from the creative side. Therefore, it is impossible to
develop this side for those who use plagiarism, because
copying other people‟s works does not push mental activity.
In order for our students to have solid knowledge, we must
educate them in the pursuit of academic integrity and
orientation towards creativity. The age of globalization
should become a source of new ideas for university
graduates. Only then will they be perceived as competent,
capable of specialists competition. Academic integrity is a
combination of characteristics that control the behavior of
those who receive education. Plagiarism is a manifestation
of unfair academic behavior. Due to the lack of the problem
research, the development of public responsibility in higher
education in our country and in society as a whole and the
revival of ideas concerning moral and ethical principles in
education, the academic integrity topic in the context of the
higher education quality formation was updated. The
prospects for further research are that the issues mentioned
above will be considered in connection with religion, the
balance of educational standards and the education quality,
scientific ethics and responsibility for their work, university
rules and historical factors.
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АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЯКОСТІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Розкрито особливості формування академічної чесності у системі вищої освіти. Автор розглядає моральноетичні принципи концепції «академічної чесності» як основу системного формування індивідуальних професійних
якостей, вимагає від себе і свого оточення відповідальності за наслідки своїх дій, порядності. Увага приділяється
ролі та важливості академічної чесності у підготовці студентів, які можуть ефективно виконувати свої навчальні
обов‟язки у зміні соціально-економічної ситуації в Україні. Висвітлено вплив академічної чесності на якість вищої
освіти.
Ключові слова: академічна чесність; етичні якості; плагіат; прояви академічної нечесності; професійні
обов‟язки; університет; студентські цінності.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОГО СТРЕСУ
У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ВНЗ
У статті виявлено соціально-психологічні умови виникнення комунікативного стресу у студентів, що
виявляється в навчально-комунікативних ситуаціях у вищій школі. Визначено феноменологія
комунікативного стресу, який виникає у студентів під впливом стресорів з боку учасників комунікативного
процесу – викладача і навчальної групи. Розроблено експериментальну модель комунікативного стресу,
специфіка якої зумовлена особливостями навчально-комунікативного процесу у вищій школі в системі
«студент-викладач-навчальна група». Наведені шляхи подолання комунікативних бар‟єрів у процесі
міжкультурної взаємодії студентів.
Ключові слова: комунікативний стрес, комунікативна ситуація, теоретико-емпіричний аналіз, процес
навчання, стрес-фактори.
Постановка проблеми. В даний час підвищення
інтересу до вивчення процесів спілкування і комунікації,
серед яких особливе місце займає сфера дослідження
психічних станів, в тому числі феномена психологічного
стресу в соціально-психологічній науці і практиці набуває
значний інтерес. Проведений теоретико-емпіричний аналіз
літератури виявив існування незначної кількості робіт,
присвячених дослідженню стресу на рівні емоційних,
поведінкових проявів, стресогенних ситуацій в процесі
комунікації студентів.
Специфіка навчання у вищій школі передбачає активне
включення студентів в комунікацію, але при актуальності
виділеної тематики дослідниками підкреслюється наявність труднощів, фрагментарність у вивченні особливостей
комунікативного процесу в умовах освітньої системи
вузу. Разом з тим на різних етапах навчальної діяльності
студенти підпадають під вплив різних стресогенних
чинників, в тому числі і комунікативно-спрямованих
факторів з боку учасників комунікації – викладача і
навчальної групи, вивченні феномену комунікативного
стресу у студентів на навчальних заняттях.
Актуальність та мета даного дослідження спрямована на виявлення, аналіз комунікативного стресу та його
детермінанта вивчення найбільш характерних комунікативно-поведінкових і особистісних проявів стану в системі
«студент-викладач-навчальна група».
Загальна гіпотеза ґрунтується на припущенні про те,
що комунікативний стрес виступає в якості комплексного
багаторівневого психічного стану, що виникає у окремих
студентів як суб‟єктів комунікативного процесу в системі
«студент-викладач-навчальна група» в умовах процесу
навчання у вищій школі.
Виклад основного матеріалу. Комунікативний
стрес являє собою комплексний багаторівневий стан,
який виявляється у студентів в стресогенних комунікативних ситуаціях в освітньому процесі вищої школи.
У значенні домінуючих чинників комунікативного стресу
виступають стресори, що відображають відносини
студента до викладача, до навчальної групи, а також
індивідуально-особистісну схильність самих студентів

до переживання даного стану в навчально-комунікативному процесі.
Комунікативний стрес супроводжується значними
змінами на вербальному і невербальному рівні комунікації, а також змінами рівня самооцінки і ставлення до
психологічного клімату своєї навчальної групи, а також
корекції комунікативно-стресогенних установок в ході
навчального процесу вищої школи.
Проведена робота показала актуальність і затребуваність вивчення комунікативного стресу в якості
комплексного, багаторівневого соціально-психологічного
феномена. Було розроблено визначення комунікативного
стресу у студентів в умовах процесу навчання у вищій
школі, що полягає в розгляді типу соціально-психологічного стресу, що виникає в комунікативно-стресогенних ситуаціях в процесі впливу стрес-факторів з боку
викладача і навчальної групи, а також обумовленого
особистісною схильністю студента до переживання
цього стану. Комунікативний стрес виникає через наявність розбіжностей між усвідомленням недостатності
своїх знань для висловлення думки і очікування негативної оцінки з боку слухачів. На думку І. Щербаня, це
«своєрідний іспит на стійкість самооцінки, бо зрештою
комунікативна тривога може «розхитати» рівень домагань,
знизити впевненість у собі – і, як наслідок, дезорганізувати діяльність: що вища тривога, то більше деструктурується діяльність, чим більш дезорганізована діяльність,
тим вищою стає тривожність, виникає своєрідний внутрішній опір мові – мовленнєвий бар‟єр» [3].
Існує достатньо велика кількість концепцій, моделей
стресу як у вітчизняних, так і в зарубіжних дослідників.
Серед них – когнітивна теорія психологічного стресу
Р. Лазаруса, основу якого становить позиція розгляду
стресу із суб‟єктивних точок зору через призму когнітивних процесів; концепції професійного стресу
(А. Занковський, Т. Сохнув, W. Schorpflug та ін.), соціально-психологічні теорії стресу (концепції: D. Mechanik,
R. Darendor, B. Darenwend і ін.) тощо [1, с.102-108].
Також праці Г.В. Акопова, Н.А. Зимової, Н.П. Фетіскіна,
А.Я. Чебикіна, В.А. Якуніна та інщих присвячені дослід-
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женню комунікації і проблеми стресового стану у
студентів в умовах освітнього процесу вищої школи.
Необхідність дослідження адаптації студентів визначається вимогами суспільства і пов‟язане з організацією
інтенсивного пошуку нових способів впливу на «дорослення» зростаючих людей, визначенням ступеня, характеру
їх дії. Визначення феноменологія комунікативного стресу,
який розглядається як психічний стан, що виникає у
студентів під впливом стресорів з боку учасників
комунікативного процесу – викладача і навчальної групи, а
також особистісної схильності до переживання даного
типу стресу було проведено.
Розроблено експериментальну модель комунікативного
стресу, специфіка якої зумовлена особливостями навчально-комунікативного процесу у вищій школі в системі
«студент-викладач-навчальна група». Результати дослідження комунікативного стресу в процесі навчання у ВНЗ
сприяли розробці тренінгової програми з психопрофілактики досліджуваного стану серед студентів вищої
школи. Специфікою досягнення ефективності програми
було поєднання технологій проведення соціальнопсихологічного комунікативного тренінгу та тренінгу з
профілактики психологічного стресу.
Обґрунтованість результатів дослідження забезпечувалась застосуванням системно-структурного підходу,
підбору методів та завданням окремих етапів дослідження,
поєднанням кількісного та якісного аналізу емпіричних
даних, проведенням лабораторного і формуючого експериментів з урахуванням всіх необхідних вимог до
реалізації експериментальних моделей, а також використанням обґрунтованих і коректних методів.
Комунікативний стрес являє собою комплексний
багато-рівневий стан, який виявляється у студентів в
комунікативно-стресогенних ситуаціях на окремих заняттях. Домінуючими чинниками, що визначають специфіку
стану комунікативного стресу, є стресогенні учбовокомунікативні установки студента по відношенню до
викладача, до самого себе і до своєї навчальної групи.
Вплив стресогенної комунікативно-діяльнісної установки
викладача в поєднанні з авторитарним стилем педагогічного спілкування сприяє розвитку у студентів стану
комунікативного стресу. У стані комунікативного стресу
у студентів спостерігається тенденція до зниження
поведінкової активності на вербальному і невербальному
рівнях комунікації, а також до зміни самооцінки за
шкалою «комунікабельність» і визначення психологічного
клімату своєї навчальної групи в якості «несприятливого».
Визначення комунікативного стресу сприяє зменшенню
частоти переживання даного стану серед студентів вищої
школи, а також корекції комунікативно-стресогенних
установок в ході навчального процесу у вищій школі.
Проведена робота показала актуальність і необхідність
вивчення комунікативного стресу в якості комплексного,
багаторівневого соціально-психологічного феномена.
Було розроблено визначення комунікативного стресу у
студентів в умовах процесу навчання у вищій школі, що
полягає в розгляді типу соціально-психологічного стресу,
що виникає у комунікативно-стресогенних ситуаціях в
процесі впливу стрес-факторів з боку викладача і
навчальної групи, а також обумовленого особистісної
схильністю студента до переживання цього стану.
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В якості основних напрямків розглянуто емоційні,
поведінкові прояви стану і особливості його детермінації
на прикладі студентів ВНЗ в умовах процесу навчання у
вищій школі. Дослідження проведено в руслі робіт,
концентруючи вербальні і невербальні стресогенні прояви,
а також стресогенні ситуації і стрес-фактори серед
учасників комунікації.
Разом з тим робота дозволила розкрити окремі питання
специфіки стресогенних ситуацій, стресорів, що впливають
на студентів під час їх включення в комунікацію в ході
освітнього процесу вузу. У процесі дослідження нашу
увагу було акцентовано на окремих заняттях протягом
навчального семестру. Але стрес має і позитивні сторони.
Він може сигналізувати про виникнення проблем і відповідає за наше «налаштування» на адекватну поведінку
в небезпеці. У випадку з іспитами стрес забезпечує організм додатковим адреналіном, підтримуючи студентів в
потрібній формі [4].
Іспит – це переживання студентами стресу в
комунікативних ситуаціях в період екзаменаційної сесії,
ніж на навчальних заняттях протягом семестру та
серйозне випробування на міцність всієї нервової системи.
Іспит негативно впливає на психічний стан студента,
також може привести до психічних розладів. Таким
чином, екзаменаційний стрес є серйозною загрозою
здоров‟ю не тільки студентів і школярів, але і людству,
причому особливу актуальність проблемі додає масовий
характер даного явища, що щорічно охоплює сотні тисяч
людей, що вчаться в масштабах нашої країни [2].
Виходячи з даного дослідження, комунікативний стрес
являє собою стан, обумовлений домінуванням стресорів
за трьома категоріями:
 «Оцінка відносин до викладача як до учасника
комунікативного процесу»;
 «Оцінка ставлення до себе як до учасника комунікативного процесу»,
 «Оцінка ставлення до своєї навчальної групи в
процесі комунікації».
Домінуючою за загальною кількістю виборів є категорія «Оцінка відносини до викладача як до учасника
комунікативного процесу». Вплив стресогенних комунікативно-діяльнісних установок викладача в поєднанні з
авторитарним стилем педагогічного спілкування сприяє
розвитку у студентів стану комунікативного стресу.
Характеристики вербальних і невербальних прояв
комунікативного стресу, серед яких можна виділити схильність випробуваних до тривалих пауз, уповільнення
темпу мови, зниження тембру голосу, зменшення активності жестикуляції і значного збіднення мімічних прояв
у студентів, які переживають комунікативний стрес,
відбуваються зміни самооцінки в бік зниження показників
за шкалою «комунікабельність» і оцінка психологічного
клімату своєї навчальної групи в якості «несприятливого».
Також було сконцентровано увагу на наступних етапах:
1. Комунікативні ситуації на заняттях набувають
значення стресогенних і не стресогенних ситуацій,
виявлених на прикладі занять з предметів загальноосвітнього циклу.
2. Під час своїх відповідей студенти частіше переживають стресовий стан на відміну від невідповідаючих
в даний період студентів.
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3. Серед студентів, які відчувають комунікативний
стрес, спостерігається тенденція до переживання стресового стану на початку семінару і значне зменшення стресу
наприкінці заняття.
У комунікативно-стресогенній ситуації у деяких студентів виявлено високий рівень психічної напруженості і
ситуативної тривожності як індивідуальних психологічних
реакцій комунікативного стресу в порівнянні з показниками студентів цілої групи.
Висновок. Проведена робота показала актуальність
вивчення комунікативного стресу в якості комплексної,
багаторівневої соціально-психологічної проблеми. Було
розроблено визначення комунікативного стресу у студентів
в умовах процесу навчання у вищій школі, що полягає в
розгляді типу соціально-психологічного стресу, який
виникає у комунікативно-стресогенних ситуаціях в процесі
впливу стрес-факторів з боку викладача і навчальної
групи, а також обумовленою особистісної схильністю
студента до переживання цього стану. З‟ясовано, що
основними показниками комунікативного стресу у студентів є тяжке навантаження, яке з‟являється із-за великої
кількості завдань з різних навчальних дисциплін. Доведена
розробка соціально-психологічної проблематики стресу
як в експериментальному, так і в практичному аспектах
дослідження. Виявлені закономірності виникнення і розвитку комунікативного стресу, які на нашу думку можуть
бути використані не тільки на прикладі студентів в
умовах навчального процесу вищого навчального

закладу, а й серед інших соціальних категорій, що
розгля-даються в якості учасників комунікації.
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ANALYSIS OF THE COMMUNICATIVE STRESS PROBLEM OF THE STUDENTS AT THE
LEARNING PROCESS AT HIGHER SCHOOLS
The article identifies the socio-psychological conditions for the students communicative stress which turns out in the
educational and communicative situations in higher education. The communicative stress phenomenology which occurs in
students under the influence of stressors from the participants of the communicative process – the teacher and the study group,
is determined. The experimental model of communicative stress has been developed, the specificity of which is due to the
peculiarities of the teaching and communicative process in higher education in the “student-teacher-study group” system. The
ways of overcoming communicative barriers in the process of students‟ intercultural interaction.
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КЕРІВНА РОЛЬ ДИРЕКТОРА
В РЕФОРМУВАННІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», як будь який процес реформування,
потребує системного спостереження за його упровадженням. Це необхідно для своєчасного реагування на
виклики, які можуть виникати під час експерименту. Моніторингове дослідження Інститут освітньої
аналітики проводить вже другий рік поспіль серед учасників експериментального упровадження нового
Державного стандарту початкової освіти, який переорієнтовує освіту зі знаннєвої парадигми на
компетентнісну. Опитування, проведене серед директорів ста пілотних шкіл – учасників експерименту
дозволило зібрати статистичні дані про стан упровадження нових підходів до навчання у 2 класі початкової
школи.
У статті представлено аналітичний огляд результатів анкетування директорів на проміжному етапі
пілотування реформи (Нова українська школа).
Ключові слова: реформа освіти, Нова українська школа (НУШ), компетентнісний підхід, пілотний проект.

Постановка проблеми. З першого вересня 2017
року, відповідно до наказу МОН України від 13.07.2017
року № 1021 [1] 100 пілотних шкіл в Україні розпочали
працювати за проектом нового Державного стандарту
початкової освіти (ДСПО), що забезпечує реалізацію
Концепції Нової української школи (НУШ). Перший
крок на шляху визначення результативності впроваджених нововведень – проведення моніторингового
дослідження, яке б надало змогу актуалізувати наявні
знання про перебіг процесу впровадження нових підходів
до навчання у ста пілотних школах України. Постійний
та систематичний збір інформації про процес упровадження нового державного стандарту початкової освіти
на компетентнісних засадах відповідно до концепції
НУШ [2] у пілотних школах є ефективним способом
дослідження стану функціонування закладів загальної
середньої освіти в рамках всеукраїнського експерименту.
Моніторингове дослідження яке, починаючи з жовтня
2017 року (двічі на рік: жовтень, травень) проводить
Інститут освітньої аналітики [3], має на меті охарактеризувати особливості процесу впровадження нових
підходів до навчання першокласників у 100 експериментальних класах закладів загальної середньої освіти.
Впровадження нових підходів до навчання є тривалим та
трудомістким процесом: директори закладів у процесі
здійснення освітньої діяльності стикаються з певними
проблемами та ризиками, пов‟язаними з фінансуванням,
забезпеченням засобів для навчання, співпрацею учнів,
батьків та вчителів. Проведення моніторингу є важливим,
адже фіксування досвіду директорів щодо впровадження
нового державного стандарту початкової освіти та нових
підходів до навчання молодших школярів, створює
передумови для коригування певних стратегічних дій,
що мають на меті підвищення якості освітніх послуг на
етапі реформування загальної середньої освіти.
Мета статті. Висвітлення проміжних результатів
моніторингу процесу впровадження нових підходів до

навчання на компетентнісних засадах молодших школярів
ста пілотних закладів загальної середньої освіти, а також
висновків, сформульованих за результатами отриманих
результатів.
Основний матеріал статті. Моніторинг процесу
експериментального впровадження нових підходів до
навчання в початковій школі наразі реалізований на
трьох етапах: І етап – жовтень 2017 року, ІІ етап –
травень-червень 2018 року, ІІІ етап – жовтень 2018 року.
У межах моніторингу застосовується кількісна стратегія
збору даних. Кінцевою метою цієї стратегії є отримання
точних, статистично надійних даних про стан експерименту. З огляду на те, що в Україні функціонує 100
пілотних шкіл, анкетування розповсюджується на всіх
директорів цих закладів освіти. Отже, за наявності
малочисельного обсягу генеральної сукупності у межах
дослідження повинна зберігатись стовідсоткова досяжність
респондентів. Відповідно, відбір респондентів є суцільним –
вибіркова сукупність директорів дорівнює генеральній
сукупності. У межах моніторингу процесу впровадження
нових підходів до навчання в початковій школі планувалося опитати по 4 директори з кожної області за допомогою методу онлайн-анкетування та сервісу Google Forms.
У межах ІІІ етапу моніторингового дослідження ми
використовуємо кількісний метод збору даних, а саме
онлайн-анкетування. Особливістю такого опитування є
створення автоматизованої анкети, посилання на яку
надсилається на електронні адреси пілотних шкіл.
Перевага онлайн-анкетувань полягає у короткочасності
польового етапу дослідження та можливості оперативно
отримати візуалізовану кількісну інформацію за допомогою наявних інструментів сервісу Google Forms.
Важливою вимогою проведення моніторингового дослідження є збереження на всіх етапах основної системи
індикаторів для забезпечення надійності та об‟єктивності
вимірювання. Отже, змістовне наповнення інструментарію ІІІ етапу не зазнавало значних змін. Інструмен-
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тарій ІІІ етапу моніторингового дослідження містив
основні блоки запитань, які використовувались на попередніх етапах, а саме:
 оцінка відповідності умов, створених в класі, вимогам
нового Держстандарту;
 фінансування та використання коштів;
 забезпеченість класів засобами навчання та оргтехнікою;
 співпраця батьків, учителів та учнів;
 співпраця учителів-експериментаторів;
 соціально-демографічний блок.
Додатково, з огляду на відмінності організації освітнього процесу в 2 класі (порівняно з 1 класом), на ІІІ етапі
моніторингу анкета директорів була оновлена за рахунок
таких блоків запитань:
 самооцінка участі директора в експерименті;
 чинники, які впливають на якість освіти учнів.
У межах моніторингового дослідження використовувалися наступні типи питань: закриті питання –
питання з закритим переліком альтернатив; питання, які
передбачають надання респондентами відповіді з
запропонованого переліку, або самостійно сформульованої
відповіді за допомогою альтернативи «інше»; питанняшкали, за якими респонденти мали можливість оцінити
твердження про забезпечення освітнього процесу засобами
навчання та оргтехнікою, перебіг експерименту, задоволеність закладом освіти допомогою місцевої влади в
межах пілотного проекту, зміни від упровадження нового
ДСПО, сприйняття учнями та учителями інноваційних
підходів до навчання, співпраця між ними. Для кожного
типу питання на сервісі Google Forms передбачені інструменти для їх створення та зручної візуалізації: текстові
поля для питань, у яких поєднаний загальний перелік
альтернатив та варіант відповіді «інше», «сітки» для табличних питань, шкали для питань з порядковою шкалою.
Вагома зміна стосується коригування шкали
відповідей. Аналіз даних попередніх етапів моніторингу
виявив, що деякі пункти оціночної шкали є не робочими.
Отже, було прийнято рішення скоротити шкалу з 5-ти
значень до 4-ох. Варто зазначити, що на попередніх
етапах моніторингового дослідження директори у
відповідях на питання про використання додаткових
коштів, які отримувала школа в рамках експерименту,
іноді відповідали, що заклад додаткових коштів не
отримував. На ІІ етапі дослідження ця тенденція також
зберіглась. Тож на ІІІ етапі до питання про використання
додаткових коштів було додано альтернативу «школа не
отримувала додаткового фінансування». Попередні
етапи моніторингового дослідження містили питання
про підтримку від місцевої влади. На ІІІ етапі дослідження ця тема потребувала більш детального вивчення.
Тому питання було оновлене: респондентам пропонувалося оцінити, на скільки вони погоджуються з твердженнями про аспекти підтримки від місцевої влади за шкалою
від 1 до 4, де «1» – зовсім не згоден /-на, «4» – повністю
згоден /-на. Оновлене питання надало змогу деталізувати
особливості підтримки шкіл місцевою владою. Питання
про залученість батьків до освітнього процесу та співпрацю учасників експерименту були доповнені додатковими альтернативами та більш розгорнутою шкалою

оцінки цих альтернатив. До анкети директорів були
додані питання про чинники, які впливають на якість
освіти учнів, а також питання про самооцінку участі
директора в експерименті.
Аналізуючи результати анкетування, було з‟ясовано,
що серед директорів – учасників експерименту 68,1%
працюють у міських закладах освіти, майже кожен
п‟ятий – у сільських, майже кожен сьомий – у закладах,
які знаходяться в селищах міського типу. Серед респондентів три чверті – жінки. Найбільша частина учасників
опитування – директори віком від 41 до 50 років (37,9%).
Меншість директорів перебувають у віці від 31 до 40
років (4,3%). Більшість учасників анкетування (26,1%)
досить довго (від 10 до 15 років) обіймають посаду
директора.
Дослідження питань розподілу коштів дає підстави
говорити про те, що загалом заклади освіти витрачають
додаткові кошти, отримані в рамках експерименту, на
додаткове навчальне обладнання кабінетів. Занепокоєння
викликає інформація, отримана від пілотних закладів
освіти Рівненської та Черкаської областей, де половина
директорів вказали, що їх заклад освіти не отримує додаткового фінансування в рамках експерименту (рис.1).
За даними анкетування, більшість директорів задоволені забезпеченням освітнього процесу в експериментальних класах, адже вони погоджуються з запропонованими
твердженнями. Отже, загалом відповідність обладнання
класних кімнат вимогам ДСПО оцінена директорами
досить високо, адже лише 0,8% директорів вказали, що
не погоджуються з цим твердженням (рис.2).
Щодо оргтехніки, яка осучаснює організацію освітнього процесу, то найбільш забезпеченими експериментальні заклади освіти комп‟ютерами / ноутбуками (85,9%),
принтерами (81,6%) та сканерами (71%) (рис.3). Порівняно
з І та ІІ етапом моніторингового дослідження тенденції
стосовно забезпеченості оргтехнікою зберігаються, з незначним зростанням на ІІІ етапі анкетування.
Більшість директорів-учасників анкетування вказали,
що повністю погоджуються з твердженням про задоволеність школою отриманою підтримкою від місцевої влади.
Більшість (64,2%) директорів – учасників експерименту
задоволені забезпеченням оргтехнікою для оперативного
видруку навчальних матеріалів з боку місцевої влади
(рис.4). Повністю задоволені трьома наведеними видами
допомоги від місцевої влади директори Донецької,
Одеської, Сумської, Чернігівської областей. На противагу,
повністю не задоволені допомогою від місцевої влади
щодо придбання оргтехніки, більшість директорів Миколаївської, Черкаської та Житомирської областей.
Респонденти анкетування зазначають, що основні
зміни від упровадження нового ДСПО відбуваються у
середовищі учителів за такими напрямами: учителі
сприймають і застосовують нові підходи до навчання
учнів (зазначили 80,8% учасників анкетування); підвищення професійного рівня вчителів й підвищення зацікавленості учнів у навчанні (зазначили 74,7% директорів).
Натомість три чверті директорів пілотних шкіл ще не
помічають полегшення управління школою в результаті
упровадження нових підходів до навчання у початковій
школі (рис.5).
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Рис.1.Першочергові потреби, на які заклад освіти використовує додаткові кошти, в розрізі областей
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освітнього процесу
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Зовсім не погоджуюсь
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Рис.2. Оцінка директорами-учасниками анкетування тверджень про забезпечення освітнього процесу в
експериментальних класах
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Рис.3. Оцінка директорами-учасниками опитування забезпеченості класних кімнат початкової школи оргтехнікою
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Рис.4. Оцінка директорами-учасниками опитування задоволеності допомогою місцевою влади в межах пілотного
проекту
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Рис.5. Зміни, які відбулися від упровадження нового ДСПО
Відповідаючи на питання про перебіг експерименту,
отримати найкращі результати, повністю погоджуються
більшість тверджень директори оцінили досить позитивно
82,6% учасників опитування. Така оцінка директорами
(рис.5). Майже усі учасники анкетування повністю погодставлення учнів до освітнього процесу є дуже показовою,
жуються з тим, що учні з задоволенням ходять до школи
адже головною метою пілотного проекту є створення школи,
(90,7%). З твердженням про те, що учні мають бажання
до якої приємно ходити та в якій приємно навчатись дітям.
Учні із задоволенням ходять до школи

90,7%

Учителі розуміють поточні цілі експерименту
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результати навчання
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73,5%
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Загалом учителі задоволені своєю участю в
експерименті

58,9%

Рис.6. Оцінка директорами-учасниками опитування перебігу експерименту
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До інструментарію ІІІ етапу моніторингового дослідження було додане питання про оцінку тверджень стосовно
впливу певних чинників на якість освіти учнів. Відповідно до розподілу, наведеного на рисунку 7, найвагомішим
чинником, який впливає на якість освіти є професійний
рівень учителя. З цим твердженням повністю погодились
майже усі учасники анкетування (94,7%). Вагомими чинниками респонденти вважають також методики компе-
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тентнісного навчання (82,6%), методики інтегрованого
навчання (74,9%). Що навчальне обладнання здійснює
позитивний вплив на якість освіти учнів, погоджуються
73,3% директорів-учасників анкетування. Меншість
(трохи більше третини) директорів вказали, що
фінансова допомога вчителям у вигляді грошової
винагороди позитивно впливає на якість навчання.

Професійний рівень учителя

94,7%

Методики компетентнісного навчання

82,6%

Методики інтегрованого навчання

74,9%

Навчальне обладнання

73,3%

Методики групової роботи

71,5%

Комп`ютерне обладнання

62,1%

Обладнання класних кімнат

60%

Грошові винагороди вчителю

35,7%

Рис.7. Оцінка директорами-учасниками опитування тверджень про позитивний вплив наведених чинників на якість
освіти учнів у експериментальних класах
Для повноцінної реалізації концепції НУШ важливою є
вчителів. Звертає на себе увагу те, що батьки загалом долупідтримка учнів батьками, а також співпраця батьків та
чаються лише до дозвіллєвої діяльності учнів (рис.8).
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Рис.8. Оцінка директорами-учасниками опитування тверджень про залученість батьків до різновидів освітньої
діяльності
Співпраця вчителів-учасників експерименту дозволяє
думкою погоджуються респонденти, що видно з частоти
обмінюватися досвідом, шукати шляхи подолання
різних видів взаємодії між учителями-учасниками
труднощів, які виникають під час експерименту. З цією
експерименту (рис.9).
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Рис.9. Частота наведених видів співпраці в команді учасників експерименту за відповідями директорів
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Висновки і перспективи подальших досліджень.
Аналіз відповідей директорів закладів загальної середньої
освіти, які здійснюють освітню діяльність відповідно до
концепції НУШ, надав змогу актуалізувати наявні знання
про перебіг процесу впровадження нових підходів до
навчання й сформулювати деякі висновки.
Загалом директори задоволені допомогою місцевою
влади в межах пілотного проекту (забезпечення оргтехнікою для друку матеріалів, комплектування обладнанням
класних кімнат, матеріальна підтримка вчителів).
Майже усі учасники анкетування повністю погоджуються з тим, що учні з задоволенням ходять до школи та
мають бажання отримати найкращі результати навчання.
Найбільш вагомими чинниками, які здійснюють вплив
на якість освіти учнів, є професійний рівень учителя, а також
методики компетентнісного та інтегрованого навчання.
За відповідями директорів, батьки беруть активну
участь у дозвіллєвій діяльності учнів.
Навчання учнів в ста пілотних школах зумовлює
необхідність подальшого дослідження стану реалізації
цього експерименту з метою виявлення ризиків і способів
їх усунення ще до початку навчання всіх учнів за новою
парадигмою освіти.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ІМПЕРАТИВ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ
У статті розглядається питання реформування освітньої системи в Україні, зокрема інтенсивне
впровадження інновацій у навчанні, зміна інструментарію в навчальному процесі в підготовці
кваліфікованих спеціалістів згідно з сучасними вимогами та принципами європейськості. З‟ясовується
доцільність інтерактивного навчання і застосування інноваційних засобів викладання і вивчення іноземної
мови як одного з критеріїв оновлення навчального процесу. Тема має перспективу дослідження з напрямку
модернізації навчального процесу щодо забезпечення якісної підготовки нової генерації кваліфікованих
фахівців як імператив реформування освіти у вищій школі.
Ключові слова: модернізація вищої освіти, навчальний процес, іноземна мова, інноваційні технології,
інтерактивні методи, електронний підручник, PowerPoint презентації, сторітеллінг, скрайбінг.
Постановка проблеми. На початку XXI ст. освіта
стала предметом пріоритетної уваги національної та
міжнародної політики. Проявом такої тенденції став
початок нового етапу європейської освітньої політики.
Проблема якості освіти в Україні має дуже важливе
значення. Модернізація освіти полягає у створенні такої
моделі освітнього процесу, в якій би оптимально поєдналися кращі вітчизняні й зарубіжні традиції. Поєднання
гуманістичних традицій української педагогіки та
зарубіжного досвіду виховання особистості, здатної до
активних самостійних дій, дозволить створити динамічну,
мобільну, конкурентоспроможну модель освітньої системи
[1, с.8]. Тому процес реформування освітньої системи, а
також її адаптація до сучасних вимог європейського
освітнього простору є актуальним питанням. Підготовка
нової генерації фахівців, які спроможні орієнтуватися в
сучасному інформаційному просторі, здатні аналітично
мислити, самостійно приймати рішення, ефективно конкурувати на ринку праці, вільно спілкуватися, володіти
іноземною мовою, ставить перед вищою школою
завдання – якісна підготовка кваліфікованих фахівців,
що, свою чергу, спонукає до пошуку інноваційних технологій навчання як важливого інструмента досягнення
нового освітнього результату.
У сучасних умовах розвитку й постійного розширення всебічних міжнародних контактів іноземна мова
стає найважливішим засобом професійного спілкування
спеціалістів різних профілів, тому останнім часом як в
Україні, так і за її межами дедалі більше уваги приділяється питанню викладання і вивчення іноземної мови з
урахуванням потреб майбутніх фахівців.
Мета роботи – розглянути питання реформування
освітньої системи в Україні, зокрема зміна інструментарію в навчальному процесі в підготовці кваліфікованих
спеціалістів згідно з сучасними вимогами та принципами
європейськості. З‟ясувати доцільність інтерактивного
навчання і застосування інноваційних засобів викладання і
вивчення іноземної мови як одного з критеріїв оновлення
навчального процесу.

Виклад основного матеріалу. Процеси реформування
національної системи освіти України вимагають оновлення й модернізації навчальних технологій і методів
навчання. Сьогодні в освіті проголошується принцип
варіативності, який дає можливість освітнім закладам
вибирати й будувати навчальний процес за будь-якої
моделі. Тому одним із завдань сучасної освіти в Україні
є інтенсивне впровадження інновацій у навчання як
важливого інструмента забезпечення якісної підготовки
фахівців. Входження навчальних закладів у ринкові
відносини викликає конкуренцію між ВНЗ, надає можливості молодій людині навчатися там, де інноваційний
потенціал та якість отриманої освіти вищі.
Активний пошук нових підходів та засобів при
використанні традиційних чи нетрадиційних методів
навчання сприятиме підготовці майбутніх фахівців, які
володітимуть знаннями і навичками професійної діяльності, а також вмінням мислити, аналізувати, розвивати
пізнавальну діяльність, самостійність, проявляти творчу
активність, що є вкрай необхідним в інформаційному
суспільстві. Таких технологій, які покращать хід і
результати навчального процесу, існує чимало: це
технології проблемного навчання, ігрові технології,
сугестивні, інтерактивні та ін. Кожна з них має свої
специфічні особливості, переваги в навчальному процесі.
Адже кожна спеціальність має специфіку й майбутньому
професіоналові висуваються як загальні, так і конкретні
вимоги. А відтак – це потребує правильного підходу до
вибору і конструювання навчального процесу.
Навчальний процес у вищих навчальних закладах –
це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому
або кваліфікаційному рівні відповідно до державних
стандартів освіти [2]. Навчальний процес організовується з
урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої,
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного
оновлення наукових знань, професійної мобільності та
швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-
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культурній сфері, у галузях техніки, технологій, системах
управління та організації праці в умовах ринкової
економіки [2].
Основними принципами конструювання навчального
процесу є вибір таких методів навчання, які допоможуть
посилити формування практичних умінь і навичок,
розвиток знань, що забезпечить функціональну грамотність студентів, орієнтуватиме їх на творчу діяльність,
на поповнення своїх знань, а також набуття досвіду
впродовж усього життя.
Сьогодні активно практикується інтерактивне навчання, що передбачає моделювання професійно-виробничих
ситуацій за допомогою кейс-методу (метод випадків і
ситуацій), методу мозкового штурму, круглого столу та
ін. Застосування сучасних інформаційно-комунікативних
засобів у навчанні трансформує старі методи. Масова
комп‟ютеризація, розвиток новітніх технологій і їх
впровадження в навчальний процес призводять до його
трансформації. Доведено, що використання традиційних
методів навчання у вищій школі є малоефективним,
оскільки вони переважно орієнтовані на пам‟ять, а не на
мислення, мало сприяють розвитку творчих здібностей,
самостійності, активності студентів. Тому бажано практикувати нововведення в навчальному процесі шляхом
ретельного підходу до вибору технологій, того чи іншого
методу навчання, що забезпечить якість та ефективність
навчального процесу.
Вдалий вибір методу у навчальному процесі вимагає
і вивчення іноземної мови, якою повинен володіти ледь
не кожен сучасний фахівець, незважаючи на професію
чи вид повсякденної діяльності. Методика викладання
іноземних мов потребує урізноманітнення та оновлення,
зокрема залучення різних методів з метою розвитку
мовленнєвих і комунікативних навичок студентів, враховуючи при цьому існуючий багатий європейський і міжнародний досвід у цій сфері [3, с.418]. Тому викладання і
вивчення іноземної мови також потребує оновлення
інструментарію в навчальному процесі.
З-поміж ефективних методів у навчальному процесі
А.О. Парахневич виокремлює комунікативний метод,
конструктивістський метод, проектне навчання, метод
рольової гри [3]. Використання таких методів сприятиме
продуктивному формуванню навичок та умінь.
Використання комунікативного методу допоможе
підвищити комунікативну компетентність студента.
Важливо, щоб у студентів у комунікаційному процесі
формувалися навички та вміння спілкуватися в конкретних
професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях.
Конструктивістський метод полягає в самостійному
навчанні студента, за умов використання якого викладач
лише сприяє процесу навчання «ззовні» [3]. Ключовою
умовою використання такого методу є наявність необхідного рівня мотивації серед студентів. Ефективність
такого навчання тут зумовлена передусім підвищенням
мотивації. Тому особливо важливим сьогодні постає
питання про стимули і мотивацію саме в навчальнопрофесійній діяльності студентів. Студента необхідно не
тільки зацікавити на занятті, але й відкрити для нього
можливості практичного використання знань.
До активних способів навчання відносять рольову
гру, яка останнім часом є розповсюдженим методом

навчання іноземної мови. Рольова гра допомагає змоделювати певну ситуацію, з якою можна зіткнутися в житті,
зокрема, у професійній діяльності. Такий метод передбачає
підвищення рівня комунікативної діяльності, мотивації,
самостійності та емоційної зацікавленості студента.
Використання рольової гри як виду навчальної діяльності
сприятиме вдосконаленню та закріпленню практичних
навичок і вмінь студентів як суто професійного характеру,
так і пов‟язаних з іншомовним професійним спілкуванням. Рольова грає «здатна допомогти студентам
подолати певні бар‟єри психологічного та мовленнєвого
характеру, насамперед, через те, що сприймається менш
серйозно» [3].
Ключовим моментом інноваційного навчального
процесу є електронне навчання (E-Learning). Електронний підручник (посібник) – це електронне навчальне
видання із систематизованим викладом навчального
матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить
цифрові об‟єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію [4]. Навчання іноземної мови буде
більш зручним і не менш ефективним за наявності таких
підручників, які можна завантажити в сучасний носій,
наприклад, у смартфон, планшет, і користуватися ними у
будь-якому місці, у будь-який час. Він є джерелом
інформації у доступній формі. Використання сучасних
інформаційних ресурсів дозволяє студенту одержати
розширену інформацію з предмету іноземної мови, дає
можливість безперервно вивчати незалежно від часу і
місцезнаходження.
У навчальному процесі набирають популярності і
сучасні мультимедіа, що сприяють кращому засвоєнню
матеріалу і забезпечують необхідну наочність й інтерактивність. Тому обов‟язково повинні бути зображення,
аудіювання, відео тощо. Використання на заняттях
PowerPoint презентації на заняттях або як підсумок після
вивчення певного обсягу матеріалу є досить ефективним
та доцільним засобом, який спрямований на формування
і розвиток комунікативних здібностей студентів. Візуалізація матеріалу на слайдах за допомогою схем, діаграм,
малюнків сприяє покращенню сприйняття матеріалу,
засвоєнню інформації та закріпленню ключових моментів
у пам‟яті студентів. Проте важливо пам‟ятати, що
презентація повинна містити мінімум тексту, лише ключову інформацію і тільки тоді вона буде ефективною.
Дедалі більше уваги приділяється таким інноваційним технологіям як сторітеллінг і скрайбінг, які є
своєрідним механізмом формування у майбутніх фахівців
необхідних професійних навичок. Сьогодні існують
розбіжності у сприйнятті та застосуванні сторітеллінгу і
скрайбінгу, що проявляються у визначенні їх як методів
навчання, засобів чи технології. Вони, передусім, є
механізмом взаємодії між оповідачем та слухачами.
Комунікаційний процес передбачає інформаційний
обмін. Але його не можна зводити лише до інформаційного обміну, оскільки крім поняття «комунікація»
існують ще й такі поняття, як «спілкування», «мовна
діяльність». Залежно від різноманітних причин, обставин,
різні форми обміну інформацією набувають відповідного
функціонального призначення.
Однією з ключових функцій комунікаційного процесу є
вплив на співрозмовника. Тому навчальний процес
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потребує відповідної моделі з використанням необхідних
засобів. Це і презентація, і обговорення конкретних
ситуацій чи окремих історій, які наштовхують слухача
на відповідні міркування, що можуть супроводжуватися
елементами імпровізації, творчої уяви; вимагають пошуку
правильної відповіді чи конкретного методу, переосмислення важливих моментів, питань та ін.
Сторітеллінг або розповідання історій – доситьтаки
поширена на Заході техніка переконання [5, с.2]. Таку
техніку вважають найефективнішим методом донесення
інформації до співрозмовника. Завдяки такій техніці
переконання можна досягати різних цілей. Основна
мета, якої намагаються досягти сторітеллери, – вплинути
на підсвідомість слухача, правильно використовуючи
необхідні засоби, а також стимулювати на нові завдання,
зміцнення авторитету тощо.
Голова міжнародної компанії Armstrong International
Девід Армстронг, випробувавши на особистому досвіді
сторітеллінг, врахував відомий психологічний фактор:
історії будуть більш виразними, цікавими і легше
асоціюватимуться з особистим досвідом, ніж будь-які
правила. Історії, придумані або створені на основі власного
досвіду, краще піддаються сприйманню аудиторією,
краще запам‟ятовуються, особливо, коли вони підлягають
аналізу під конкретне завдання чи ситуацію, і набуватимуть більшого значення та краще впливатимуть на
рівень сприймання. Технологія створення і донесення до
аудиторії історії за допомогою вибраної моделі передачі
інформації покликані якомога краще вплинути на студента
з метою зацікавити, заохотити. Доцільно якомога більше
студентів залучити до вираження думки про почуте, тим
самим зробити її активнішою, мотивувати до навчання,
адже наш мозок стає більш активним в той момент, коли
ми розповідаємо або слухаємо розповіді. «Storytelling»
спрямовує на те, щоб мотивувати студентів не лише
слухати, краще сприймати, запам‟ятовувати матеріал, а
й збагачувати усне мовлення, вчитися говорити, обмінюватися думками, долати мовні бар‟єри у спілкуванні в
групі чи перед аудиторією.
За допомогою історій можна краще розкрити тему,
донести студентам навчальний матеріал, а штучно
створена ситуація з її історією та її подальшим обговоренням об‟єднає студентів у групи, які активно будуть
залучені в комунікаційний процес. Побудована історія
має право на існування і використання в навчальному
процесі.
Існують різні види сторітеллінгу, але в навчанні
мають місце: класичний сторітеллінг (реальна життєва
ситуація (або придумана історія) розповідається викладачем самостійно); активний сторітеллінг (викладач
задає основу історії на прикладі конкретної теми,
визначаючи її мету і завдання. Студенти активно долучаються до процесу створення історії, моделювання
різних ситуацій з пошуком шляхів її розв‟язання,
дотримуючись рекомендацій викладача, самостійно або
з викладачем) [6].
Підсилити ефект сприйняття почутого допоможе
скрайбінг (від англ. scribe – «розмічати») – нова техніка
презентації, винайдена британським художником Ендрю
Парком для британської організації наукових знань.
Сьогодні скрайбінг набирає популярності не лише в
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рекламі, маркетингу, бізнес-презентаціях, а також в освіті.
Скрайбінг допомагає перетворити текст презентації на
окремі слова та образи, він формує вміння наочно
продемонструвати свою думку у вигляді графіків,
діаграм, схем, при цьому організувати всі схеми у формі
цілісного та структурованого образу. Скрайбінг покликаний формувати навички спілкуватися, оскільки основна
мета – донести головну думку до співрозмовника, у
такий спосіб викладач має залучити студентів до
процесу обговорення.
Візуалізація у процесі навчання допоможе організувати та проаналізувати отриману інформацію, розвивати
мислення (вербаліка та візуалізація допомагають відновлювати в пам‟яті отриману інформацію, оскільки
презентація скрайбінгу складається із простих образів,
символів та предметів, які легко запам‟ятовуються).
Висновки. Модернізація освіти ХХІ ст. вимагає
наповнення її змісту новітніми матеріалами, ефективною
методикою навчання, підвищеною мотивацією студентів, а
також запровадження новітніх технологій навчання з
високим рівнем інформатизації навчального процесу, що
допоможе вирішити одне із ключових завдань –
забезпечення якості підготовки спеціалістів. Проте,
рівень української освіти не зовсім відповідає сучасним
вимогам і має чимало проблем, наприклад, низький
рівень комп‟ютеризації, брак сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні та ін., що
залишається сьогодні актуальною проблемою, вирішення
якої сприятиме підвищенню якості викладання та
методик навчання, зокрема іноземних мов.
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Самостійна робота студентів є однім з компонентів навчального процесу, а тому, як і всі складові
його, являють собою систему організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на підготовку за
напрямами і спеціальностями фахівців відповідних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Студентам – першокурсникам важко у перші місяці пристосуватися до умов життя та діяльності у
вищому навчальному закладі. Тому студенти першого року навчання мають швидко адаптуватися до
самостійної навчальної роботи. Навички самостійної роботи слабо використовуються студентами під
час навчання, тобто вони не мають чіткого алгоритму. Вважають, що самі цьому навчились 14%
першокурсників, 20% другокурсників та 46% студентів четвертого курсу.
Ключові слова: самостійна робота, студенти, навчання.
Постановка проблеми. Згідно з Положенням
«Про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах», самостійна робота студента є
основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у
час, вільний від обов‟язкових навчальних занять.
Самостійна робота студентів є однім з компонентів
навчального процесу, а тому, як і всі складові його,
являють собою систему органiзаційних і дидактичних
заходiв, спрямованих на підготовку за напрямами і
спеціальностями фахівців відповідних освітніх та
освітньо-кваліфікаційних рівнів [1]. Дослідним шляхом
доведено, що тільки ці знання, якi студент здобув самостiйно, завдяки власному досвiду, думцi та дiї, будуть
насправдi міцнi. В процесi викладання навчального
матерiалу засвоюється п‟ятнадцать процентів iнформації,
що сприймається на слух, шістдесят п‟ять вiдсотків –
слух i зiр.
Якщо навчальний матерiал опрацьовується власноруч,
самостійно або індивiдуально виконується завдання від
його постановки до аналiзу отриманих результатiв, то
засвоюється не менше дев‟яноста вiдсотків iнформації.
Саме тому вища школа поступове, але неухильно
переходить від передачi інформацiї від керiвництва
навчально-пiзнавальною діяльністю до формування у
студентiв навикiв самостiйної творчої роботи.
Аналіз останніх публікацій. Проблема організації
самостійної роботи студентів як і раніше продовжує
привертати увагу не одного покоління науковців
(А. Алексюк, Ю. Бабанський, О. Мороз, П. Підкасистий
[5], П. Сікорський та інші). Дидактичні умови організації
самостійної роботи визначено у працях В. Козакова,
С. Літвінчук. У працях Б. Єсіпова, А. Ковальова,
І. Кузьміної, А. Усової широко розкрито поняття змісту
самостійної роботи, аналізуючи дані праці, стає очевидним, що не існує єдиного підходу до трактування
означеного поняття, оскільки воно є багатофакторним і
залежно від вибору пріоритетного для науковців аспектів
цього виду діяльності змінюється й підхід до його
тлумачення. Питання оптимізації самостійної роботи
студентів ВНЗ відображено в роботах Т. Гусак,
Л. Журавської, О. Малінко, С. Скуратівської та ін.

Водночас з переглядом норм навчального часу, що
відводиться на самостійну роботу студентів, розвитком
інформаційних технологій, вимоги до неї постійно змінюються, що призводить до розробки сучасних підходів,
форм та технологій у даному напрямку.
Метою роботи було розглянути особливості самостійної роботи студентів під час навчання, які сприяють
можливості найбільш повної реалізації цілей навчального процесу та з‟ясувати найбільш складні моменти
формування та розуміння організації самостійної роботи
студентів.
Викладення основного матеріалу. Загально відомо,
що метою самостійної роботи студентів є системне та
послідовне засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів самостійності у здобутті
і поглибленні знань як риси характеру, що сприятиме
підвищенню конкурентної спроможності майбутніх фахівців
на світовому ринку праці [6].
Перехід на модульну побудову змiсту навчання
передбачає iнтеграцiю рiзних видiв і форм навчання, які
пiдпорядковуються загальній темi даного навчального
предмета. Для кожного змістовного модуля формують
набір довідкових та ілюстративних матеріалів, які студент
одержує перед початком вивчення, також додають список
рекомендованої літератури.
Самостійна робота дає можливiсть студенту працювати без поспiху, не боячись негативної оцiнки товаришiв
чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи
та умови її виконання [2].
Студент має оволодiти методикою самостiйної роботи
пiд час лекцiйного заняття та вiдпрацювання лекції.
Насамперед у студентів необхідно формувати вміння
слухати і конспектувати лекції, оскільки робота над ними
безпосередньо на занятті й у поза навчальний час
потребує значних зусиль: умiти не лише слухати, а й
сприймати, усвiдомлювати змiст лекцiї; систематизувати
і групувати одержані знання в конспектах; вмiти творчо
осмислювати матерiал лекцiї у процесі самостійної
роботи та ін.
Під час лекційного заняття студентам необхiдно
ознайомитися зі змiстом попередньої лекцiї для встанов-
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лення логiчного зв‟язку з наступною; намагатися осмислювати матерiал у процесi його викладення; уважно
слухати викладача, відокремлювати головне, суттєве та
вiдсіювати другорядне та ін.
Лекційний матеріал необхідне не лише слухати, а й
конспектувати. Тому викладач має формувати у студентiв
вмiння правильно веcти конcпект. Для цього треба навчитися швидко писати, завдяки використанню умовних
позначень та скорочень окремих слів і фраз.
Студентові важливо навчитися здiйснювати своєрiдну
«фільтрацію» навчального матерiалу, вiдокремлювати
основне й витiсняти другорядне, крiм того, головне ще
узагальнювати та систематизувати. Треба зазначити, що
головні думки, на відміну від другорядних, зазвичай
викладач підкреслює інтонацією, сповільненим темпом
мовлення. Для систематизації студент має вміти відокремлювати головні питання, узагальнювати та логічно
осмислювати послідовність і взаємозв‟язок окремих компонентів лекційного матеріалу.
Конспектуючи лекцію, треба повністю записувати
назву теми, план, рекомендовану літературу. Особливу
увагу необхідно приділяти записам правил, цитат, формул,
схем, таблиць тощо.
Орієнтовний алгоритм самостійного відпрацювання
теми лекційного заняття:
1) вивчити програму навчальної дисципліни та її
робочу програму;
2) визначити місце теми цієї лекції в структурі навчальної дисципліни за тематичним планом;
3) з‟ясувати всі питання, які необхідно вивчити;
4) вивчити навчальний матеріал, який є в конспекті,
уточнити обсяг відсутнього матеріалу на основі контрольних питань, завдань контрольно – модульних тестів та
питань, винесених на іспит (див. робочу навчальну
програму);
5) визначити літературу, в якій є необхідний навчальний матеріал, та послідовність його засвоєння;
6) кожен навчальний матеріал потрібно опрацювати
наступним чином:
а) прочитати його в динаміці, щоб зрозуміти загальну
сутність;
б) повторно прочитати навчальний матеріал, осмислюючи кожне слово та речення;
в) за третім разом відокремити основні поняття, сутність явищ та процесів, їх структуру і зміст, а також
зв‟язки між ними;
г) записати все це в конспект;
д) установити зв‟язок із попереднім навчальним
матеріалом;
е) самостійно відповісти на усі контрольні питання з
цієї теми.
Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна
діяльність – навчання студента, яку викладач планує
разом зі студентом, але виконує її студент за завданням
та під методичним керівництвом і контролем викладача
без його прямої участі.
Планування самостійної роботи студентів має спиратися на дидактичні принципи педагогічного процесу,
як основні положення, що визначають зміст, організаційні
форми та методи навчального процесу у відповідності з
його загальними цілями та закономірностями [4, с.340].

Важливу роль у вивченні любої навчальної дисципліни відіграє застосування раціональних засобів:
методи організації самостійної роботи, умови праці,
режим дня та ін.
Насамперед потрібно, щоб кожен студент у процесі
навчання дотримувався певної гігієни розумової праці.
Тому йому необхідно розкривати механізми розумової
праці, причини прояви втоми, вказувати на шляхи підвищення, як когнітивної так і загальної працездатності, а
також режиму харчування, організації активного й пасивного відпочинку та ін. Для цього на початку лекційного
курсу з даної навчальної дисципліни викладачу потрібно
приділити час для пояснення існування добових ритмів
організму людини, якій визначається низкою фізіологічних
функцій, які постійно змінюються в години активної,
пасивної діяльності на протязі навчального дня та сну.
Студентам – першокурсникам важко у перші місяці
пристосуватися до умов життя та діяльності у вищому
навчальному закладі. Тому студенти першого року навчання мають швидко адаптуватися до самостійної навчальної
роботи. Для цього тут має існувати цілеспрямована
педагогічна та психологічна допомога викладацького
складу факультету, у першу чергу кураторів. Це, насамперед, уважне ставлення до особистості студента, який
відчуває у цей період психологічний дискомфорт, незручність, ніяковість та невпевненість.
Треба пам‟ятати, що під час навчальних навантажень
на студента дiють три групи труднощiв: соцiальні, навчальнi, професiйні. Соцiальні труднощi зумовленi змiною
мiсця мешкання, новими умовами життя, особливостями
спiлкування зi значним колом нових людей (викладачами,
сокурсниками, обслуговуючим персоналом); необхiдність
самостiйно вести свiй бюджет, влаштовувати власний
побут, звикати до нового режиму та розпорядку дня та інше.
Навчальні труднощі зумовлені новими формами та
методами навчання, особливостями органiзації самостiйної роботи, контролю за нею з боку науково-педагогiчних працiвникiв, тому вони мають:
– ознайомити студентів із психолого-педагогічними
особливостями організації самостійного навчання у вищий
школі;
– допомогти в оволодінні методами та прийомами
самостійної навчальної роботи;
– дотримуватися спеціальної методики читання
лекцій для студентів – першокурсників у перші два-три
місяці, поступово збільшуючи структуру та темп;
– навчати студентів прийомів слухати лекцію,
записувати її зміст, методики підготовки до семінарських,
практичних та лабораторних занять;
– чітко дозувати завдання на кожне заняття;
– толерантно здійснювати контроль й оцінювання
самостійної роботи та ін.
Професійні труднощі, як правило, виявляються в
розчаруваннi окремих студентiв у своєму професiйному
виборi. Тому викладацький склад повинен роз‟яснити
процес оволодiння спецiальнiстю, їх перспективнiстю та
значущістю.
Для з‟ясування конкретних проблем, які виникають
під час навчальної діяльності нами було проведено
анкетування серед студентів ДВНЗ «УжНУ», факультету
здоров‟я та фізичного виховання. До дослідження були
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залучені студенти першого, другого та четвертого року
навчання, по 20 чоловік з кожного курсу (загалом 60
студентів). Студентам було запропоновано відповісти на
дванадцять питань анкети, яка мала на меті з‟ясувати
розуміння та особисте ставлення студентів до самостійної підготовки у поза навчальний час.
У першому блоці анкети питання були направлені на
з‟ясування загальних даних: курс навчання та стать.
Серед першокурсників у нашому дослідженні прийняли
участь 60% юнаків та 40% дівчат, серед другокурсників
80% юнаків та 20% дівчат, серед студентів четвертого
курсу 40% юнаків та 60% дівчат.
На питання «Чи вважаєте Ви за потрібне самостійно
готуватися до практичних та лабораторних занять?» ми
отримали наступні відповіді. «Так» відповіли 46%
першокурсників, по 59% другокурсників та студентів
четвертого курсу. Не вважають за потрібне самостійно
готуватися до практичних та лабораторних занять 27%
першокурсників, 34% другокурсників та 7% студентів
четвертого курсу. «Інколи» тобто епізодично, самостійно
готуються до навчальних занять по 27% першокурсників
й студентів четвертого курсу та 7% другокурсників.
«Ніколи» не готуються до занять 7% студентів четвертого
курсу. Можна зробити висновок, що основна частина
студентів, які прийняли учать у анкетуванні все ж таки
самостійно намагаються готуватися до навчальних
занять у поза навчальний час. На жаль, чверть першокурсників та другокурсників, які прийняли учать у
анкетуванні зазначають, що самостійно готуються до
занять епізодично, а це впливає як на якість їх знань так
і рівень успішності в загалом.
На питання «На Вашу думку самостійна робота
студента – це:» відповіді опитуваних на заздалегідь
запропоновані відповіді розподілилися наступним
чином. «Прочитати вдома конспект лекції» вважають за
потрібне 53% першокурсників, 34% другокурсників та
7% студентів четвертого курсу. «Знайти самостійно
додатковий матеріал», намагаються 40% першокурсників,
59% другокурсників та 34% студентів четвертого курсу.
«Прочитати навчальний посібник за даною темою»
прагнуть по 7% студентів першого та другого курсів та
45% студентів четвертого року навчання. «З‟явитися на
заняття» вважають достатньо 14% студентів четвертого
курсу. Тут можна констатувати, що більша частина
студентів намагається самостійно отримати навчальний
матеріал для підготовки до занять з додаткових джерел
та навчальних посібників, тобто навики самостійної
роботи з літературою студенти мають та активно
використовують. Тільки першокурсники беруть за основу
самостійної підготовки опорний конспект лекції, можливо
із-за не достатнього досвіду та відсутності навичок
організації самостійної роботи. Загально відомо, що
зазвичай, за браком часу викладач не завжди встигає
розглянути усі аспекти лекційного матеріалу. Майже
половина студентів четвертого курсу вважає за потрібне
обов‟язково прочитати навчальний посібник за даною
темою, що надає можливість заповнити прогалини у
навчальному матеріалі.
Тут виникає слушне запитання «Чи вміють студенти
організовувати собі умови для самостійної підготовки?»
46% першокурсників, 93% другокурсників та 63%
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четвертокурсників відповіли позитивно. Негативно висловились 20% студентів першого курсу, 7% студентів
другого курсу та 20% студентів четвертого курсу.
Відповіли на питання «не знаю» 34% першокурсників та
17% студентів четвертого курсу. Як бачимо, більша
частина опитуваних студентів має навики самостійної
роботи, але більше половини першокурсників та третина
студентів четвертого курсу дали негативну відповідь або
відповіли «не знаю». З цього напрошується висновок,
що це одна із вагомих причин не можливості студентів
якісно підготуватися до практичних або лабораторних
занять.
Якщо проаналізувати відповіді на питання «Самостійна
підготовка до занять займає у Вас в день на протязі
навчального семестру» більше чотирьох годин у 7%
першокурсників та 20% студентів четвертого курсу,
більше двох годин у 59% першокурсників, 33% другокурсників та 52% студентів четвертого курсу. Менше
однієї години на день готуються самостійно до занять
27% першокурсників, 60% другокурсників та 14%
студентів четвертого курсу. Цікаво констатувати, що по
7% першокурсників й другокурсників та 14% студентів
четвертого курсу взагалі не приділяють часу самостійний
підготовки до навчальних занять. Це, як правило
обертається для таких студентів на при кінці семестру
поганою здачею залікової та екзаменаційної сесії.
72% першокурсників, 66% другокурсників та 20%
студентів четвертого курсу вважають, що самостійної
підготовці до навчальних занять їх навчили під час
навчання у ЗОШ, гімназії або ліцеї. На практиці спостерігаємо, що навички самостійної роботи слабо використовуються студентами під час навчання, тобто вони
не мають чіткого алгоритму. Вважають, що самі цьому
навчились 14% першокурсників, 20% другокурсників та
46% студентів четвертого курсу.
На думку студентів, більше пояснень та посилань
викладача під час надання матеріалу на лекційних,
практичних та лабораторних занять бажають отримувати
20% першокурсників, 34% другокурсників та 52%
студентів четвертого курсу. 7% другокурсників та 20%
студентів четвертого курсу бажали би, щоб після аудиторного заняття надавалося якомога більша кількості
літератури для самопідготовки. Ні один з першокурсників
на вважає це за потрібне. Більше індивідуальних завдань,
тем рефератів, творчих завдань для самостійної підготовки
студента бажали би отримувати 27% першокурсників,
14% другокурсників та 7% студентів четвертого курсу.
Натомість 53% першокурсників, 45% другокурсників та
14% студентів четвертого курсу вважають, що все і так
добре. Більша частина опитаних студентів не бажає само
удосконалюватися працюючи при цьому самостійно та
приділяти цьому більше часу. Можливо це стається
тому, що студенти не зацікавлені викладачем узнавати
більше, думати самостійно, творчо та робити висновки,
які можуть не співпадати з його думкою. У рамках навчального процесу, як студентів так і викладачів влаштовує
навчання традиційними методами та засобами.
В той же самий час 59% першокурсників, 73% другокурсників та 40% студентів четвертого курсу вважають,
що самостійна робота є важливою компонентою навчання.
Тут виникають протиріччя між розумінням студентами
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важливості систематичної самостійної підготовки до
занять та вмінням брати на себе відповідальність,
витрачати на неї свій вільний поза навчальний час та
застосовувати творчій підхід.
Висновок: головним завданням організації самостійної роботи студентів є використання як традиційних
так і інноваційних форм та методів навчання, які б
доповнюючи один одного, становили єдину систему, яку
можна адаптувати до особливостей навчального процесу
в конкретному вищому навчальному закладі з метою
оптимізації навчання та підготовки висококваліфікованих
фахівців.
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THE INDEPENDENT WORK AS AN IMPORTANT COMPONENT OF A STUDENT’S
PREPARATION TO CLASSES
The independent work of students is one of the components of educational process, and therefore, as well as all of its
constituent, is a system of organizational and didactic measures aimed at preparing the directions and specialties of
professionals of the relevant educational and qualifying levels. Concerning first year students, it is difficult for them to adapt
to leaving conditions and activity life in the first months of their being at the higher educational institution. Therefore, first
year students have quickly to adapt to self-study work. Self-check work skills are poorly used by students during education,
meaning that they do not have a clear algorithm. It is assumed that 14% of first year students, 20% of second year students
and 46% of fourth year students have studied by themselves.
Key words: independent work, students, training.
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СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОПРАКСЕОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА МЕТОДИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті авторами розкрито сутність когнітивно-праксеологічного компоненту методичної культури
вчителя початкових класів. Виокремлено основні його критерії: методична компетентність, методична
майстерність, методична грамотність та мислення; обґрунтовано їх показники. Описано шляхи
формування когнітивно-праксеологічного компонента методичної культури, зокрема форми, інноваційні
методи та методики, які варто використовувати на етапі професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів.
Ключові слова: методична культура, методична компетентність, методична майстерність,
методична грамотність, методичне мислення.
Постановка проблеми дослідження. Методична
культура вчителя початкових класів – це інтегративна
сукупність професійно-особистісних цінностей та якостей
педагога, його професійно-педагогічної компетентності
та майстерності, що дозволяють творчо здійснювати
професійно-методичну діяльність на основі рефлексії,
набутого досвіду та саморозвитку з урахуванням нормативних вимог до професійно-педагогічної діяльності.
Вона являє собою концентрований, нагромаджений у
процесі історичного розвитку досвід педагогічної науки
і практики, характеристику успішної професійної діяльності педагога, її кінцевий продукт постає у вигляді
високого рівня викладання і глибокої якості знань, умінь
та навичок учнів. Методична культура вчителя представлена системою взаємопов‟язаних компонентів: ціннісномотиваційного, когнітивно-праксеологічного, особистіснотворчого та рефлексивно-оцінювального.
Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності
та шляхів формування когнітивно-праксеологічного компонента методичної культури вчителя початкових класів.
Виклад основного матеріалу. Когнітивно-праксеологічний компонент методичної культури вчителя початкових класів, представлений методичною компетентністю
та методичною майстерністю, синтезує сформованість
теоретичних знань із застосуванням їх на практиці.
В основі цього компонента лежить поняття «когнітивний» (від лат. сognitio – «пізнання, вивчення, усвідомлення»), яке у словнику іншомовних слів розглядається
як сам «акт» пізнання або отримання знання; у вужчому
значенні використовується в тій області дослідження, де
розглядаються такі поняття як знання, уміння, навички [12].
Поняття «праксеологія» (від грец. – справа, діяння) у
цьому ж словнику розуміється як термін, яким позначають
галузь наукових досліджень, що вивчає загальні умови й
методи правильної, ефективної та раціональної людської
діяльності [12].
Таким чином, когнітивно-праксеологічний компонент
методичної культури майбутніх учителів початкових

класів розглядатимемо як ефективне, науковообґрунтоване застосування системи професійно-методичних компетенцій з педагогіки та методик викладання навчальних
дисциплін початкової ланки освіти у практичній педагогічній діяльності.
Вважаємо, що найважливіші ознаки цього компонента відображають методичну компетентність та
методичну майстерність учителя початкових класів.
Тому перш ніж розкрити сутність когнітивно-праксеологічного компонента, з‟ясуємо зміст понять «компетентність», «педагогічна компетентність», «майстерність»,
«педагогічна майстерність».
Поняття «компетентність» у довідкових джерелах
означає поінформованість, обізнаність [3, с.560]. У педагогічному словнику «компетентність» розуміється як
здатність (готовність) людини до практичної діяльності,
до розв‟язання життєвих проблем, що ґрунтуються на
життєвому досвіді, цінностях, здібностях тощо [9, с.80].
Словник методичних термінів поняття «компетентність» тлумачить як властивості, якості особистості, що
визначають її здатність до виконання діяльності на
основі набутих знань, сформованих навичок та умінь.
А «компетенцію» прийнято розглядати крізь призму знань,
умінь, навичок, набутих у процесі навчання [1, с.107].
У сучасній науці існує кілька підходів до визначення
поняття «компетентність», зокрема: особистісний підхід
розглядає дане поняття як інтеграцію професійних і
особистісних складових; діяльнісний підхід трактує дане
поняття як здатність виконувати певні професійні дії [4,
с.37], [14, с.57].
Поняття «педагогічна компетентність» досліджували
В. Бондар, Н. Глузман, Р. Гуревич, Н. Кузьміна та ін.
Так, педагогічну компетентність як якість особистості,
яка дозволяє продуктивно вирішувати навчальновиховні задачі, розглядає [5]. Як єдність теоретичної та
практичної готовності, що виражається в уміннях, бачить
педагогічну компетентність В. Сластьонін, О. Міщенко
[6, с.79]. Н. Глузман розглядає професійну компетентність
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майбутніх учителів початкових класів як інтегративну
характеристику, що визначає готовність і здатність
особистості розв‟язувати професійні задачі з навчання та
виховання молодших школярів шляхом реалізації системи
ціннісних установок, теоретичних знань, практичних
умінь, досвіду професійної діяльності, особистісних
якостей, здобутих у навчання [4, с.17].
У наукових працях (І. Акуленко, О. Жигайло,
Н. Кузьміної С.Скворцової, Н. Тарасенкової, Т. Федірчик та
ін.) методична компетентність розглядається як складова
професійної компетентності педагогів.
Аналізуючи сутність поняття «методична компетентність» та її складові знаходимо наступні твердження:
– методична компетентність включає: здатність до
ефективного розв‟язування різноманітних методичних
задач; готовність учителя проводити заняття за різними
навчальними комплектами; сформованість системи
дидактико-методичних знань, умінь з певного навчального
предмета та досвід їх застосування в поєднанні з емоційноціннісним ставленням до навчання школярів цього
предмета [11, с.205].
– як професійно-особистісну характеристику педагога, що виражає готовність виконувати професійні
функції [15].
У деяких дослідженнях знаходимо тісний взаємозв‟язок методичної та предметної компетентності:
методико-математична компетентність, за визначенням
Н. Глузман – це системне особистісне утворення, яке
інтегрує теоретичні, практико-зорієнтовані, дослідницькі
знання та уміння з математики та методики її навчання в
початковій школі, вдосконалення своєї професійної
діяльності засобами самоосвіти та особистісного розвитку [4, с.19].
Методична компетентність як властивість особистості,
яка проявляється у сформованості професійно-педагогічних знань та умінь у межах певного навчального
предмета і методики його викладання, узятих в єдності,
розглядається Т. Бережною.
У своєму дослідженні поняття «методична компетентність» ми розуміємо як особистісно-професійну
властивість учителя, що проявляється у здатності здійснюати діяльність на основі здобутої системи спеціальнонаукових, дидактичних і методичних знань та умінь у
поєднанні з досвідом ефективного розв‟язування методичних завдань, а також у теоретичній та практичній готовності здійснювати професійно-методичну діяльність з
урахуванням нормативних вимог, що постійно змінюються.
Методична компетентність визначає вирішення проблеми вибору вчителем видів і прийомів роботи на уроці,
вибору питань і завдань для реалізації конкретних цілей
уроку. Підготовка плану вимагає від вчителя визначення
типу уроку, постановки мети і завдань, методичного
аналізу змісту й розробки конспекту уроку. Основою
реалізації методичної компетентності є: організація та
наукове управління процесом навчання, інтелектуальноемоційним розвитком учнів, поступовий розвиток їх
самостійності з урахуванням вікових особливостей
молодших школярів і специфіки навчальних дисциплін
початкової школи.
З метою чіткого усвідомлення феномену «методична
майстерність», доцільним вважаємо проаналізувати

ключові поняття цієї педагогічної категорії. Майстерність
розглядається як «умілість, вправність», «висока якість
виконаної роботи; досконалість виконання» [3, с.600].
І. Зязюн педагогічну майстерність тлумачить як комплекс
властивостей, що забезпечує самоорганізацію високого
рівня професійної діяльності на рефлексивній основі [10,
с.25].
У науковому дослідженні І. Артем‟євої зустрічаємо
поняття «методична майстерність», яке визначається
автором як «культуротворче новоутворення», що проявляється в інтеграції засвоєних елементів методичної
культури і особистісних проявів професіоналізму вчителя
та функціонує як узагальнена здатність (комплексне
вміння) оптимально здійснювати професійно-методичну
діяльність [2, с.49].
О. Стасенко методичну майстерність майбутнього
вчителя фізичної культури трактує як рівень реалізації
професійно значущих знань, умінь, навичок та особистісних якостей [13, с.284].
Узагальнивши вищезазначене, подамо власне розуміння сутності означеного поняття: методична майстерність –
це комплекс професійно-особистісних властивостей та
якостей педагога, які забезпечують ефективність виконання професійно-методичної діяльності на рефлексивній
основі.
Розглядаючи методичну компетентність і методичну
майстерність як складові когнітивно-праксеологічного
компонента методичної культури вчителя початкових
класів, зазначаємо, що методична компетентність представлена системою психолого-педагогічних знань і
знань методик викладання навчальних предметів у
початковій школі, тоді як методична майстерність
полягає в умінні застосувати ці знання на практиці та
досконало здійснювати професійно-методичну діяльність
вчителя відповідно до вимог початкової школи. Тобто,
методична компетентність означає теоретичну підготовку майбутніх учителів, а методична майстерність
відображає практичну готовність до здійснення професійно-методичної діяльності.
Важливим показником методичної компетентності є
методична грамотність.
У дослідженні І. Артем‟євої знаходимо тлумачення
методичної грамотності як системи методичних знань
компонентів процесу навчання, системи методичних
умінь і навичок здійснення професійно-педагогічної
діяльності [2, с.34]. Т. Бережна розглядає методичну
грамотність як систему знань, умінь та навичок, що
носить технологічний характер і в педагогічній діяльності
виявляється в методичних уміннях.
Із метою кращого усвідомлення означеного поняття
звертаємось до термінологічного словника, в якому
«грамотність» означає здатність писати згідно із заведеними нормами; здатність розуміти і використовувати
різні типи інформації в побутовому, професійному та
громадському житті; можливість індивіда бути включеним
в економічну, культурну, політичну практику суспільства,
у грамотне середовище на локальному, регіональному,
державному та глобальному рівнях; умову соціального й
культурного розвитку суспільства; фундамент, на якому
можна збудувати подальший розвиток людини [8, с.24].
Трансформувавши це поняття у предмет нашого
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дослідження, методичну грамотність будемо розуміти як
сукупність таких складових:
– готовність учителя користуватися нормативними
документами; вміння аналізувати Державний стандарт,
Базовий навчальний план, навчальну програму, підручники різних авторів; орієнтуватися, оцінювати та
грамотно підбирати навчальні посібники для молодших
школярів відповідно до навчально-виховної мети;
– здатність обирати найбільш ефективне навчальнометодичне забезпечення щодо досягнення цілей і завдань
навчання певному предмету, визначеними Держстандартом і навчальною програмою;
– уміння методично грамотно, з дотриманням
психолого-педагогічних, методичних, технічних норм
вести та оформлювати конспекти уроків, методичні
рекомендації, документацію методичної роботи вчителя,
атестаційні матеріали, передовий педагогічний досвід;
– уміння грамотно складати індивідуальні, самостійні,
контрольні завдання для учнів тощо.
Ще одним показником методичної компетентності є
наявність методичного мислення. Це поняття Н. Лаврентьєва
розглядає як «особливий вид когнітивної діяльності, що
виявляється в методично осмисленому використанні
положень педагогіки та психології в навчанні і
вихованні учнів, освоєнні, створенні та застосуванні
нових педагогічних засобів» [7, с.283].
У нашому дослідженні методичне мислення проявляється в умінні здійснювати аналіз різноманітних
варіантів подання учням навчального матеріалу, вибір із
них найбільш ефективного; вибудовувати власні методичні концепції; конкретизувати загальні положення,
доводити їх до методичних рекомендацій; аналізувати
шкільні підручники, різноманітні навчальні посібники;
систематизувати за певним критерієм вправи, завдання
для молодших школярів; прогнозувати можливі помилки
та запобігати їх появі.
Таким чином, показниками методичної компетентності
є: знання педагогіки та методик викладання навчальних
дисциплін початкової школи; знання та уміння здійснювати планування, структурування, реалізацію різних
форм організації навчально-виховної роботи в початковій
школі; методична грамотність; методичне мислення.
Показниками методичної майстерності ми вважаємо:
вміння здійснювати всі види професійно-методичної
діяльності вчителя; уміння моделювати, прогнозувати,
розв‟язувати педагогічні ситуації; уміння організовувати
різноманітні форми навчально-виховного процесу в
початковій школі; уміння презентувати свої методичні
ідеї, розробки, педагогічний досвід; педагогічну техніку.
Як зазначає І. Зязюн, майстерність педагога полягає
не в перенесенні знань із книжок в аудиторію, а в їх
натхненності, «олюднюванні» [10, с.28]. Тому важливим
для вчителя є вміння творчо осмислювати, адаптовувати
та інтерпретувати готові розробки уроків, що теж
визначено нами як показник означеного критерію.
В контексті вищезазначеного, вважаємо, що формування методичної культури вчителя початкових класів,
зокрема когнітивно-праксеологічної складової є досить
важливим для якісної професійно-педагогічної діяльності.
Шляхи формування когнітивно-праксеологічного
компонента передбачаються, розробленою нами, прог-
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рамою формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів. Вона спрямована на цілісне,
комплексне формування всіх структурних компонентів
означеного явища, і передбачає реалізацію різноманітних форм та методів, зокрема: лекції, перегляд відеоуроків; вивчення досвіду роботи вчителя, мікровикладання, ігри «Акрослова», «Шифрувальник», «Імпровізац ія»,
завдання «Від А до Я», вправа «Експрес-урок»; дидактичні
ігри «Передай далі», «Конкурсний відбір», ділова гра
«Кроки до методичної майстерності»; спостереження
майстер-класів тощо.
Розглянемо вищевказані заходи формування когнітивно-праксеологічного компонента методичної культури
вчителя докладніше.
Одним із шляхів формування когнітивно-праксеологічного компонента є ознайомлювально-вступна лекція
«Педагогічна культура вчителя». Вона допоможе усвідомити студентам сутність понять «педагогічна культура»,
«професійно-педагогічна культура», ознайомить з її
різновидами (дидактичною, методичною, комунікативною
та ін.), допоможе зрозуміти їх роль та значення для
педагогічної діяльності.
Розв‟язування педагогічних задач, безпосередньо
спрямованих на формування гностичних, комунікативн их,
організаторських умінь майбутнього вчителя, сприятиме
реалізації праксеологічної складової цього компонента.
Їх використання спрямоване на усвідомлення студентами
складності й різнобічності діяльності вчителя, а також
формування в них пізнавального інтересу до отримання
нових знань стосовно професійно-методичної діяльності
вчителя та його методичної культури.
Розроблений спецкурс «Методична культура вчителя
початкових класів» спрямований на формування знань у
студентів про методичну культуру вчителя початкових
класів як складову професійно-педагогічної культури, її
методологічні основи, структурні компоненти та шляхи
формування. Предметом вивчення навчальної дисципліни
є сутність та особливості методичної культури вчителя
початкових класів як складової професійно-педагогічної
культури особистості й діяльності вчителя. Мета
вивчення дисципліни полягає у формуванні знань про
методичну культуру вчителя початкових класів як складову професійно-педагогічної культури, її методологічні
основи, структурні компоненти та шляхи формування.
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у майбутніх учителів початкової школи: знань про
сутність поняття «методична культура вчителя початкових
класів» та її структурні компоненти; умінь аналізувати
та здійснювати професійно-методичну діяльність у ланці
початкової школи; навичок творчо аналізувати , оцінювати
та впроваджувати у власну професійно-методичну
діяльність педагогічний досвід, методичну лінію початкової школи в контексті реформування освіти.
У контексті вивчення даної дисципліни студенти
одночасно з теоретичним засвоєнням знань про професійно-методичну діяльність учителів залучаються до
практичного ознайомлення з таким видом діяльності:
вивчення різноманітної документації вчителя початкових
класів; ознайомлення з методичним комплексом; спостереження таких форм роботи, як методичне об‟єднання
вчителів початкових класів, проведення майстер-класів.
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Це сприятиме цілісному формуванню знань студентів
професійно-методичної діяльності учителя початкових
класів, поєднанню теорії та практики засвоєння знань
про методичну культуру.
Пропонуємо, в контексті вивчення педагогічних дисциплін, зокрема розділу «Школознавство», при вивченні
теми «Організація методичної роботи в школі», для
студентів провести бінарну лекцію, на яку були б
запрошені учителі початкової школи та заступники
директора школи з навчально-виховної роботи, щоб
поділились зі студентами власним досвідом та особливостями організації методичної роботи в школі. На
практичних заняттях. Студентам варто запропонувати
спостерігати форми методичної роботи школи (школа
молодого вчителя, робота творчої групи вчителів), що
сприятиме глибшому розумінню суті професійно-методичної діяльності вчителів, організації методичної роботи
школи та накопиченню їх досвіду.
Вивчаючи тему «Виявлення, вивчення, узагальнення
та впровадження передового педагогічного досвіду»,
студентам варто відвідати уроки та майстер-класи
досвідчених учителів з метою накопичення власного
педагогічного досвіду, який внесуть до методичного
портфоліо, у такий спосіб покращать рівень когнітивнопраксеологічного компонента.
У контексті вивчення теми «Атестація педагогічних
кадрів у системі загальної середньої освіти» студентам
варто вивчати досвід роботи вчителя (за їх вибором),
ознайомлюватись та аналізувати його атестаційні матеріали, спостерігати засідання атестаційної комісії. Це
сприятиме накопиченню досвіду майбутніх учителів
початкових класів, формуванню розуміння ними успіху
у професійно-методичній діяльності; розкриватиме різнобічність та багатоаспектність діяльності вчителя.
Одним із шляхів формування когнітивно-праксеологічної складової методичної культури вчителя
вважаємо доповнення дисципліни «Дидактика» тематикою
лекційних занять, зокрема темою «Методична культура
вчителя у дидактичному процесі початкової школи».
Дидактично-пізнавальна гра «Акрослова», спрямована
на побудову власної думки студентів щодо сутності
поняття «методична культура». Під час аналізу,
обговорення та формулювання визначення студенти
підходять до висновку, що методична культура – це
інтегративна характеристика особистості й діяльності
вчителя початкових класів. Далі відбувалася дискусія
щодо запропонованого студентами визначення поняття
«методична культура вчителя».
Використання завдань «Від А до Я» також сприяє
формуванню когнітивної сторони методичної культури.
В ході якої, студентам пропонуються картки з написаними
групами літер, на яких вони записують якнайбільше
педагогічних термінів, що починаються вказаними літерами. Завдання ускладнюється: записувати лише ті
поняття, сутність яких можете пояснити; записувати
терміни, поняття, які асоціюються у вас з методичною
культурою вчителя тощо. Ця вправа сприяє актуалізації
отриманих знань із дидактики, усвідомленню та стимулюванню їх до поглиблення знань.
Формуванню методичної компетентності сприяє
методика позаконтекстних операцій із поняттями. Вона

складається з п‟яти послідовних дослідницьких дій
(операцій), які дозволяють всебічно вивчити предмет
дослідження. Проведення такої роботи допомагає майбутнім вчителям глибше усвідомити сутність окремих
педагогічних понять, які відображають головні педагогічні
процеси; знайти місце кожного елемента знань у загальній системі професійно-методичної діяльності вчителя.
Використання таких ігор, як «Імпровізація», «Шифрувальник» тощо сприяє розвитку методичної компетентності та майстерності, мобільності вчителя; активізує
діяльність студентів, їх розумові операції; вчить бачити
свою діяльність очима учнів; формує вміння методичнограмотно пристосовуватися в різні навчальні ситуації;
формує вміння доречно, цікаво та правильно підбирати
навчально-методичний інструментарій уроку тощо.
Проведення ділової гри «Кроки до методичної майстерності», під час якої студенти виконують різноманітні
вправи та ігри, що поєднують теорію й практику, сприяє
формуванню методичної компетентності майбутніх учителів, їх методичну майстерність і креативність у сфері
методичної діяльності; розвиває професійно-методичні,
особисті якості та компетентності студентів; методичнограмотно та творчо застосовувати знання, уміння,
навички на практиці.
Висновки. Таким чином, вважаємо, що когнітивнопраксеологічний компонент методичної культури вчителя
початкової школи є, чи не найважливішим у її структурі,
системоутворюючим складником, який містить сукупність
теоретичних знань та практичної готовності до здійснення
професійно-методичної діяльності у сфері початкової
освіти. Шляхами формування цього компонента є різноманітні форми роботи зі студентами, інноваційні методи
та методики, які варто впроваджувати на етапі професійної
підготовки, з метою цілісного формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів.
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CONCEPT AND WAYS OF FORMATION COGNITIVE-PRAXSEOLOGICAL COMPONENT
METHODOLOGICAL CULTURE OF THE TEACHER OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHER
In the article, the authors reveal the essence of the cognitive praxeological component of the methodical culture of the
elementary school teacher. The basic criteria of it are outlined: methodical competence, methodical skill, methodical literacy
and thinking; their indicators are substantiated. The ways of formation of cognitive-praxeological component of methodical
culture, in particular forms, innovative methods, which should be used at the stage of professional training of future teachers
of primary school, are described.
Key words: methodical culture, methodical competence, methodical skill, methodical literacy, methodical thinking.
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МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
У статті розкриваються переваги застосування використання мультимедійних презентацій на заняттях
з англійської мови у технічних внз. Мультимедійна презентація надає чудову можливість здійснювати
комунікативну функцію англійської мови, оскільки вона може охоплювати велику кількість навчального
матеріалу для процесу здійснення діалогічного та монологічного мовлення, навчання граматичному та
лексичному аспекту мови. У статті проведено аналіз цих технологій, доведено перспективність
застосування мультимедійних презентацій у процесі викладання англійської мови студентам технічного
профілю та розглянуто вимоги, яких необхідно дотримуватися у процесі підготовки навчальних
мультимедійних презентацій. Доведено, що використання мультимедійної презентації на заняттях з
англійської мови можна розглядати не лише як результативний засіб засвоєння навчального матеріалу
англійською мовою, але під час підготовки презентацій у студентів формуються навички та вміння роботи з
програмним забезпеченням Microsoft Power Point та Prezi програмами, які безумовно знадобляться
студентам технічного профілю у їх майбутній професійній діяльності.
Ключові слова: студенти технічного профілю, англійська мова, мультимедійна презентація, Power Point,
професійно-орієнтоване навчання, інформативність.

Постановка проблеми. Міжнародний освітній
та професійний простір надає для випускників
технічних вищих навчальних закладів України величезні
можливості академічної мобільності та працевлаштування, однак у той же час висуває особливі
вимоги до контенту та структури лінгвістичної
підготовки майбутніх фахівців, оскільки професійні
вимоги до володіння англійською мовою передбачають
розуміння й здатність ефективного застосування не
тільки загальновживаної лексики, але також й
загальнонаукової, вузькогалузевої та спеціальної
термінології. Тому на сучасному етапі існує гостра
проблема відбору матеріалу для навчання, ефективної
організації аудиторних занять та застосування нових
підходів до планування самостійної роботи студентів в
аудиторії й поза аудиторією.
Актуальність проблеми. Сьогодні достатня кількість
теоретичних та дослідницьких робіт вітчизняних та
іноземних вчених присвячена проблемам впровадження
й результативного використання мультимедійних технологій у навчальному процесі. У наукових роботах
В. Беспалько, А. Васюри, А. Єршова, П. Ждановича,
К. Кастро, Г. Кедровича, К. Коліна, Р. Осипа, Н. Роберта,
С. Свириденко розглядаються питання єдиної системи
застосування мультимедіа в освітньому процесі. Такі автори,
як A. Thompson, М. Collins, В. Ляудіс, Е. Носенко, О. Суховерський, О. Палій, В. Шакотько, О. Шиман досліджували
педагогічні та методичні засоби використання мультимедійних технологій у процесі навчання англійській мові.
Отже, Мета статті передбачає комплексне вирішення
проблем, щодо необхідності використання мультимедійних презентацій на заняттях з англійської мови у
вищих навчальних закладах технічного профілю.

Виклад основного матеріалу. Мультимедійна презентація – це навчальні матеріали, які готуються за
допомогою редактора мультимедійних презентацій Power
Point. Вона застосовується з метою організувати роботу
з конкретної теми англійською мовою, звернути увагу
студентів на лексико-граматичний або країнознавчий
матеріал. Презентація містить комплект кадрів, які йдуть
один за одним у встановленій послідовності.
Мультимедійна презентація вважається абсолютно
новим засобом у процесі викладання англійської мови
студентам технічних спеціальностей. Щоб підготувати
таку презентацію студенту необхідно виконати певну
науково-дослідну роботу, проаналізувати багато інформаційних джерел, що дає можливість виключити використання стандартів та представити кожну роботу як
продукт особистої творчості. Під час підготовки презентації виникають певні умови для формування мотивації
до засвоєння англійської мови, студент отримує нові
фонові знання за своєю майбутньою спеціальністю,
розширюється коло його інтересів та інформативність,
формуються інтелектуальні функції й логіка мислення.
Така технологія надає чудову можливість здійснювати
комунікативну функцію англійської мови, оскільки вона
може охоплювати велику кількість навчального матеріалу
для здійснення діалогічного та монологічного мовлення.
Отже, мультимедійні презентації є результативним
засобом у процесі формування та поліпшення монологічного мовлення, оскільки під час своєї доповіді
студент має можливість вживати ключові слова англійською мовою, схеми, таблиці, ілюстрації, які він розробив
під час самостійної діяльності. Це дає йому змогу висловлюватися послідовно, розгорнуто, чітко, на необхідній
швидкості.
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Мультимедійна презентація – це комплекс комп‟ютерної анімації, у якій використовується графіка, відео,
музичний та звуковий ряд, які формують єдину середу.
Вона має сюжет, сценарій та чітку структуру, яка створюється для комфортного сприйняття навчального матеріалу.
У процесі підготовки презентації відпрацьовується
результативне застосування мовлених засобів англійською
мовою, а при проведенні презентації відбувається автоматизація процесів більш високого рівня. Перед мультимедійною презентацією необхідно проводити підготовку
мовленевого та інформаційного матеріалу, й обов‟язково
презентація повинна складатися зі вступу, основної
частини з формулюванням ключових положень, які
обґрунтовано пов‟язані між собою, та висновку [6].
Презентація, яку студент готує до заняття, по суті є
самостійним програмним продуктом, але з іншого боку
повинна відповідати прийнятим стандартам відповідно
до власної внутрішньої структури та форматів інформації,
яка в ній міститься (ілюстрації, дизайн таблиць, тощо).
Це дає можливість, якщо виникає необхідність, об‟єднати
презентації в єдину систему навчання, яка, наприклад,
має своєю метою виклад певної граматичної теми з
англійської мови.
Як правило, обов‟язкові структурні компоненти презентації містять обкладинку, титульний слайд, зміст,
навчальну інформацію – сюди може входити текстовий
матеріал, схеми, таблиці, малюнки, графіки, термінологічний словник, система посилань щодо роботи з компонентами, що керують змістом презентації, система контролювання знань, тематичні інформаційні ресурси [9, с.41].
У процесі проведення презентації формуються
навички монологічної мови, тобто студент вчиться обґрунтовано вірно вибудовувати свій виступ англійською
мовою, що дає можливість навчитися висловлювати
закінчену думку, яка має комунікативний характер,
дискутувати, порівнювати, вчитися говорити в межах
навчальної програми з англійської мови.
Активне використання в навчальному процесі нових
інформаційних технологій сприяє виконанню таких
освітніх завдань, як глибоке розуміння суті інформації
та її адресної спрямованості; формування особистої
позиції, здатність аргументовано її відстоювати; уміння
виділяти у великій кількості матеріалу головне та ін.
Можна виділити наступні переваги мультимедійних
презентацій, які використовуються під час викладання
англійської мови у технічному вищому навчальному закладі:
- Презентація містить різну текстову, аудіо – та відеонаочність.
- У процесі підготовки презентації виникають можливості застосування інтерактивної дошки, яка допомагає
систематизувати нову лексику, граматичний та фонетичний матеріал більш наочно, а крім того реалізовувати
основну підтримку у процесі навчання всім видам мовленнєвої діяльності англійською мовою.
- Виникає можливість використовувати певні слайди
(таблиці, графіки, діаграми, схеми) як додатковий роздатковий матеріал на занятті.
- Використовуючи мультимедійну презентацію спостерігається активізація уваги всіх студентів.
- Презентація гарантує результативність сприйняття та
запам‟ятовування нової навчальної іншомовної інформації.
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- Під час використання презентації на занятті викладач має можливість контролювати засвоєння нових знань
та закріплення матеріалу, який вже був вивчений.
- Презентація дозволяє поєднувати аудиторну та поза
аудиторну самостійну діяльність студентів.
- Оскільки у технічних вищих навчальних закладах
існує проблема недостатньої кількості навчальних годин,
які плануються на дисципліну «Англійська мова»,
мультимедійна презентація допомагає заощадити академічний час.
- Відбувається формування комп‟ютерної мультимедійної компетентності не тільки студентів, а й викладача,
розвиток їх творчих здібностей щодо організації навчальної діяльності.
На заняттях з англійської мови у технічному вищому
навчальному закладі, як правило, використовуються навчальні презентації. Вони можуть відрізнятися одна від
одної за видами комунікативної діяльності (у процесі
навчання професійно-спрямованому читанню, письму,
говорінню або аудіюванню); за аспектами мови (у процесі
навчання лексичним, граматичним або фонетичним темам);
опора презентації може бути змістовною, конотаційною,
вербальною або ілюстративною. Також застосування
мультимедійних презентацій у процесі навчання англійській мові полегшує застосування імітаційних, трансформаційних, репродуктивних мовлених та мовленнєвих вправ.
Підготовка навчальних мультимедійних презентацій
має свої специфіки, тому у процесі їх створення слід
дотримуватися певних вимог:
1. Мотивація є необхідним компонентом навчання
англійській мові, тому її потрібно підтримувати на протязі
усього навчального процесу. Викладачеві слід чітко поставити мету перед студентами та сформулювати завдання.
Мотивація стрімко знижується, у разі якщо рівень певних
завдань не відповідає рівню мовленої підготовки студентів.
2. З метою формування передумов до ефективного
сприйняття навчальної інформації необхідно використовувати додаткові матеріали, які містяться у навчальній
програмі з англійської мови або готуються викладачем.
3. Засіб подання навчального матеріалу обумовлюється
навчальними завданнями, які необхідно вирішити. При
оформленні кадрів, які з‟являються на екрані дисплея,
необхідно застосовувати принципи легкості читання.
4. У процесі підготовки презентації студенти повинні
знати, як вони справляються з навчальним матеріалом.
Слід організувати комунікацію у вигляді «студент –
викладач – студент». З цією метою рекомендується
організація роботи студентів у проектах або «навчання у
співпраці», дискусії.
У навчальному процесі студентів англійській мові у
технічних вищих навчальних закладів з метою створення
мультимедійних презентацій доцільно використовувати
програмне забезпечення Microsoft Power Point та Prezi,
за допомогою яких створюються слайд-шоу, які можуть
з‟являтися на проекторах або телевізорах. Звичайно
презентації Microsoft Office PowerPoint використовуються
для візуальних ефектів, з метою привернути пильну
увагу студентів та додати візуальної інформації у
навчальний процес.
Технології Power Point дають можливість впливати
на основні органи чуття студентів. Візуальний ряд (слайд-

162

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019

шоу, анімація, відео), який супроводжується звуком,
викликає найбільшу зацікавленість студентів. Таким
чином, вищезгадані технології можуть презентувати
учбовий матеріал англійською мовою найбільш продуктивно. Презентація відрізняється від інших засобів подачі
навчальної інформації тим, що її зміст є більш насиченим та інтерактивним, а саме має властивість певним
чином змінюватися та відповідати на дії користувача.
Power Point та Prezi презентації надають безпосередній
доступ до інформації, тому їх варіанти можна розміщати
у мережі Інтернет. Студент відразу бачить увесь контент
презентації та має можливість перейти до необхідної
йому частини, отримання інформації не потребує багато
часу та клопоту. При використанні програм Power Point
та Prezi можна викладати, наприклад, граматичну тему
абсолютно по новому та збільшити мотивацію студентів,
але це можливо лише за умови чіткого розуміння педагога
з англійської мови вірно використовувати їх технічні
ресурси відповідно до учбового плану. Застосування на
практиці ІКТ зможе підвищити професійну компетенцію
викладача у сфері методики викладання англійської мови у
технічному вищому навчальному закладі та збільшить
результативність процесу викладання [2, с.196-200; 4].
Flash анімація й велика кількість ілюстративного
матеріалу у презентаціях дає можливість легко та доступно
представити новий лексичний матеріал, не перекладаючи його українською мовою. Нову лексику слід починати
з представлення незнайомих слів на окремому слайді та
проводити фонетичне відпрацювання слів, яка йде разом
зі звуковими файлами, що дає можливість реалізувати
запам‟ятовування та правильну вимову складних слів за
диктором. Це формує звуковий образ слова одночасно з
його графічним образом. Такий метод презентації лексичного матеріалу дає можливість педагогу враховувати
індивідуальні якості кожного студента. На наступному
етапі пояснюється значення кожного слова та пропонуються приклади його використання у контексті (у словосполученнях чи реченнях). У мультимедійних презентаціях
застосовується такий популярний метод семантизації
лексичного матеріалу, як показ ілюстрації при вивченні
слів, які позначають певні об‟єкти. Power Point презентації можна використовувати при виконанні тренувальних
вправ, які орієнтовані на засвоєння граматичного матеріалу, що дозволяє підвищити мовленнєвий рівень
студентів та якісне виконання тестових завдань за
граматичними темами [8]. Такі тренажери з граматичного
матеріалу є результативним засобом запам‟ятати граматичні правила, застосовуючи їх на практиці. В одному
слайді цього тренажера є одне завдання з вибором однієї
правильної відповіді. Студент наводить курсор на
варіант, який він обирає та отримує підтвердження правильності свого вибору або схематичне пояснення, якщо
він помиляється. Такий тренажер можна використовувати
не тільки в аудиторії, але й у процесі самостійної роботи,
постійне його застосування дає можливість студентам
довести вміння щодо застосування певної граматичної
норми до автоматизму за короткий час [5, с.96-107].
Використання мультимедійних технологій на заняттях з
англійської мови дає студентам можливість ефективніше
засвоювати навчальний матеріал, зменшити кількість
зроблених помилок, економити аудиторний час, а за

допомогою навчальної ситуації, яка постійно повторюється та інтерактивної наочності реалізується принцип
міцності засвоєння іншомовних знань.
У процесі викладання англійської мови у технічному
вищому навчальному закладі формування типових навичок
та умінь у студентів сприймати англійську мову на слух
займає важливе місце. Аудіювання надає можливість
студентам освоїти фонемний склад, інтонацію мови, за
допомогою цього виду мовленнєвої діяльності студенти
можуть ефективно оволодіти граматичною структурою
мови та її лексичним складом. У процесі аудіювання у
студентів формується логічне мислення та вміння здійнювати аналіз, синтез іншомовного матеріалу, проводити
порівняння та робити висновки. У процесі підготовки
презентацій, обираючи навчальний матеріал для аудіювання слід спиратися на тему заняття та орієнтуватися на
рівень знань студентів технічного профілю з англійської
мови та їхні професійні інтереси [3]. Текстовий матеріал
на аудіювання необхідно вводити після опрацювання
лексичних та граматичних тем, оскільки процес пізнавання
має результат тільки на базі сформованих лексичних,
граматичних й фонетичних умінь.
Перед аудіюванням студентам пропонується здогадатися про зміст монологу або діалогу, спираючись на
назву або на певні елементи ілюстрації до тексту,
відповісти на кілька запитань, які акцентують увагу
студентів на розумінні мовлення англійською мовою. Це
дає можливість викладачеві визначити та перевірити, як
студенти розуміють навчальний матеріал на більш
складному етапі аудіювання.
Процес навчання студентів аудіюванню в режимі
Power Point не тільки дає можливість викладачеві кілька
разів реалізувати такий вид навчальної діяльності, не
витрачаючи багато аудиторного часу, але й викладачеві
не потрібно готувати додатковий роздатковий матеріал.
На одному слайді викладач розміщує повністю весь
підготовчий етап до прослуховування навчального матеріалу англійською мовою та матеріал для аудіювання у
вигляді кнопок налаштування дії й додаткових ефектів
анімації словосполучень зі звуковим супроводом.
Навчальний матеріал, який міститься у мультимедійних
презентаціях значно поширює можливості посібників,
оскільки в них використовуються звукові, анімаційні
ефекти та відео супровід. Працюючи з комп‟ютером
студенти використовують слуховий й візуальний канали
сприйняття, а це надає можливість розширити кількість
навчального матеріалу, який вивчається та забезпечує
результативність його засвоєння [1, с.36-40; 7].
Висновки. Активне використання технології мультимедійних презентацій на заняттях з англійської мови у
технічних ВНЗ сприяє вдосконаленню та інтенсифікації
навчального процесу, дає можливість здійснювати індивідуальний підхід до кожного студента, оскільки при
підготовці презентації йому надається вибір, якій
формує у студентів навички самостійної діяльності та
саморегуляцію, що знижує витрати аудиторного часу.
Студенти практикуються виступати перед аудиторією та
формуються іншомовна комунікативна компетенція у
студентів. Отже, використання мультимедійної презентації
на заняттях з англійської мови можна розглядати не
лише як результативний засіб засвоєння навчального
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матеріалу англійською мовою, під час підготовки презентацій у студентів формуються навички та вміння роботи з
програмним забезпеченням Microsoft Power Point та Prezi
програмами, які безумовно знадобляться студентам
технічного профілю у їх майбутній професійній діяльності.
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MULTIMEDIA PRESENTATION AS A MEANS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING STUDENTS
FOR TECHNICAL PROFILE
The article exposes the advantages of multimedia presentations using in English classes in institutions of technical higher
education. Multimedia presentation provides an opportunity to carry out the communicative function of English language, as it could
cover the large number of the training material for dialogue and monologue speech, the teaching of grammar and lexical aspects of
English language. The article analyzes these technologies, proves the prospects of multimedia presentations using in the process of
teaching English to students of technical profile and considers the conditions to be followed in the preparation of educational
multimedia presentations. It has been proved that the multimedia presentations applying in English classes can be considered not
only as an effective means of mastering training material in English, but at the time of presentations preparing the skills and abilities
for working with software Microsoft Power Point and Prezi programs are developing that will certainly be useful to students of
technical profile in their future professional activities.
Key words: students of technical profile, English language, multimedia presentation, Power Point, professionally oriented
training, informational content.
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ПІДГОТОВКА ДО СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ
РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
У КОНФЛІКТІ З ЗАКОНОМ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
У статті розглянуто аспекти державної політики щодо захисту прав неповнолітніх, які перебувають у
конфлікті з законом. Проаналізовано основні напрямки виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, одним із напрямком якої є підготовка
кваліфікованого персоналу для роботи з неповнолітніми порушниками закону.
У статті розглянуто основні напрямки та принципи підготовки фахівців для роботи з «важкими дітьми»
у країнах, де реабілітаційні підходи у запобіганні підлітковій злочинності є історично сформованою
структурою, а підготовка кадрів для роботи з неповнолітніми має соціально-виховну спрямованість. У
статті проаналізовано системи підготовки ювенологів у США, Франції, Швеції. Узагальнюючи закордонний
досвід підготовки персоналу встановлено, що пріоритети надаються соціальному, педагогічному,
психологічному, юридичному напрямку гуманітарної освіти, а також передбачається необхідність володіння
певними компетентностями та навичками роботи з неповнолітніми, враховуючи психологічні та фізіологічні
особливості даної категорії суб‟єктів.
Ключові слова: зарубіжний досвід, професійна підготовка, персонал, пробація, неповнолітні порушники
закону.

Постановка проблеми. Євроінтеграційний курс,
який схвалила Україна, обумовлює дотримання міжнародних стандартів, які охороняють права людини, а
особливо забезпечують дотримання прав дітей. В той же
час реформування системи українського правосуддя та
системи виконання покарань направлено на захист прав
окремих, соціально не захищених категорій населення, до
яких належать неповнолітні.
В 2011 році Указом Президента України схвалено
Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх (далі – Концепція) основною метою якої було
забезпечення законності, обґрунтованості та ефективності
кожного рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт
із законом, пов‟язаного з її перевихованням та подальшою
соціальною підтримкою. Одним із завдань зазначених у
даній Концепції є створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення, з
урахуванням вікових, соціально-психологічних психофізичних та інших особливостей розвитку, шляхом їх
виховання та ресоціалізації. Задля цього передбачалось
розроблення корекційних, освітньо-інформаційних та
психолого-педагогічних програм; опрацювання і впровадження в систему реабілітації заходів виховного,
профілактичного, культурного та духовного характеру;
сприяння створенню служби пробації для неповнолітніх;
надання соціально-психологічної підтримки неповнолітнім
порушника та їх сім‟ям; реалізацію пілотних проектів
щодо створення центрів відновного правосуддя, центрів
пробації та центрів соціальної реабілітації неповнолітніх
які вчинили правопорушення [1]. У зв‟язку з цим виникла
необхідність проведення ряду комплексних освітніх
заходів, спрямованих на підготовку перепідготовку та
підвищення кваліфікації спеціалістів, які працюють з
дітьми, що потребують соціальної реабілітації.
Аналіз останніх публікацій. Зарубіжний досвід

застосування пробаії вивчав О. Беца [2], В. Дрижак [3] та
ін. Наукові праці соціально-виховній роботі з делінквентними підлітками та неповнолітніми злочинцями присвятили відомі педагоги: В. Бочелюк, Л. Завацька [4],
О. Караман [5], О. Федоренко [6].
Мета роботи. Проаналізувати системи підготовки
ювенологів у зарубіжних країнах, де успішно функціонує
ювенальна юстиція. Визначити основні аспекти
підготовки фахівців для роботи з неповнолітніми
порушниками
закону
з
метою
впровадження
реабілітаційних підходів у роботі з неповнолітніми, які
перебувають у конфлікті з законом в навчальний процес
майбутніх пенітенціаріїв.
Виклад основного матеріалу. З метою реалізації
Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх перед ключовими міністерствами постало завдання
розробити Національну державну програму задля зміни
парадигми правосуддя стосовно неповнолітніх. Одним
розділів Плану заходів по реалізації Концепції розвитку
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні є
«Заходи кадрового забезпечення», які передбачають:
розробку в навчальних планах та програмах підготовки
фахівців за відповідними напрямами і спеціалізацією
курси з питань роботи з неповнолітніми, що вчинили
правопорушення, а також з профілактики правопорушень
серед неповнолітніх; забезпечення на постійній основі
підготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів і служб у справах дітей та спеціальних установ
для дітей, працівників Національної поліції, суддів,
адвокатів, які працюють з неповнолітніми, прокурорів,
офіцерів органу пробації, співробітників кримінальновиконавчої служи, які працюють з неповнолітніми в
місцях позбавлення волі та попереднього утримання [7].
Задля здійснення аналізу та визначення необхідних
аспектів підготовки фахівців, які працюють з неповно-
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літніми правопорушниками в Україні, постає необхідність
вивчення стану та напрямків підготовки фахівців для
роботи з неповнолітніми у зарубіжних країнах, де
реабілітаційні підходи у запобіганні підлітковій злочинності є історично сформованою структурою, а підготовка
кадрів для роботи з даною категорією правопорушників
має соціально-реабілітаційну та виховну спрямованість.
Системне зіставлення зарубіжного й вітчизняного педагогічного досвіду може сприяти глибшому осмисленню
наших власних проблем, виправленню прорахунків,
підвищенню ефективності підготовки професійних кадрів
для роботи з неповнолітніми.
У Декларації прав дитини, яку було прийнято у 1959
році, зазначалось, що людство зобов‟язане надати дитині
все найкраще, що воно має. Пізніше, у Плані дій «Світ
придатний для життя дітей», було наголошено про
необхідність створення системи здійснення правосуддя
спеціально призначеної для дітей, з метою повного
захисту їх прав та свобод [8]. Функцію протидії правопорушенням неповнолітніх та захисту прав дітей в
більшості європейських країн, а також в США, Канаді,
Англії покладено на ювенальну юстицію. Ювенальна
юстиція передбачає створення правової системи щодо
захисту прав дітей, яка включає в себе установи і
організації, що здійснюють правосуддя у справах про
правопорушення, скоєні неповнолітніми. Узагальнено
мається на увазі діяльність професіоналів, яка передбачає
взаємодію суду, правоохоронних органів з виховними та
іншими гуманітарними структурами з метою вирішення
проблем дитини, яка потрапила у складну життєву ситуацію.
Вивчення основних напрямків підготовки вихователів
ювенологів і педагогічна діяльність виховних служб
ювенальної юстиції США, Англії та європейських країн,
які ведуть постійну розробку нових методик виховного
впливу на неповнолітніх правопорушників закону та
підлітків групи ризику на нашу думку є дуже важливим
в практичному і теоретичному значенні в умовах
реформування пенітенціарної системи та удосконалення
діяльності органу пробації. Пропонуємо розглянути
основні аспекти підготовки фахівців до соціально-виховної
роботи з неповнолітніми в зарубіжних країнах, які
мають багаторічний досвід функціонування ювенальної
пробації та потужні школи соціальної роботи.
Основоположниками створення ювенальної юстиції
та впровадження різних реформ в цій сфері правосуддя
стали Сполучені штати. Система підготовки фахівців
для роботи з неповнолітніми правопорушниками мала
соціальну спрямованість та виховний підхід. Ідеї виховання неповнолітніх злочинців почали формуватись із
середини ХІХ ст., коли на перших пенітенціарних
конгресах почали розглядати питання педагогіки «виправлення» або «перевиховання» всіх вікових категорій
правопорушників. Одним із основних факторів для
досягнення ефекту виправлення визначено вивчення
особистості злочинця.
Реабілітацію неповнолітніх злочинців також здійснювали на основі ідеї перевиховання. Особливу увагу
надавали проблемі організації спеціальних закладів для
неповнолітніх правопорушників як самостійного інституту
виконання покарань і ювенальної юстиції. Значну роль у
створенні ювенального правосуддя у США відіграли
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різноманітні громадські жіночі організації та їх лідери
(Люсі Флауер, Джулія Латроп, Лаура Джейн Адамс), які
обстоювали ідеали педології – науки, яка зародилася
наприкінці ХІХ ст. в США. Педологія намагалась
інтегрувати підходи різних наук (медицини, біології,
психології, педагогіки) до вивчення розвитку дитини [9,
с.128].
Особливості підготовки працівників для ювенальної
системи США (судді, адвокати, прокурори, поліцейські,
пенітенціарний персонал, соціальні працівники) полягають
у висунені до кандидатів на посади таких спеціальних
вимог, що забезпечують професійний підхід до справ
неповнолітніх. До основних вимог можна віднести:
– спеціальну освіту в галузі соціальної роботи,
психології, педагогіки, юриспруденції;
– наявність життєвого і практичного досвіду
виховної роботи;
– регулярне відвідування курсів підвищення кваліфікації;
– суворий конкурсний відбір.
Персонал, який працює в органах пробації має
гуманітарну освіту як мінімум рівня бакалавра (соціальна
робота, юридична, психологічна, педагогічна), проходить
спеціалізовані курси підготовки для роботи з різними
категоріям суб‟єктів, систематично підвищує професійну
компетентність, відвідуючи спеціальні тренінги, мотиваційно-виховні бесіди, програми підвищення кваліфікації.
Як зазначає О. Федоренко, підготовка до виховної та
профілактичної роботи з неповнолітніми поліцейських,
які займаються профілактикою правопорушень та запобіганням протиправної поведінки у Сполучених Штатах
Америки, здійснюється відповідно діючих спеціальних
програм, що передбачають корекційно-виховну роботу з
підлітками, спрямовані на психологічну діагностику,
вибір методів виховного впливу на неповнолітнього в
залежності від відхилень в поведінці та потреб. Деякі із
зазначених програм реалізуються спільно з іншими
органами та організаціями і полягають у залученні
неповнолітнього до спорту, організація спеціальних
атлетичних клубів, створення виїзних таборів. Всі
перелічені заходи направлені на попередження протиправної поведінки та запобігання шкідливим звичкам.
Також є програми підготовки фахівців для ювенальних
судів, які орієнтовані безпосередньо на роботу з неповнолітніми, які притягнені до відповідальності за вчинені
правопорушення. За спеціальними програмами здійснюється підготовка поліцейських для роботи з «важкими
дітьми» у школах [6, с.109-113].
За даними звіту службового закордонного відрядження міжвідомчої делегації для ознайомлення з
діяльністю пенітенціарної системи США (в складі якої
були і співробітники ДПтС України) усі працівники,
яких готують для роботи в апробації, проходять навчання
навичкам спілкування та візуальній діагностиці психічного
стану, а також проведенню мотиваційно-виховних бесід
«Мислення заради змін». До профілактичних бесід з
питань наркотичної залежності залучаються відповідні
фахівці.
Навчання в американських навчальних закладах, в
яких проводиться підготовка фахівців з соціальної роботи,
являє собою експериментальну форму, де отримання
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знань проходить у процесі практичних ситуацій, які
виникають у практичній діяльності. Американські дослідники Б. Шіфер та Л. Дженкінс оцінюють практичне
навчання соціальних працівників, як складний багатогранний процес, конкретною метою якого є створення
зв‟язку між академічним навчанням і практичними заняттями для ефективного виконання роботи, яка потребує
наявності певних знань і дотримання спеціальних
принципів [10].
Європейська модель практичного навчання персоналу
для роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом має суттєві відмінності від американської,
що обумовлено історично сформованими традиціями в
практиці і багатим досвідом (перші програми професійної
підготовки фахівців для роботи з «важкими» дітьми
з‟явилися спочатку в Амстердамі, потім в Берліні, Лондоні). До інших чинників, що забезпечує різницю в
підходах, відносяться:
– провідна роль Церкви в соціальній роботі;
– наявність різноманітних філантропічних організацій,
що функціонують багато десятиліть;
– сформована система професійної підготовки через
старовинні університети;
– особливий соціально-політичний контекст історичного розвитку.
Не зважаючи на певні економічні, політичні та культурні відмінності різних країн Європи, слід відмітити
схожість гострих соціальних проблем, однією з яких є
педагогічна підтримка неповнолітніх «групи ризику».
Саме у Франції успішно реалізуються реабілітаційні
програми для соціально неблагополучних підлітків, а
школа соціальної роботи є однією з найпотужніших у
Європі.
Підготовка фахівців ювенологів та педагогічна діяльність французької виховної служби ювенальної юстиції
ведуть постійну розробку нових методик виховного
впливу на неповнолітніх порушників та підлітків «групи
ризику», що на наш погляд є досить затребуваними для
підготовки фахівців для роботи з неповнолітніми в
органах пробації. Задачами підготовки є формування
пофесійних компетенцій в області роботи з неповнолітніми, які потрапили у складну життєву ситуацію, або
які скоїли правопорушення. Одним із пріоритетів
навчання у французьких закладах освіти є організація
проходження стажування та практики у закладах
виховних служб. Важливими напрямками у системі підготовки фахівців для виховних служб є підвищення
кваліфікації персоналу та розвиток досліджень в області
ювенальної педагогіки.
Існують різні погляди щодо вимог стосовно професійної підготовки офіцерів пробації. Досвід організації
діяльності служби ювенальної пробації зарубіжних країн, а
саме Швеції, свідчить про те, що освіта працівників
даної служби не обов‟язково має бути гуманітарною, але
вона є пріоритетною. Однак всі фахівці ювенальної юстиції
мають пройти відповідну психолого-педагогічну підготовку та отримати дозвіл на роботу з неповнолітніми.
Розглядаючи особливості підготовки фахівців для служби
апробації у Швеції, В. Дрижак зазначає, що «У службі
пробації Швеції має працювати фахівець з вищою
освітою за спеціальністю соціальний працівник. Таку

освіту можна отримати в інституті соціальних відносин
при Стокгольмському університеті. До основних дисциплін, які вивчають, відносяться соціальна робота,
психологія, соціальна педагогіка, правознавство та ін.»
[3, с.97-98] Поряд з теоретичною підготовкою студенти
оволодівають практичними навичками: проведення
співбесіди з клієнтами, соціальної служби; проведення
соціальної роботи з певною категорією клієнтів (алкоголіками, наркоманами, схильними до агресії, дітьми з
неблагополучних сімей, безпритульними дітьми тощо) [3,
с.98-99].
Висновки. Аналізуючи закордонний досвід, можемо
зазначити, що підготовка фахівців для роботи в органах
пробації, як і в Україні здійснюється в основному університетами. Програми підготовки для соціально-виховної
роботи з неповнолітніми здійснюються на основі інтеграції
педагогіки, психології, соціальної роботи і права. Важливу
позицію займає індивідуально-реабілітаційний підхід,
програми реституційного правосуддя, створення індивідуальних програм виправлення, а також виховна робота
з неповнолітніми, які знаходяться в тяжких життєвих
ситуаціях. Теоретична підготовка тісно пов‟язана з практичним відпрацюванням необхідних навичок та оволодінням особливими педагогічними технологіями.
Підсумовуючи, можна зазначити, що накопичений
закордонний досвід підготовки вихователів ювенологів є
необхідною базою для використання у вітчизняній системі
освіти в напрямках удосконалення підготовки фахівців
нових педагогічних профілів, підготовки офіцерів пробації,
які працюють з неповнолітніми, а також працівників
ювенальної поліції у відповідності з міжнародними та
європейськими освітніми стандартами та вимогами.
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PREPARATION TO SOCIO-EDUCATIONAL WORK WITH JUVENILES WHO ARE
IN CONFLICT WITH LAW: FOREIGN EXPERIENCE
The article deals with the aspects of state policy on juveniles‟ rights protection who are in conflict with law. The main
directions of the implementation of an Action Plan on implementing the Concept of criminal justice development in relation to
juveniles in Ukraine were analyzed. Its aim is qualified personnel training for work juvenile offenders.
In order to develop an effective system of personnel training for working with juveniles who are in conflict with law, it is
necessary to turn to the foreign experience of juvenologists training. The article deals with the aspects and principles of
training specialists for work with “difficult children” in the countries where rehabilitation approaches in teenage crime
preventing are a historically formed structure, and personnel training for work with such category of offenders has a social
and rehabilitation and also educational orientation. The systems of juvenologists training in the USA, France and Sweden are
analyzed in the article. The European model of personnel practical training for work with juveniles who are in conflict with
law has significant differences from American one that is predetermined by historically formed traditions in practice and rich
experience. However, summarizing the foreign experience of personnel training, we can state that priorities are given to the
social, pedagogical, psychological, and legal direction of humanitarian education. Juvenologists must have certain
competences and skills of work with juveniles, taking into account psychological and physiological features of this category of
subjects. Training programs for social work with juveniles are based on the integration of pedagogy, psychology, social work
and law.
Foreign experience of personnel training for work with juveniles of leading foreign schools provides grounds for its using
in domestic educational system for the development of innovative methods of training specialists in new profiles according to
the requirements of European and international standards.
Key words: foreign experience, professional training, personnel, probation, juvenile offenders.
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DEVELOPMENT AND EVOLUTION OF THE CONCEPT
«WORLDVIEW» AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
The article presents an understanding of the notion of worldview that is represented as the unity of four
interrelated and at the same time autonomous components: cognitive, ethical, aesthetic, and spiritual. The study
implemented a systematic and structural approach to the analysis of the phenomenon of worldview and its formation
in children of senior preschool and junior school age.
Key words: worldview, preschooler, junior schoolboy, world outlook formation.
Formulation of the problem. That is why the problem
of the formation of a worldview is key both in the universal
human cultural context and directly in the psychological and
pedagogical context, where this problem is viewed in the
light of didactic and educational conceptual approaches,
programs and methods of shaping the worldview [3].
The first «knots» of the worldview, as an age-related
grows, are fastened at the preschool age, getting formality at
school age [6; 15]. It is at these ages that the worldview
becomes the object of a special pedagogical formation. A
number of programs for shaping the worldview have been
developed [20], which deals with different aspects and
structural formations of the worldview.
A worldview is a complex entity that includes both
personality-motivational and cognitive structures. Therefore,
the formation of a worldview can be carried out on the basis
of the system-structural approach. This idea was already
considered in the literature, but at the same time it was not
properly implemented in pedagogical practice. The formation
of a worldview in children of the senior preschool and
primary school age is the most urgent task of our entire
pedagogy, aimed at the formation of a citizen of Ukraine
with the corresponding civil identity and highly developed
ethical, aesthetic and spiritual human values.
The aim of the study is to increase the effectiveness of
the formation of the worldview in the senior preschool and
junior school age on the basis of a comprehensive and
systematic study of the formation of the worldview, the
creation of a conceptual model for children of these ages.
The presenting of basic material. The very term
worldview (worldview) emerged only at the end of the th
century, and its wide spread began in the second half of the
next century. However, certain ideas about the worldview
reflecting its various properties and sides began to evolve
much earlier, in terms of the content of such concepts as
wisdom, philosophy, metaphysics, religion and some others,
forming separate facets of their polysemanticism. As a rule,
these were representations of a certain higher knowledge, the
most valuable and difficult to achieve, the possession of
which makes a person wise, since it not only equips him
with an understanding of everything that is happening in the
world and himself, but also teaches him how to live
properly, coordinate his actions with the actions of the
universal forces or began, or with perpetual laws prevailing
in the world and over the people themselves.

It should be noted that this the ability of the worldview to
serve as a kind of compass in the life of man was recognized
even by those philosophers who doubted the possibility to
comprehend the truth by logical cognition. Particularly
interesting in this field is the statement of one of the last
ones that is representative of the ancient skepticism of
Sextus Empiricus, who, when asked whether skeptics have a
worldview, wrote: «If, under the worldview, someone means
adherence to many dogmas closely connected with each
other and with the phenomenon, and says , that dogma is an
agreement with something unobvious, then we will say that
we do not have a worldview. If, however, the method of
reasoning, which follows any position in accordance with
the phenomenon alone, is called a worldview, then we say
that we have a worldview; in view of the fact that this
provision indicates to us how, apparently, it is necessary to
live properly ... bearing in mind the possibility of
abstinence» [18]. Obviously, behind various interpretations
of the worldview there is a problem that was later realized as
a question of the relationship between the system and the
method. Thus, already in the ancient philosophy began to
form ideas about the qualitative originality and value of
worldview knowledge, on the unity of the cognitive and
regulative functions of the worldview. However, during the
Middle Ages, the tendency towards absolutizing the
regulative function of the worldview at the expense of
belittling and subordinating its cognitive function emerged
in the period of the dissolution of ancient culture. The
dominant is the theological point of view, according to
which the only source of worldview knowledge is the divine
revelation transmitted to people through the prophets and
described in the «sacred» books: the Vedas, the Torah, the
Bible, the Koran, etc. According to religious beliefs, a
person not only cannot, but also does not dare to try to learn
more than what is stated in these books. «On the resolution
to reflect, – said, for example, in the Talmud. – About what
is hidden for you, do not ask: do not search for mysterious,
do not explore the hidden things ... It would be better not to
be born at all to the one who delves into the next four
questions: what is above the heavens, what is below the
earth, what was before, what will be after» [1].
Nobody, nevertheless, does not doubt that he perceives
the same piece of wax, although in fact there is not a single
identical sensual quality left in it. On what basis do we draw
such a conclusion, Descartes asks, and answers: because of
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that unchanging quality that remains if we discard all the
unimportant (not belonging) wax, namely, the extent.
Obviously, the latter is not given only by the senses, but
appears the intelligible correlate of sensory changes that
must exist so that we refer to it all the changing modes of
perception. The activity of assigning the changing images of
sensuality to the same thing in this case – wax, is regarded
by Descartes as a manifestation in the subject of the capacity
for self-consciousness, I: «It is impossible that I, the thinker,
did not exist when I see, or, what is the same thing , when I
think what I see» [98].
Most often the Cartesian statement «I think, therefore, I
exist» is considered in the context of his attempt at a radical
justification of knowledge: the thinking I, according to
Descartes, is the limit of subjective doubt in the reliability of
various parameters of the consciousness of reality. Indeed, selfconsciousness for him is a necessary condition for perceiving
the objective (substantial) characteristics of an object, which
act as a kind of «invariant» of all sensory changes.
With particular urgency, the problem of worldview was
posed in Germany, where in the late 18th and early 19th
centuries, the notion of worldview was formed. So late the
emergence of this concept in the history of philosophical
thought is because of the identification and awareness of a
purely philosophical problematic, for which it was necessary
to introduce a new concept, occurred at a rather high stage of
development and differentiation of social consciousness.
The understanding by romantics the world, the universe
not as limited, frozen and complete system, but as an eternal
history, an endless becoming, which is simultaneously the
emergence of the «I», expressed in various worldviews
successively replacing each other, testifies the existence of
elements of dialectics that bring together them with
representatives of classical German idealism. At the same
time, the belittling of rational comprehension of the world,
the opposition of the individual consciousness (especially its
sensory side) to the public and ultimately the recognition of
the more important significance of mysticism and religion in
comparison with science and philosophy served as the basis
for irrationalism‟ interpretations of the worldview in various
directions of modern Western philosophy.
The special interest is the understanding of the worldview
of Hegel, systematically stated by him in the doctrine of the
absolute spirit, expressing that stage of development of the
absolute idea, on which through the human mind it knows
itself. In other words, Hegel viewed the worldview as a selfconsciousness of the absolute idea, which at various stages
of the development of the absolute spirit realizes in various
forms, achieving ever-greater adequacy.
Hegel defined philosophy as thinking consideration of
objects or as a peculiar way of knowing by means of concepts,
as the contemporary epoch perceived in thought [12].
Every philosophical system lies a certain principle,
which is developed by logic. The application of such a single
principle in the study of various areas of reality and
consciousness leads to the creation of a philosophy of nature,
a philosophy of history, a philosophy of art, a philosophy of
law and so on. However, since the same principle lies at the
basis of each of these special sciences, the whole philosophy
is one and in its entirety its‟ constituent parts form common
philosophical system, which is the worldview [11].
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However, contrary to his dialectical method, Hegel
formulated the thesis that the history of philosophy ends
with the creation of its own universal philosophical system.
A new important step in understanding the worldview
was made by Ludwig Feuerbach, who used this concept,
comparing the «worldview of antiquity and Christianity» or
contrasting philosophy, which seeks and accepts what is,
«the everyday worldview», which teaches what should be
and cannot should be [7]. He tried to expose religion and
idealistic philosophy from the standpoint of anthropological
materialism as the transformative forms of man‟s selfconsciousness and the worldview and as a spiritual alienation
of the human essence. This allowed Feuerbach to rethink
materialistically Hegel‟s position about art, religion and
philosophy as stages of self-consciousness of the absolute idea.
For him, «art, religion, philosophy or science is the manifestation or the disclosure of a genuine human being» [10].
According to Feuerbach, philosophy is higher than
religion, it is capable of realizing its subject, but at the same
time it is «the art of thinking,» while religion is ultimately an
«art of life» that embraces «the forces and inclination that
directly drive life of humans» [8]. However, Feuerbach clearly
distinguishes between speculative, idealistic philosophy and
the materialistic philosophy, which he calls the philosophy
of the future. In his opinion, the old, speculative philosophy,
which was only a rationalized form of theology, has
exhausted itself, it must be replaced by a philosophy based
not on speculation, but on the solid foundation of natural
science knowledge [9]. This new philosophy «transforms
man, including nature as the basis of man, into the unique,
universal and supreme object of philosophy, consequently
transforming anthropology, including physiology, into
universal science» [10]. But in order for philosophy to
become vital, so that it could influence not only the thinking
of man, but also his will, feelings and aspirations, like
religion, it must not only know the person as he is, but also
idealize him, as he wants, can and should be, causing him
admiration and admiration of himself as a god and so
becoming an «atheistic religion» of love.
Various contradictory trends, emerging in the interpretation
of the worldview in the beginning of the nineteenth century,
found a further continuation and development in Western
philosophy of the nineteenth and twentieth centuries.
Increasing in the social role of the worldview as the rates of
social development accelerate, attempts to use it in solving
practical and ideological tasks, the desire to more clearly
comprehend its possibilities in the conditions of the rapid
development of concrete scientific knowledge and the
culture crisis all these contributed to the further evolution of
the notion of the worldview in various directions of modern
philosophy.
The extreme schematic and abstractness of the prevailing
Cartesian approach to the definition of the essence of the
worldview corresponding to science was criticized within
the «philosophy of reflection» itself in the phenomenological
concept of E. Husserl. Like Descartes, he begins with the
discovery of a correlation between the ways in which a
person is given different aspects of the world and the
consciousness of the world. In fact, there are many types of
human relationships to reality and all of them are
accompanied by a certain consciousness of this relationship.
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This world for me can act as a «world» of scientific facts and
physically fixed bodily events, but can be perceived with the
same immediacy as a «world of values», «a world of gods»
or a «practical world», notes Husserl. If I am occupied with
pure numbers and laws, which they symbolize, then at that
time other «worlds» do not exist for me, as I occupy an
arithmetical point of view, I am in the «world of arithmetic».
Exactly this ability of a person to freely «transition» from
one «world» to another is occupied each time, a different
conscious attitude to the perceived and represented content
of consciousness; Husserl considers sufficient grounds for a
reflexive analysis of knowledge. If every relation to the
world corresponds to a special intentional consciousness
about ... that allows to distinguish one among the diversity of
objective and subjective reality precisely the desired
«world» and moreover, remains unchanged with all
variations of the subject data of such a «world» («for
example, I can study various aspects of the theory of
arithmetic, but still each time to identify their occupation as
«mathematical» [13]), therefore, a special type of research is
possible, aimed at studying not the most substantive content
of the human one relationship to reality and its effects in the
phenomenon of consciousness. Of course, such an
investigation can be conducted not with the help of those
methods which are used to determine objective dependencies
(in the natural-scientific setting of consciousness), but only
through reflexive analysis.
According to Husserl, such path is most fruitful for
revealing the semantic correlates of the most fundamental
type of the relationship of man to the reality of the cognitive.
For this, it is only necessary to find such methodological
methods of reflexing over knowledge, with the help of which
it would be possible to abstract from all other scientific,
subjective types of the world relation and therefore, to reveal
in the consciousness the semantic dependence that is
constitutive for the logic-mathematical and physical
sciences. However, this the Cartesian, in essence, position in
the approach to the analysis of the worldview‟s
consciousness correlative to science, came into conflict with
both the general concept of phenomenology and with
Husserl‟s own awareness of the crisis of the cultural and
historical meaning of that worldview that was determinedly
guided by the ideological principles of classical science.
All these crisis phenomena are for him only an
observable consequence of the worldview crisis of science,
which has as its source a substitution in the classical
epistemological tradition of the entire semantic richness of
the worldview consciousness only in categories correlative
to mathematical natural science.
The fundamental drawback of this approach, according
to Husserl, is that, from beginning with Galileo, science and,
in its own way philosophy, began to regard as the only true
bodily characteristics of things. But if the idea of direct
mathematization of the experiment, the expression of the
qualitative parameters of the sensory experience in the form
of quantitative mathematical dependences, is already at the
basis of modern science, then «indirect mathematization» of
the world, «secret» substitution by mathematically grounded
«world «of the only real world that is given to man through
perception. Of course, Husserl believes that for the purposes
that science sets for itself, namely, for the spatiotemporal

prediction of the behavior of things, the main category is
«length». However, if the extent and accordingly, the «pure»
corporeality become the criterion for the scientific
evaluation of the rest of the non-natural world, then this
science prepares an epistemological prerequisite for the
worldview‟s dualism: on the side of consciousness,
spirituality remains as refined as the scientific picture of the
world, as in Descartes, to a purely theoretical activity. In
other words, all other types of a person‟s relation to the
world are considered only through the prism of subjectobject opposition, the psychic world is substantiated in the
same way as the mathematical vision of nature. That is why,
Husserl argues, the task of reflexive substantiation of
knowledge was limited only to an analysis of the meaning of
the purely theoretical relationship itself and lost its integral
worldview significance. To restore it, it is necessary to
reveal all the real wealth of the worldview, to bring the
scientific worldview into reality not only theoretical
consciousness by its epistemological justification, but all
others, rejected as subjective by the preceding philosophy of
the form of the world relation. Only in this case, a full
rational justification of the entire human worldview
hopefully can overcome, in Husserl‟s opinion, the crisis of
European science. From here is an appropriate question
about facilities and methods of analysis of the worldview.
First of all, Husserl resolutely rejects any scientific and
theoretical approach to the worldview as some «external» for
the researcher object, as, for example, it is done in
ethnography,
sociology,
anthropology
and
even
humanitarian knowledge, because all these disciplines
pretend to some objective description of the human
worldview. After all, according to Husserl, any theoretical
view of the world rises to a corresponding worldview
consciousness that interprets reality in the categories
necessary for science, even if these categories are not
explicitly used as concrete scientific concepts. In addition,
this, as is evident from the example of classical natural
science and philosophy, leads to a transformed perception
and assessment of the world [13].
In the Western philosophy of the second half of the
nineteenth century, on the one hand, the concept of a
worldview fixes the content expressed by concepts of
philosophy and metaphysics, on the other hand; it is widely
used in the meaning that was given to it by German
Romantics and their followers. At the same time, there are
two clearly visible trends in the XX century, seemingly
opposite tendencies: the recognition of the incompatibility of
the development of worldview problems with the
development of scientific knowledge, the denial of any
cognitive value of these problems, the realization of the
«worldview hunger» in the world, the postulation of eternity
and the inaccessibility of worldview problems, their
importance for man and at the same time denying the
possibility of solving these problems on a scientific basis.
Positivism has always acted under the slogan of
«liberating» science from metaphysics. Therefore, one of the
main program requirements of positivists was to prevent the
worldview interpretation of the results of scientific
knowledge, to abolish all traditional philosophy, replacing it
with either special sciences, or a general overview of the
knowledge obtained by various sciences, or by building a
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unified classification of sciences and teaching about their
language etc.
Therefore, the concept of worldview was used in the
positivistic literature in the sense of the totality of
«metaphysical pseudo-problems», inherited from prescientific stages2 of consciousness and deprived of positive
scientific content. At the same time, it was recognized that
the views and ideas about the world that develop in the
process of spiritual maturation of various social communities
and individuals, without any scientific, theoretical or
cognitive significance, serve the needs of «practical reason».
This understanding of the worldview not only immediately
removed the question of its truth or falsity and thereby
allowed one to put on a scientific and unscientific or
antiscientific worldview, but also served as an indirect
justification for philosophical errors and speculations.
However, a demonstrative rejection of ideological
problems in positivism, Neo-Kantianism and some other
areas of modern philosophy could not lead to the elimination
of the worldview problems themselves and the need to solve
them. Therefore, as a reaction to narrow epistemology and
scientism, as an awareness of the «worldview hunger» and
as an attempt to satisfy it at the end of the 19th century,
various new trends of Western philosophy, including the
«philosophy of life», which has adopted through the Danish
philosopher S. Kierkegaard many ideas of the philosophy of
German Romanticism.
Common in the understanding of the worldview by
various representatives of the «philosophy of life»
(F. Nietzsche, V. Dilthey, G. Simmel, A. Bergson, O. Spengler,
L. Klages, etc.) was what they, firstly, considered the basis
and the object of the worldview is not peace, but «life».
3 Therefore, they interpret it as a kind of «life view» in which
the center of gravity is transferred from ontological and
epistemological problems to ethical and ethical-psychological
problems. Secondly, they viewed the worldview from the
standpoint of subjectivism and irrationalism, considering
that the mind is not suited to developing an integral
worldview, so it must be supplemented or replaced by
«experience», intuition. Thus, Nietzsche‟s attempts to create
a new worldview were no longer logification, but mythology,
the development of a new mythology.
Another founder of the «philosophy of life» in Germany,
V. Dilthey, who had a significant influence on the further
development of this direction, put forward the proposition
that «the last root of the worldview is life». A worldview, in
his opinion, is a person‟s desire to solve «the riddle of life»
on the basis of life experience, to reveal its contradictory
image. In the structure of the worldview, in addition to the
concept of the world, there are also ideals and ethical
principles that determine the human will, which allows us to
view the worldview as an instrument of life. However, the
worldview is not a product of thinking; it is born not simply
from the will to knowledge. «Understanding reality is an
important moment and shaping a worldview, but only a
moment. A worldview is born from the conditions of life,
life experience and our mental make-up» [5]. The difference
of these factors (for example, Dilthey attributed climate,
nationality, epoch, and so on to the conditions of life)
generates and the diversity of worldviews, among which
Dilthey singled out a religious worldview, whose source is
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«the original destiny of man», based on direct experience,
the poetic worldview and, finally, a metaphysical worldview.
The latter, relying on religion and poetry, differs from them
by a desire for universally
2 The founder of positivism A. Comte believed that the
development of the human mind and the development of
society go through three stages: theological, or fictitious
(before 1300), metaphysical, or abstract (1300–1800), and
scientific, or positive (after 1800).
3 The notion of life in the representative of this direction
is rather vague. Thus, Nietzsche and Klages considered life
mainly in its biological sense. Dilthey and Simmel gave the
notion of life a psychological meaning, realizing under their
lives «facts of will, motivation, feelings, experiences,» and
Bergson gave a cosmologically-metaphysical interpretation
of this concept. valid knowledge. «Unlike religious, it is
universal and universally binding. In contrast to the poetic
worldview, it represents a force that seeks to influence the
world transformively» [5]. However, the metaphysical
worldview, being internally contradictory, combining the
vital content with the universally binding scientific form, is
unable to fulfill the task facing it. Hence, contradictions arise
that are characteristic of different worldviews.
The representative of the «philosophy of life» of the
same period, G. Simmel, extended Dilthey‟s irrationalistic
relativism to an understanding of the religious worldview.
He believed that it is completely irrelevant whether there is
anything corresponding to the forms of human consciousness
or not, since any of them are justified if they become
«generic representations». In accordance with this, it was
concluded that the «truth» and the significance of the notions
of God are completely independent of whether there exists a
god or does not exist. A worldview must inevitably be
religious, because it has an anthropological basis («religious
sentiments» and «religious needs») and that without religion;
society could not exist at all [21]. Religious worldview was
viewed by Simmel as one of the main means of reconciling
man with reality.
The concept of worldview, close in content to that
developed by the early representatives of the «philosophy of
life,» proposed in the early XX century. Albert Schweitzer.
He proceeded from the observation that his contemporary
culture is in a state of deep decline. In addition, since «culture
is based on the world view ... in the worldview of the era, its
ideas, beliefs and deeds are grounded» [16], then the revival
of the era should begin precisely with the revival of the
worldview. Under the worldview, he understood «the totality
of thoughts that concern society and man about the essence
of the surrounding world, about the position and purpose of
mankind and man in it» [16]. Not all people rise in their
views on life to an informed worldview, but for society, as
for the individual, «life without a worldview represents a
pathological violation of the higher sense of orientation»
[17]. A. Schweitzer believed that this worldview should be
optimistic and ethical.
Until now, Schweitzer believed, what was called a
worldview united two concepts – world and life. All
philosophers believed that they derive life from a worldview,
but in reality, the philosophy of the world was an
interpretation of the world through a life view. Now, when
this is realized, it is necessary to abandon the optimistic-
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ethical interpretation of the world, since neither ethics nor
life-view can be justified because of his knowledge [16].
Here Schweizer shared the positions characteristic of the
decline of the ancient society, which, although able to
maintain the inner balance and personal courage of a person,
were rooted in irrationalism and idealism. Creating the
illusion of the independence of man from the real world and
society, they put him at the same time in complete dependence
on this illusion. Therefore, the final conclusion of
A. Schweitzer was that every world-and life-view that
completely satisfied thinking, should indicate to man the
meaning of life not through the law of its existence in an
endless world, but through the comprehension of this law in
the act of consciousness, and spiritually. However, such a
worldview can only be mystical, and it needs to become a
religious one.
O. Spengler used the concept of worldview elaborated in
the «philosophy of life» in his conception of the cyclical
development of society. In his opinion, the worldview
(«world», «life») is a product of the arbitrary creation of a
separate individual or collective soul. Therefore, «there are
as many worlds as there are people and cultures, and in the
existence of each person this seemingly unique, independent
and eternal world, for which everyone thinks that it exists in
the same form for others, is an eternally new, once existing
and never repeated experience» [19].
The further evolution of views on the worldview in
modern Western philosophy is characterized by the transition
from arbitrary selection of different types of worldviews to
their opposition, however, not from the point of view of their
truth or falsity, progressiveness or reaction, but from the
standpoint of certain value, ideological attitudes and
orientations. Thus, the German philosopher Karl Yael,
polemicizing with the Marxist understanding of social
development, put forward a far from new idea that the
history of mankind can be correctly understood only through
the establishment of types of culture, to each of which
corresponds a certain type of worldview containing internal
impulses of all social life. Proceeding from the differences
existing in the cultures of the West and the East, Yael tries to
substantiate the idea of the opposition and incompatibility of
the Western and Eastern worldviews [2].
The self-awareness of European culture in the midtwentieth century is reinterpreted in a new way, and the
well-known fact that the world in the human mind is closely
intertwined with the ways of its consciousness – the meaning
of perception, language, symbols, and rules of everyday
behavior, valuesand norms of cultural traditions. The
philosophical analysis of human consciousness has shown
that, in reality, the world for man is always the human world
as a special reality, which ultimately lies at the basis of all
possible ways of mastering a human being, including being
outside the human world. That is why it is not enough to fix
the ways of its consciousness by man to find out the actual
ontological characteristics of the world as such, It is also
necessary to point out a special objective reality-a material,
material carrier of those typological characteristics that are
reflected and expressed in terms of the worldview
consciousness. Only in this case one can claim to describe
and explain the world «in itself» as an objective reality of
human existence.

Without considering other concepts (N. Hartmann
(«metaphysics of cognition»), K. Jaspers («psychology of
worldviews»), M. Weber («sociology of worldviews») and
G.-G. Gadamer (the concept of «experience of the world»)),
we will dwell only on certain points of the theoretical
constructions of M. Heidegger, directly related to the
questions of the ontology of the world of man.
Heidegger begins his formulation of the ontological
problematic with a statement of the real fact that the question
of the immediate existence of man remained outside the
classical tradition of Western European philosophy, aimed
primarily at analyzing the theoretical relationship of man to
the world. However, at the same time, the world of the
immediate reality of man, the world of his concrete, actual
existence «here» and «now» («Dazein») was «forgotten».
Therefore, the categories and methods of the philosophical
analysis of the attitude of consciousness and being that
traditionally developed Western European philosophy,
oriented from antiquity to the ideal of theoretical, generalizing
knowledge, prove to be indispensable to the study of the
world of immediate human existence. Heidegger said, if
before him it was a question of a theoretical explanation of
the world as it is in itself or about such a radical reflection
on the content of human consciousness, in which it would be
possible to reveal the absolute correlates of the objective
givenness of the world in consciousness (the «truly» scientific
worldview) the real problem is to explore the world of man
without going beyond its immediate limits, remaining in
some direct unity with the real diversity of the world given
to each individual consciousness [14]. This means describing
the world surrounding man, as phenomenally as man
perceives him before and beyond any objectivizing theoretical
relation to him.
Only in this way, Heidegger claims, it is possible to
determine the true «worldliness» of the human world, its
present ontological significance.
Heidegger interprets all the characteristics of the practical
world in his own way. As such a world, Heidegger points to
the totality of everyday items in the broad sense of the word
that help a person to exist and navigate the world. This
includes tools, tools, equipment, accessories, that is, all those
things (Zeug), which the ancient Greeks called «pragmata»,
denoting by this term all that a man in his immediate
environment or, more broadly, man uses directly in his vital
activity for work, movement, writing, vision, measurement
and so forth. The consideration of such things, Heidegger
argues, does not require from us any special relation like
theoretical knowledge. Moreover, this is in principle
impossible without loss of such things by its immediate
specifics.
Considering the following practical description of the
human world, Heidegger points out that the things that make
up him are always conditions for something. Indeed, the
inkwell, pen, ink, paper, table, lamp, windows, the whole
room, for example, never show themselves, as they are in
themselves, but always as things for something. We,
Heidegger remarks, consider the room not only as something
that is «between four walls» in a geometrically spatial sense,
but as an object for our living. This is why the structure of
the object of everyday life is difficult to identify in terms of
its physical properties. For the instrument, for example, the
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hammer that we are using at the moment, the constitutive
thing is «for – that – to»: our attention is focused on
hammering the nail, and the properties of the instrument are
all the less striking to us, the more convenient for us to hold
the hammer in hand and to use it, Heidegger generalizes a
certain property of «transparency», «self-evidence» of
objects – intermediaries of human activity and communication.
However, it is this aspect of everyday life, their immediate
reality in the process of practical application, which is their
main characteristic and is important, in Heidegger‟s opinion,
to determine the specificity of a person‟s worldview.
Thus, Heidegger believes, the world as a collection of
handy intermediary objects having a known destination has
always been given to a person a priori with a spectrum of
possible meanings of things – their «for what». It applies not
only to what exists, so to speak, at the same time (a set of
tools in a workshop or utensils of a peasant household), but
also historically. In each workshop, there are some more
«early» things, in relation to which the following items of
everyday life receive their subject-specific certainty. In
addition «horizontally», and «vertically» the limit of such a
reference «for what», any possible destination is «for what»,
which is no longer included in any further reference [14].
Thus, for Heidegger, anything included in the world relation,
assumes some whole, only in relation to which it acquires
«world» meaning, meaning in the world. Yet, this whole,
«what» the meaning of a thing is revealed, is, according to
Heidegger, the result of referring to a concrete being
(Dazein). Therefore, Heidegger believes that the actual
existence of man as the «center» of any objective situation
(Dazein) is the ultimate condition for the existence and
discovery of such things as «values» on which the existence
of words and the language as a whole are based, in turn.
In other words, according to Heidegger, the
«worldliness» of the world as a whole world of the whole
man acquires its limits, meaning, only on the basis of human
being, the application in the world of his worldview
consciousness, which ultimately determines the target
connections of everyday things with each other (their «for
what») [14]. Hence, if we follow the whole chain of
Heidegger‟s reasoning about the phenomena of the human
world, all its links-natural things, object mediators of
practice and communication, artifacts of culture, get their
definite meaning, only relying on the already existing
concrete synthesis of the world in the practical
consciousness of man.
In the domestic philosophical literature, the problem of
worldview has been actively developed since the 60s,
standing out as a relatively independent problem in the
general line of research of public consciousness. In the works
of A. Agaronyan, A. Yermolov, M. Kovalson, P. Kopnin,
T. Oizerman, V. Rozhits, A. Spirkin, V. Shinkaruk and other
Soviet philosophers published in this decade, along with the
issues of the worldview, its structure, the relationship with
morality, philosophy and religion, the issue of the
boundaries of the content of the concept of the world view
was also examined, its widespread definition was defined as
a system of the most generalized views of the world as a
whole and place in it of man.
In the publications of the 1970s, in the process of further
refinement of the notion of worldview, critical attempts are
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being made to identify it with philosophy, ideology, and the
like. As a result, a point of view is worked out, according to
which the worldview cannot be completely reduced to any of
the forms or spheres of social consciousness, but represents a
special spiritual formation that develops on the basis of
various of them, uniting not all but only their individual
elements. However, along with the interpretation of the
worldview as the nucleus of social consciousness in the
literature, it is interpreted as a function or as a state of the
latter.
The correlation and interaction of the worldview with
various spiritual formations, especially with such forms of
social consciousness as science and philosophy, continues to
be the main subject of publications of the first half of the 80 s.
It should be noted that up to now the problem of
worldview has been considered in the domestic literature
primarily in the logical gnosiological aspect: the boundaries
and the content of the concept of the worldview were
analyzed; the object and the specificity of the worldview
reflection were analyzed; and basically the ratio of
worldview with various forms of public consciousness.
Structural elements of worldview formations were singled
out; the role of the worldview in the process of scientific
cognition was comprehended.
The problem of ideology in the sociological aspect is
much less developed. It is evidenced, in particular, by the
fact that in many works, especially those devoted to the
formation of a worldview, there is no division of the
sociological and personal approaches to its analysis. There
are very few special studies devoted to the analysis of the
worldview as a social phenomenon, its social functions, its
role in various spheres of social life and interaction with
other social phenomena.
Outcomes. The problem under consideration is also
insufficient in the genetic-historical aspect. As a rule, the
research, undertaken in this area, did not have a special
character, representing only attempts to generalize the recreation of a broader historical and cultural context in solving
problems of genesis and the development of philosophy. In
this respect, the works of S. Bogomolov, F. Kessidi, A. Losev,
T. Oizerman, V. Sokolov, A. Chanyshev, V. Shinkaruk, and
some other Soviet researchers are of considerable interest.
Thus in the second half of XX century in modern
philosophy, some new trends have emerged in the interpretation of the worldview, which have become predominant in
recent times.
First, the almost complete denial of the value of
worldview and ideological function in the recent past was
replaced by a «revival of metaphysics».
Secondly, there is an increase in the scientific interest in
the concepts of the worldview developed earlier, the desire
to overcome the extremes of scientistic and antiscientistic,
religious and secular philosophy and to develop on their basis
new synthetic concepts, including the concept of worldview.
Finally, in the third place, a kind of worldview boom that
replaced the ideological neutralism and indifferentism that
had spread earlier, acquired a global scale and captured not
only such separate areas of scientific knowledge as
philosophy, psychology, sociology, etc., ideology, but also
became a top priority problem of public consciousness as a
whole.
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У статті представлено розуміння поняття світогляд який представлено як єдність чотирьох взаємопов‟язаних і
водночас автономних компонентів: когнітивного, етичного, естетичного та духовного. В дослідженні реалізовано
системно-структурний підхід до аналізу феномену світогляду та його формування у дітей старшого дошкільного та
молодшого шкільного віку.
Ключові слова: світогляд, дошкільник, молодший школяр, формування світогляду.

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019

175

Philology
УДК 821.161.2 – 312.1.09 «192» В. Підмогильний
Григорович О.Б.,
студентка Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, alexafox800@gmail.com
Україна, м. Вінниця

«МІСТО» В. ПІДМОГИЛЬНОГО – ПЕРШИЙ УРБАНІСТИЧНИЙ
РОМАН В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті представлено оцінку літературознавців та критиків щодо роману В. Підмогильного «Місто»,
висвітлено проблеми процесу урбанізації тогочасного суспільства на основі роману.
Ключові слова: роман «Місто», урбанізація, екзистенція.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство дедалі
більше перелаштовується в урбаністичний простір.
Міський спосіб життя повільно, проте впевнено набуває
стихійного характеру й відповідно трансформує мислення
та екзистенцію сучасної людини. Тому саме зараз ми
спостерігаємо посилений інтерес до феномена міста.
Відомий культуролог В. Іванов описує це так: «Місто в
історії водночас і настільки нове явище, що кожне
наступне покоління знов і знов починає йому дивуватися, і
настільки давнє, що це здивування передається нерідко
образами тисячолітньої давності» [4, с.176].
Мета роботи – розкрити значення роману
В. Підмогильного «Місто» для української літератури,
дослідити динаміку осмислення українськими літературознавцями проблематики та художньої своєрідності роману
«Місто» в урбаністичному аспекті.
Виклад основного матеріалу. Українська ментальність тривалий час сприймалася як сільська. У такий спосіб
у ній закріпилася ворожість міста як стану свідомості.
Усе це через те, що «споконвічна непричетність міста до
культури української нації: відсоток суто українського
населення в містах завжди, навіть з початком індустріалізації, тобто у XIX ст., був мінімальним, тому міста
майже ніколи не були носіями ані української мови, ані
української культури» [6, с.212]. Розглядаючи тему міста
в українській літературі, Соломія Павличко зауважує, що
«місто не є просто темою, топосом, чи типом пейзажу.
Місто є символом певного типу свідомості як автора, так
і його героя. Ця свідомість достатньо рафінована, вона
вихована бібліотекою, а не природою, вона пізнала
філософські сумніви, розчарування й біль самотності,
алієнацію, внутрішню дисгармонію. В українській
літературі з її закомплексованістю на народі, природній
сільській людині, звернення до міста відбувалося особливо
повільно й невпевнено. Мовно й соціально місто завжди
було ворожим українцю» [7, с.210]. Ментальність
українців позначається ворожим ставленням до міста:
«Корінні українці ще на поч. ХХ ст. сприймали процес
урбанізації як порушення гармонії існування селянина в
природі» [3, с.160].
Роман Підмогильного «Місто», що вийшов в Україні
двома виданнями (1928, 1929), а потім був перекладений
російською мовою і з‟явився в серії «Творчеств о народов
СССР» (1930), був вершиною слави й популярності
Підмогильного як серед читачів, так і серед критиків. Не

вважаючи на різко протилежні оцінки – ніхто все ж таки
не заперечував літературно-мистецької сили і таланту
В. Підмогильного.
Одні – П. Єфремов, М. Мусь, А. Ніковський,
М. Степняк – твердо оцінили й серйозно розглянули
твір, усвідомили його справжню художню вартість, наголошували на тому, що «Місто» – помітне й небуденне
явище в українській літературі.
П. Колесник, П. Лісовий, М. Мотузка, А. Музичка,
Л. Підгайний, А. Хуторян, М. Чирков спримітизовано
трактували роман, дорікаючи авторові, що він навіть не
наблизився до розв‟язання головної проблеми. У розгромній статті, вміщеній у «Літературній газеті», критик
Л. Підгайний намагається остаточно переконати читачів
у тому, що в проблемі міста автор лишається на старій,
народницькій, дрібнобуржуазній точці якогось П. Мирного,
вважаючи місто за шкідливе страховисько, що глитає і
нівечить селюків.
Однак навіть ті літературознавці, котрі безапеляційно
винесли найнедоброзичливіший присуд «Місту», як-от:
«Місто» – є чужа повість про чужих людей або ж: «Ця
книжка антирадянська, книжка, яка шкодить нашому
соціалістичному будівництву», «Місто» – апологія міщанства, відзначили чудову мову роману та майстерність
сюжетоворення.
У 1980 році в Бухаресті побачила світ монографія
М. Ласло-Куцюк «Шукання форми», у якій містилася
стаття, присвячена «Місту».
Варто згадати й низку літературознавчих праць 90-х рр.:
В. Мельника, Л. Коломієць, В. Шевчука, О. Гриценка,
Р. Мовчан та ін.
У першому номері «Універсального журналу» за
1926 р. В. Підмогильний зазначав: «Написав «Місто», бо
люблю місто і не мислю поза ним ні себе, ні своєї
роботи. Написав ще й тому, щоб наблизити в міру змоги
до української психіки, щоб сконкретизувати його в ній.
І коли мені частина критиків закидає «хуторянську
ворожість» до міста, то я собі можу закинути невдячність
проти села. Але занадто довго жили ми під стріхами,
щоб лишитися романтиками їх» [5, с.12].
«Місто» є першим того часу романом європейського
рівня, який змальовує селянську українську молодь. Вона,
розбурхана революцією, на початку 20-х рр. тисячами
переїжджала в міста. Молодь прагнула бути там через
те, що бажала виконати покладену на неї історією місію:
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а) «стати людьми», опанувати основами незвіданої на
той час науки, здобути певного фаху й стати одними з
тих, хто належав би до свідомої української інтелігенції;
б) зробити себе частиною українського міста та зруйнувати антагонізм між містом і селом.
Така основна ідея роману й основна духовна сила
збірного головного образу роману Степана Радченка.
Текст роману становить собою складну і багатовимірну
структуру, а отже, вивчати його можна в різних аспектах.
Багато науковців, дослідників роману по-різному
розглядали і твір, і образ Степана Радченка. Одні
літератори вивчали твір через мовно-образну структуру,
порівнюючи образи міста та людини (Л. Ставицька);
інші розглядали твір через сприймання селянином міста
(В. Мельник ), ще інші вивчали образ головного героя в
порівнянні з образами із світової літератури (В. Градовський,
О. Гриценко, С. Лущій); дехто звертав увагу на екзистенціальне прочитання роману (М. Тарнавський, В. Шевчук).
Отож, його екзистенційний роман «Місто» можна
трактувати як попередження про можливу трагедію
людяності. Саме це усвідомлення необхідне було сучасникам В. Підмогильного, які йшли в міста, щоб розпочати
нове, «справжнє» життя».
Від першої публікації й донині роман цікавив і
цікавить не тільки дослідників літератури, а й читачів. У
чому ж причина такої посиленої уваги до твору з простою,
короткою і водночас загадковою назвою «Місто»?
Валерій Шевчук зазначає: «Роман “Місто” – найвизначніший твір письменника, творча потуга якого відчувається й тепер, принаймні читається він з великим
інтересом. Роман написаний як психологічний твір – це
історія людської душі» [9, с.77].
Багатьом літературознавцям – сучасникам Підмогильного – здавалося, що саме така назва повинна
відображати зміст твору, стати ключем до його прочитання. Не випадково на обкладинці одного з перших
видань «Міста» художник зображує багатоповерхові
будинки, труби заводів, що димлять у небо, великі
ліхтарі. Позитивне розв‟язання актуальної на той час
проблеми «місто – село», розбудову пролетарського
міста й зростання добробуту міських жителів – ось що
хотіли бачити критики на його сторінках. Звідси й
дорікання прозаїкові, «який, на їх думку, так і не розв‟язав
злободенних проблем у потрібному руслі» [2, с.5].
«Ті прикмети роману, що їх критики сприйняли як
неправдоподібні, належать до ширшого екзистенційного
поняття абсурду» [8, с.57], зазначає Максим Тарнавський.
У вузькому значенні абсурдність як поняття стосується
лише певної частини екзистенційної традиції. Зате в
ширшому розумінні воно відіграло центральну роль в
розвитку екзистенціальної думки. Взагалі абсурдність –
це той елемент, який найчастіше пов‟язується з
екзистенціальною думкою. Тут часто виринає помилка.
Абсурд – це конфлікт між суб‟єктом і об‟єктом. Людина
шукає порядку й вагомості у своєму довкіллі, але світ
таких вимог не задовольняє. Ця розбіжність і є абсурд.
«Тема “Міста” – люди, як би то іронічно не звучало»
[8, с.62], слушно зауважує М. Тарнавський. Точніше,
В. Підмогильного цікавлять ті особливі прикмети, які
характеризують людину як єство. Це може звучати як
надто широко окреслений план, але Підмогильний його

уточнює в двох, часто не завважуваних епіграфах до
твору: «Шість прикмет має людина: трьома подібна вона
на тварину, а трьома на янгола: як тварина – людина їсть
і п‟є; як тварина – вона множиться, і як тварина – викидає;
як янгол – вона має розум, як янгол – ходить просто і як
янгол – священною мовою розмовляє» (Талмуд. Трактат
Авот).
Усі характери в «Місті» зумовлені до певної міри
внутрішнім конфліктом між матерією і духом чи між
розумом і тілом. Так, «екзистенціальний конфлікт людини
“тримає” внутрішню форму “Міста”. Він же є критерієм
стилістичної визначеності даного роману, якщо розуміти
стиль як характер авторської свідомості і, як похідне, –
спосіб моделювання тієї умовної дійсності, яку називаємо
твором» [1, с.17], зазначає Лада Коломієць.
Ті мотиви, котрі М. Тарнавський визначає як головні
для «Міста» (нездійсненні сподівання, нещирість, відчуження, абсурд) ведуть свій розвиток ще від оповідань автора.
Висновки. Роман «Місто» В. Підмогильного має
величезне значення для української літератури. Адже це
твір, у якому автор порушив такі філософські питання,
як сенс життя, співвідношення матеріального та духовного
начал, життя й мистецтва, піддав глибокому аналізу
внутрішній світ героїв, висвітлив суперечності між
людьми з різними світоглядами. Це перший урбаністичний
роман, який, зазнавши багато критики, і сьогодні є
досить популярним. Прочитавши цей твір, кожен має
зрозуміти, що в житті є набагато важливіші речі, ніж
статус у суспільстві та матеріальне забезпечення.
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«THE CITY» V. PIDMOHYLNYI – THE FIRST URBANIST MODEL IN THE UKRAINIAN LITERATE
The article is devoted to the novel by V. Pidmohylnyi «The City». It shows the possitions of different poetic and literary
critics. At the problems of urbanization of that time are described on the base of the novel.
Key words: novel «The City», urbanization, the existential.
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К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ
ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОГО СЛОВА И ТЕРМИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ПО БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ)
Результатом проведенного семантического анализа банковских терминов современного английского языка
стало определение показателей терминологичности знака, способного выполнять терминологическую функцию.
Авторами доказано, что показателем терминологичности такого знака является сам факт его употребления в
специальной литературе, вне которой он теряет функциональную и семантическую специфику и перестает
быть термином. В пределах исследуемого субъязыка установлено, что миграция общеупотребительного слова в
терминосистему вызывает семантическое преобразование его первоначального значения, а ассимиляция такой
лексической единицы субъязыком вызывает появление семантически мотивированного знака.
Ключевые слова: термин, общеупотребительное слово, терминологическое значение, субъязык банковского
дела, терминологичнисть.

Постановка проблемы. Политические и экономические вызовы, стоящие перед Украиной сегодня,
вызывают необходимость перехода к системе рыночных
отношений, базирующихся на настоящем экономическом
суверенитете. Успешное становление самостоятельной
экономики Украины нуждается в коренных изменениях
в подходе к кредитным отношениям, формированию
эффективной денежно-кредитной системы.
Внедрение передовых банковских технологий и
инновационных финансовых инструментов, которые
получили широкое распространение во многих развитых
странах, требует исследования системных и функциональных аспектов отечественной банковской терминологии в целом и соответствующей английской в частности.
Хотя вопрос разграничения общеупотребительного
слова и термина уже был объектом исследования отечественных и зарубежных языковедов [1-6], однако системный
анализ показателей терминологичности знака, способного
выполнять терминологическую функцию, представляется
нам недостаточным.
Английская банковская терминология не выделялась
из состава экономической и не исследовалась ранее в
лингвистическом и функциональном аспектах. Отсутствие
переводных двуязычных словарей банковских терминов
значительно усложняет осуществление информационного
поиска и обработку экономической информации на
английском языке. Следовательно, актуальность нашего
лингвистического исследования определяется тем, что
подробного анализа особенностей миграции общеупотребительного слова в терминосистему, семантического
преобразования его первоначального значения, ассимиляции общеупотребительного слова субъязыком обнаружено не было, однако очевидной является настоятельная
необходимость составления двуязычных переводных
терминологических словарей.

Поэтому, целью предлагаемой статьи является
установление в пределах исследуемого субъязыка
показателей терминологичности знака, способного
выполнять терминологическую функцию.
Изложение основного материала. В современной
лингвистике нет однозначного решения теоретиколингвистической трактовки термина. Это объясняется
тем, что терминология стала объектом лингвистического
анализа только за последние 60–70 лет в связи с резким
ростом роли науки в жизни общества.
Наиболее распространенной является точка зрения на
терминологию как на четко очерченную подсистему
внутри общей лексической системы языка. Такой подход
к терминологии оправдан особым предназначением
термина быть средством выражения специального
понятия в области науки, техники, производства и
поддерживается выбором большинства исследователей в
качестве объекта анализа терминосистем типа кибернетики, робототехники, электроники. Изолированный
характер таких терминосистем позволяет рассматривать
термин как «особое» слово со своими специфическими
свойствами, которые отличают его от общеупотребительного слова. К таким свойствам относят, прежде
всего, его способность выражать научное понятие, а также
его тенденцию к четкости семантических границ, однозначности, отсутствие эмоциональной окраски [5-7].
Однако, было бы неправильным считать, что жесткая
изолированность одинаково характерна для всех
терминосистем. Широкое распространение определенной
части понятий неизолированных областей науки
накладывает отпечаток на характер семантики терминов,
которые выражают эти понятия. Значительная часть
единиц таких терминосистем переходит из специальной
литературно-книжной в общеупотребительную лексику,
которая включает в основном нейтральную лексику,
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определенное количество литературно-разговорных, а
также литературных элементов, в число которых входят
и термины.
Рассматривая термины как некий пласт общелитературной лексики, сталкиваемся с рядом трудностей в
понимании того, что такое термин. Прежде всего возникает
вопрос, является ли термин словом или значением слова.
Данный вопрос возникает в связи с тем, что значительная
часть общелитературных слов включает в состав своей
смысловой структуры, наряду с общеупотребительными
значениями, значение терминологические. Те лингвисты,
которые исследуют термин в составе его терминосистемы, принимают слово в таком терминологическом значении в качестве самостоятельной единицы терминосистемы.
Например слово «lоan» имеет в качестве второстепенного значения терминологическое значение банковской
сферы «кредит, заем». Именно в этом смысле специальные
отраслевые словари включают это слово на правах
термина.
Проблема разграничения термина и общеупотребительного слова в таких случаях представляется
решенной для практических целей, если рассматривать
лексические единицы с точки зрения их основных и
второстепенных значений [7, с.3]. Так, общеупотребительные слова, будучи как правило многозначными , имеют
в качестве своих основных значений общеязыковые,
тогда как терминологические значения выступают в их
структуре в качестве второстепенных. Например, общеупотребительное слово «lot» может употребляться в
своем второстепенном значении в роли банковского
термина «партия ценных бумаг, которая является
единицей на фондовой бирже». Термины же уже своими
основными значениями выражают соответствующие
специальные понятия и, как правило, имеют общеязыковые значения (если они их имеют) в роли второстепенных. Примером может служить термин «deposit»,
основное значение которого «депозит, вклад» является
терминологическим, тогда как второстепенное значение
«хранилище, отложения» является общеупотребительным.
В своей статье мы будем исходить из понимания
термина как слова, которое имеет терминологическое
значение в качестве основного. Признание контактов
терминологической лексики с общеупотребительной дает
также возможность рассматривать приведенные слова
как термины, которые носят на себе отпечаток контактов
с общеупотребительной лексикой. В идеальном случае
термины – это слова, смысловая структура которых
исчерпывается значениями, связанными со специальной
областью знаний, типа: «dividend», «audit», «finance».
Дискуссионным представляется нам вопрос о том,
есть ли терминологичнисть свойством лексических единиц
или их функцией. Признание терминологичности свойством лексических единиц приводит многих исследователей к противопоставлению термина общеупотребительному слову и даже общелитературному [3-4].
Мы же склоняемся к точке зрения тех лингвистов,
которые связывают терминологичность с функцией лексических единиц [7, с.35]. Исходя из такого понимания
термина можно объяснить свойство единиц типа «deposit»
функционировать в качестве общеупотребительного слова
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с реализацией им одного из второстепенных значений.
Так в словосочетании «to deposit an eggs» реализуется не
основное терминологическое значение слова «депозит»,
а его второстепенное общеупотребительное значение
«откладывать яйца».
Все вышесказанное приводит к пониманию термина,
как слова, которое во всех своих значениях или в части
значений выражает специальное понятие науки , техники,
производства и т. д. и функционирует преимущественно
в специальной сфере.
Из такого понимания термина следует то, что
терминологическая лексика банковской терминосистемы
английского языка как совокупность терминов определенной области знаний, может быть представлена двумя
группами:
1) собственно термины (типа «dividend», «audit»,
«finance»), которые, будучи узкоспециальными единицами
функционируют преимущественно в специальной сфере;
2) лексические единицы, которые условно можно
назвать общими терминами типа «deposit», функционирующие в специальной сфере в качестве терминов и в
неспециальной – как правило, как общеупотребительные
слова.
Бесспорно, что вторая группа, которая представлена
общими терминами, содержит лексические единицы
двухпланового характера, которые обслуживают как
специальную, так и неспециальное сферы. Таким образом,
изменения лексических связей исследуемыми единицами
во время их функционирования в неспециальном контексте
является не только показателем наличия у термина
общеупотребительного значения, несвязанного с терминологией, но и показателем его двойственного характера
в отношении одного и того же значения, в котором он
выступает как термин в специальной сфере и как общеупотребительное слово в неспециальной сфере [8-11].
По поводу вопроса о языковой природе терминологического значения в лингвистической литературе
также высказываются различные точки зрения. Одни
исследователи не считают терминологическое значение
лексическим, другие выделяют в термина два значения:
буквальное и терминологическое (языковое и логическое).
Буквальным (языковым) значением термина считается
лексическое значение слова, которое выступает в специальной области знаний в качестве термина, терминологическим (логическим) значением является экстралингвистическая дефиниция (ЭД), которая указывает
технические характеристики специального объекта,
обозначенного термином, и приписывается слову с
определенным лексическим значением [12, с.132].
Мы склоняемся к мысли о том, что терминологическое значение по своей языковой природе считается
лексическим и одним из показателей последнего является
соотносительность термина с постоянным референтом –
специальным объектом определенной области знаний.
Выявление различия между ЭД терминологического
значения и словарной трактовкой общеупотребительного
значения слова позволяет говорить о двух формах
толкования значений – об обычной и научной дефиниции.
Обычная дефиниция описывает объект повседневной
жизни словами в общеупотребительных значениях,
научная дефиниция описывает специальный объект,
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максимально используя для этого термины. Но использование различий между научными и обычными
дефинициями в качестве критерия разграничения терминологического и общеупотребительного значения не
представляется достаточным.
Несовпадение описания значений слова, которое
выступает как термин и как общеупотребительное слово
и которое обозначает один и тот же объект действительности, отмечал еще Р.А. Будагов, который считал,
что в таких случаях слово передает об объекте информацию различного рода [12, с.168]. В отличие от
общеупотребительного слова, термин является формой
существования не рядового, а научного понятия, его
значение зависит от его места в теории, его смысловая
структура элементарнее за смысловую структуру общеупотребительного слова.
Изменение системы понятий отражается в соответствующих формальных и содержательных изменениях
терминологии (в увеличении количества терминов,
изменении их значений). Поэтому изучение изменений в
терминологии определенной области знаний дает
возможность получать представление об особенностях и
закономерностях развития научной мысли.
Необходимость в проверке степени соответствия
значений терминов отображаемым ими понятиям вызвана
спецификой термина – на его собственное языковое,
лексическое значение накладывается понятийное значение.
Лексическое и понятийное значение термина не всегда
совместимы. В качестве значения термина выступает
научное понятие, свойства термина определяются спецификой его значения. Термин не может быть служебным
словом или частицей, а может быть только знаменательным или сочетанием знаменательных слов, а служебные
слова могут принадлежать его структуре только как
вспомогательные элементы.
Совокупность терминов представляет собой особый
слой лексики, который находится под влиянием как
системы лексики, так и системы научных понятий, поэтому
в этом слое сочетаются и взаимодействуют два типа
связей: понятийная и языковая. Однако термин, как и
общеупотребительное слово, является продуктом абстрагирующей и обобщающей мысли, служит для определения
и обладает значением, является материальным по
звучанию и написанию, называет предмет и выражает
понятие, тем самым отражая мир, образуется по существующим в языке законам и вступает в связь с другими
словами по законам определенного языка.
Оба класса слов (общеупотребительные слова и
термины) имеют одну и ту же лингвистические природу.
Будучи образами реальной действительности, они призваны обозначать внеязыковые факты, понятия. Терминам,
как и общеупотребительным словам, свойственны все
виды лексико-семантических связей.
Однако термин, в отличие от общеупотребительного
слова, выполняет не только номинативную функцию. Он
как лексическая единица имеет свой особый статус.
Представляя понятие науки, термин в дальнейшем используется как средство познания, фиксации, хранения,
накопления и трансляции научных знаний.
Взаимодействие общеупотребительной лексики и
какой-либо терминосистемы ярко проявляет себя в

терминологизации значения лексической единицы.
Термин, образованный в результате терминологизации,
является семантически мотивированной лексической
единицей. Терминологическое значение в общеупотребительном слове может возникать на основе метафорической или метонимической специализации общеупотребительной единицы. Терминологическое значение,
возникшее в результате метафорического или метонимического переноса, является по своему характеру
таким же конкретным, как и исходное значение.
Терминологичность значения находится в прямой
зависимости от уровня специализации понятия, которое
ассоциируется с этим значением.
Но устанавливая терминологичность или нетерминологичность значения, невозможно определить степень
специализации понятия, которое соотносится со значением
знака в каждом случае его применения. Показателем
терминологичности знака, способного выполнять
терминологическую функцию является сам факт его
употребления в специальной литературе, вне которой он
теряет функциональную и семантическую специфику и
перестает быть термином. Миграция общеупотребительного слова в терминосистему вызывает семантическое
преобразование его первоначального значения, а
ассимиляция такой лексической единицы терминосистемой вызывает появление семантически мотивированного
знака. Эта мотивированность осуществляется на основе
переноса общеупотребительных значений на новые
научные понятия с помощью ассоциации по сходству
(метафоризация) и на основе переноса признака по
смежности (метонимизация).
Наряду с процессом миграции общеупотребительного
слова в терминологию происходит и обратный процесс –
детерминологизация. Проникновение терминов в лексику
общего употребления вызвано экстралингвистическими
факторами: статус литературного языка, интеллектуальный уровень общества, общественно-политические
условия [13 с.92].
Десемантизация термина, как и любого другого
автосемантического слова, заключается в том, что
термин не только выражает научное понятие, а еще
является связанным с определенными представлениями
[6, с.37]. Специалист, используя термины своей предметной области в профессиональной речи, соотносит их
прежде всего с достаточно глубокими понятиями о
явлениях, свойствах и процессах, которые относятся к
сфере его компетенции. Представления специалиста
достаточно конкретны и по своему содержанию
приближены к понятию. В процессе интеллектуализации
общелитературного языка часть специальных слов
проникает в язык большинства его носителей. Одновременно происходит уменьшение глубины понятия.
Так, на фоне экономических преобразований общества
заимствованная из английского языка банковская
терминология становится благодаря теле- и газетным
материалам широко известной неспециалистам. В системе
общеупотребительной лексики термины credit – кредит,
banking business – банковское дело, futures – фьючерсные
контракты реализуют тенденцию к упрощению
семного состава. Однако как справедливо заметил еще
Л.В. Щерба: «Во всяком случае следует помнить, что
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нет оснований навязывать общему языку понятия,
которые ему совсем не свойственны и которые –главным
образом и решающее – не являются какими-либо
факторами в процессе речевого общения» [14, с.11].
Выводы. Таким образом, изменения лексических
связей исследуемыми единицами во время их функционирования в неспециальном контексте является не
только показателем наличия у термина общеупотребительного значения, связанного с терминологией, но и
показателем его двойственного характера в отношении
одного и того же значения, в котором он выступает как
термин в специальной сфере и как общеупотребительное
слово в неспециальной.
Следовательно, показателем терминологичности знака,
способного выполнять терминологическую функцию
следует считать сам факт его употребления в специальной
литературе, вне которой он теряет функциональную и
семантическую специфику и перестает быть термином.
Миграция общеупотребительного слова в терминосистему
вызывает семантическое преобразование его первоначального значения, а ассимиляция такой лексической
единицы профессиональным субязыком вызывает появление семантически мотивированного знака. Эта мотивированность осуществляется на основе переноса
общеупотребительных значений на новые научные
понятия с помощью ассоциации по сходству (метафоризация) и на основе переноса признака по смежности
(метонимизация).
Наряду с процессом миграции общеупотребительного
слова в терминологию происходит и обратный процесс –
детерминологизация.
Вопрос взаимодействия общеупотребительной лексики
и терминологии во многом остается дискуссионным, как
и подход к семантике термина, корреляции его значения
с общеупотребительным словом, что и закладывает
основы развития терминологических систем в плане их
нормирования.
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TO A QUESTION ON THE CORRELATION OF A COMMONLY USED WORD AND A TERM
(WITHIN THE ENGLISH PROFESSIONAL LITERATURE ON BANKING BUSINESS)
The result of semantic analysis within the modern English banking terms was the establishment of terminology indicators
of the sign, capable of fulfilling the terminological function. The authors determined that terminology indicator of such a sign
is the very fact of its use in the special literature, beyond which it loses functional and semantic specificity and ceases to be a
term. Within the investigated sublanguage it is proved that the migration of the commonly used word in the terminology system
causes the semantic transformation of its initial meaning and the assimilation of such a lexical unit by the sublanguage causes
the appearance of a semantically motivated sign.
Key words: term, commonly used word, terminological meaning, banking sublanguage, terminology.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДИСТРИБУТИВНОЇ МЕТОДИКИ
ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ
У статті розглянуто дистрибутивне моделювання, що використовується в англійській лексикографії для
демонстрації функціонування слова і його сполук.
Ключові слова: лінгвістичний аналіз, дистрибуція, фонема, морфема, семантика слова.
Постановка проблеми. Однією з ключових проблем
загального мовознавства є проблема методів дослідження
мови. Дистрибутивний метод набув поширення в науці
про мову при дослідженні семантичних явищ тільки в ІІ
пол. ХХ ст. і відноситься до одного з найбільш сучасних
прийомів лінгвістичного аналізу. Найчастіше термін
«дистрибуція» вживається в наступних двох значеннях:
1) сукупність всіх лінійних оточень даної мовної одиниці;
2) сукупність всіх сполучень досліджуваної мовної
одиниці. Іноді ці значення не диференціюються, і тоді
дистрибуція розглядається, як сукупність всіх контекстів
мовної одиниці, а дистрибутивний метод – як контекстуальне дослідження семантики.
Мета роботи: узагальнити дослідження контекстів
слів різних частин мови на підставі їх дистрибутивних
властивостей.
Виклад основного матеріалу Процедуру формалізації
опису англійської мови найповніше викладено у праці
З. Харріса «Структурна лінгвістика» (1961), яка підсумовує
розвиток дескриптивної лінгвістики [1]. Детальний опис
дескриптивної методики дано в підручнику Г. Глісона
«Вступ до дескриптивної лінгвістики» [2].
Дескриптивісти слово, як основну одиницю мови, не
виділяли і трактували його як ланцюжок морфем. Синтаксис розглядали як продовження морфології: конструкції
описували через морфеми як лінійну модель, що
складається з ядра й ад‟юнктів [3, с.106].
Приймається фундаментальна гіпотеза дескриптивістів
про те, що безперервні акти мови діляться відрізки, звані
сегментами. Сегмент протиставляється елементу. Елементи визначаються шляхом зіставлення різних відрізків
мовлення. Сегмент належить висловам, а елемент –
опису висловлювань. Сегмент можна розглядати з боку
його фізичних ознак. Елемент не розглядається за
складом, так як є цілісною одиницею [4, с.161].
Отже, дистрибуція елементу – це сукупність оточень,
що складаються також з елементів, у яких цей елемент
може зустрічатися в мовленні: для фонеми – це попередні
й наступні фонеми, для морфеми – попередні й наступні
морфеми, для слів – попередні й наступні слова [1, c.15-16].
Між поняттями дистрибуції і оточення є відмінність:
об‟єктами в аналізі оточень є елементи, пов‟язані кон‟юнкцією (ставленням одночасного входження). Об‟єктами
в аналізі дистрибуції є самі оточення, пов‟язані диз‟юнкцією (ставленням вибору «або») [4, с.164].
Деякі одиниці мови мають одиничну дистрибуцію,
наприклад, англійське «аm» вживається тільки з «I».
Навіть, коли дві одиниці абсолютно однаково звучать,

наприклад, two [tu:] «два» і too [tu:] «також», то вони
мають різне сусідство [3, с.374].
Зазвичай розрізняють три типи дистрибуції: доповняльну, контрастну та вільного варіювання [3, с.375].
Можливі два типи відносин у сегментів – еквівалентність і нееквівалентність. Два сегмента вважаються
еквівалентними, якщо вони виступають як вільні варіанти
один одного, не змінюючи змісту висловлювання. Цей
тип дистрибутивних відносин зазвичай називають
ставленням вільного варіювання [4, с.165]. Будь-які два
звуки, що знаходяться завжди в відношенні вільного
варіювання, можуть бути лише двома різними звуками в
ряді звуків, що утворюють одну фонему.
Наприклад, голосні двох слів «leap» (стрибати) і
«get» (отримувати) контрастують в більшості контекстів,
в яких вони обидві зустрічаються, але перебувають у
відношенні вільного варіювання в альтернативному
американському варіанті вимови слова «economics»
(економіка) [5, с.87].
Протилежний тип відносин – нееквівалентність – має
місце при контрастній дистрибуції – «contrastive distribution».
Варіювання звуків у таких парах висловлювань
супроводжується зміною їхнього змісту. Наприклад:
three [θri:] – tree [tri:]
like [laik] – bike [baik]
look [lυk] – book [bυk]
У цьому випадку звуки є представниками різних
одиниць (фонем або морфем). В контрастній дистрибуції
знаходяться морфи «-ed» та «-ing» в реченнях «She was
charmed» (Вона була зачарована) та «She was charming» –
(Вона була чарівна). Проте, в реченнях «Нe was smilled»
(Він був усміхнений) та «He was smilling» (Він посміхався)
морфи «-ed» та «-ing» виступають як вільні варіанти
один одного, не змінюючи змісту висловлювання.
Дослідник Дж. Лайонз виділяє два типи часткової
еквівалентності одиниць: а) дистрибуція однієї одиниці
може включати дистрибуцію іншої (не будучи повністю
еквівалентній їй); б) дистрибуції двох або більше одиниць
можуть частково збігатися або перетинатися [5, с.88].
На другому кроці дистрибутивного аналізу висловлювання представлені у вигляді послідовностей елементів.
Тут виявляємо більш складний тип дистрибуції –
додаткову дистрибуцію – «complimentary distribution»,
яка пов‟язує два або більше елемента, один з яких
зустрічається в деякому оточенні, де не зустрічається
інший, і навпаки, другий зустрічається в такому оточенні,
де неможливий перший. Морфи [-z], [-s], [-іz] в системах
іменника і дієслова в англійській мові відносяться до трьох
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різних морфем та ідентифікуються в складі своїх морфем,
як їх аломорфи. При цьому чітко витримуються додатководистрибутивні ознаки: морфи-омоніми [-іz] зустрічаються
після сібілантів, наприклад: many houses; Eustace‟s letter;
he excuses; морфи-омоніми [-s] зустрічаються після
інших глухих приголосних, наприклад: these pets; Ralf‟s
question; he types; морфи-омоніми [-z] зустрічаються
після інших дзвінких приголосних і всіх голосних,
наприклад: two tyres; Sophy‟s birthday; he calls [6, с.55].
Отже, перший тип дистрибуції діагностує самостійні
одиниці мови (фонеми, морфеми), а другий і третій –
варіативні модифікації.
Фонема – це клас звуків, наприклад, звук | k | в слові
«key» відрізняється від звуку | k | в слові «ski» і в слові «caw».
В англійській мові немає жодної фонеми, яка була б однаковою у всіх середовищах, стверджує Г. Глісон [2, с.225].
Два фонетично різних «звука», що знаходяться в
однаковому оточенні і розрізняють два різних слова,
виділяються як різні фонеми. Так, наприклад, [l] і [r] – це
різні фонеми англійської мови, бо вони розрізняють
численні пари слів, наприклад: «lamb» – ягня, «ram» –
баран, «light»- світло, «right» – правий і т. п. [5, с.118]
Кінцева мета дистрибутивного аналізу на рівні фонем
полягає в тому, щоб визначити фонемну структуру мови.
Для цього проводиться облік комбінацій фонем в мові і
їх типізація. Так, якщо | p |, | b |, | t |, | d |, | k |, | g |
зустрічаються перед | a |, | i |, | u |, то вводиться символ
класу фонем C для кожного з шести приголосних і V для
кожної з трьох голосних і кажуть, що зустрічаються CV.
Це твердження рівнозначне твердженню, що зустрічається
| pa |, | pi |, | pu |, | ba | і т. д. Отже, спочатку виділяються
класи фонем (по типу приголосних і голосних), а потім
виводяться формули сполучуваності їх у висловлюваннях [7, с.179].
Слово може бути сегментоване на частини, які називаються морфами. Так, слово «bigger» розкладене на два
морфи, які можуть бути записані орфографічно як «big»
і «ег» а в фонологічній транскрипції – як | big | і | е | [4, с.191].
Наприклад, слово «unacceptable» (неприпустимий)
складається з трьох морфем («un», «accept», «able»),
кожна з яких має особливу дистрибуцію, а також особливу
фонологічну форму. Морфема будується фонемами,
причому існує багато англійських слів які або взагалі не
сегментовані або лише частково детерміновані щодо
сегментації, наприклад: «men» – люди, «children» -діти,
«mice»- миші, «sheep»- вівці, дієслова «went» -пішов,
«came» – прийшов, «cut»- різав і т.п. [5, с.193]
У результаті сегментування всі акти мови записуються
як послідовності морфемних сегментів. Далі проводиться
ідентифікація морфемних сегментів з метою скорочення
їх числа. Виділяються нечисленні випадки вільного варіювання морфемних сегментів. Наприклад, слово «as»
може мати різні фонемні реалізації: | æz | : | z | – Now as I
was saying.
В англійській мові виділяється суфікс – S (в формах
множини іменників), представлений трьома аломорфами:
S = {-z-, -s, -iz} : eggs – | egz |; budz – | bʌdz |; lodgings – |
lɔʤɪŋz |; fans | fænz |; roofs- | rufs |; brushes – | brʌ ʃɪz |;
noses – | nousɪz | [4, с.187-188; 191].
Отже, кожна морфема представлена класом аломорфів і
характеризується певною дистрибуцією. Повна дистри-

буція морфем відрізняється більшою свободою сполучуваності
Наприклад, слово «worse» (гірше) складається з двох
морфем, одна з яких містить щось спільне з bad (worst), а
інша – з taller, bigger, nicer і т. д. Слово «worse» відрізняється від слів «taller», «bigger», «nicer» граматичної
функцією так само, як «bad» відрізняється від слів «tall»,
«big», «nice». Це зазвичай виражається у вигляді пропорції
дистрибуційної еквівалентності: bad: worse: worst = tall:
taller: talles. Слова «worse» і «taller» граматично подібні,
бо вони є прикметниками в порівняльному ступені і вони
можуть зустрічатися в таких пропозиціях, як «John is worse».
Висловимо в символічній формі щойно встановлену
нами дістрібуційну пропорцію, зображуючи різні слова
різними буквами і розкладаючи їх на множники, як в
будь-який інший алгебраїчної пропорції:
A: B: C = D: E: F
Розкладаючи на множники ми отримуємо: ах: bx: сх =
ay: by: су
Кожне слово розкладається на два компонента, всі
слова зліва від знака рівності містять компонент – х, а
все слова праворуч – компонент -у; що стосується
іншого компонента (a, b або с), то перше слово в лівій
частині відповідає першому слову в правій частині,
друге слово в лівій частині відповідає другому слову в
правій частині і т. д. Компонентами, або дистрибуційними множниками, слів є морфеми [5, с.194].
Рівняння ланцюжків класів морфем приводить нас до
нових елементів – результуючих класів синтаксичного
рівня і їх ланцюжка. Кожен рівень має свій перелік
елементів і дистрибутивних відносин між ними.
Американський науковець Ч. Фриз перший запропонував поставити між дієсловом і спірним елементом
якісний прислівник і перевірити, чи виходить в результаті
правильна фраза [8, c.75].
Для прикладу візьмемо два речення: «She was brought
up by her grandmother» – (Вона була вихована бабусею) і
«She is going up the hill» – (Вона піднімається вгору).
Правильність фрази діагностує прийменник –»quickly»
(«She is going quickly up the hill» – Вона швидко піднімається вгору), а неправильність фрази – прислівник
«badly» («He was brought badly up by her grandmother» –
Вона була погано піднесена бабусею) [7, c.150-151].
Опущення елементів у реченні було запропоново
мовознавцем О. Есперсеном, який доводив, що пряме
доповнення тісніше пов‟язане з дієсловом, ніж непряме
[9, c.34]. Наприклад:
«They offered the butler a reward» – Вони
запропонували лакею винагороду;
«They offered a reward» – Вони запропонували
винагороду;
але: «They offered the butler» – Вони запропонували
лакею.
Пряме доповнення у реченні опускати не можна,
наприклад:
«Michael caused me evil» – Майкл заподіяв мені шкоду;
«Michael caused evil» – Майкл заподіяв шкоду,
Але неточний вираз: «Michael caused me» – Майкл
заподіяв мені
Можливість перестановки при перекладі двох
простих речень у складі складного речення вказує на
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наявність складносурядного зв‟язку між ними, наприклад:
«They can, but you can not» – Вони зможуть, а ви не
зможете;
«You can not, but they can» – Ви не зможете, а вони
зможуть.
Неможливість перестановки двох простих речень у
складі складного речення, свідчить про складнопідрядний
характер зв‟язку між ними, коли одне з простих речень
за змістом підпорядковане іншому і пов‟язане з ним
сполучником підрядності [7, c.152]. Наприклад:
«She thought that the dog ran away» – Вона подумала,
що собака втікла.
Але: «Собака втікла, що вона подумала» – The dog
ran away what she thought.
На основі аналізу дистрибуції мовних елементів виділяють дистрибутивні класи. Існує таке дистрибутивне
правило: якщо два елементи перебувають в одному й
тому самому оточенні, то вони належать до одного класу
[3, c.374-375].
Для ідентифікації мовних одиниць використовують
прийом субституції (коли в межах того самого оточення
підставляють різні елементи), наприклад: «I bought five
books», «I bought five apples». У наведеному прикладі –
це клас обчислюваних іменників.
При визначенні класів іноді виникають такі труднощі:
а) два елементи в одному оточенні взаємозамінюються, а в іншому – ні. Наприклад:
«I wrote a letter» – Я написав листа; «I wrote a soup» –
Я написав суп;
«I cooked a soup» – Я зварив суп ; « I cooked a letter» –
Я зварив листа;
«This is a good letter» – Це гарний лист; «This is a good
soup» – Це гарний суп;
б) один елемент може замінятися двома чи більше
послідовними елементами. Наприклад:
«I‟m writing a letter» – Я пишу лист; «I will write a
letter» – Я буду писати лист. При заміні одного елемента
іншим не можна забувати про узгоджувальний зв‟язок,
при якому форма узгоджувального слова залежить від
вибору іменника або від форми, в якій він стоїть.
Аналіз за безпосередніми складниками (БС) випливає
з дистрибутивного аналізу і заснований на наступних
змістовних припущеннях: 1) істотну роль в синтаксичній
структурі речення відіграє відношення підпорядкування,
яке будується послідовно, ієрархічно, поки не буде
представленим у вигляді одиничного блоку; 2) верхом
ієрархії є присудок або група підмета і присудка [7,
c.172].
Дослідник Дж. Лайонз зазначає, що кожне просте
розповідне речення містить дві обов‟язкові головні складові – суб‟єкт і предикат і що обставини (місця, часу,
способу дії, причини і т. д.) є структурно необов‟язковими, їх можна опустити без шкоди для решти змісту [5,
c.353].
Наприклад, у реченні «John met Bill in Central Park on
Sunday», «John» – суб‟єкт, «met Bill» – предикат, a «in
Central Park» і «on Sunday» – обставини місця і часу
відповідно. Будь-яке з цих двох обставин може бути
опущено без порушення граматичної правильності у
реченні: «John met Bill on Sunday» чи «John met Bill in
Central Park». На відміну від цих пропозицій вираження
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«met Bill in Central Park on Sunday» і «John in Central Park
on Sunday» не є граматично повними реченнями. Отже,
суб‟єкт і предикат разом утворюють ядро речення, а
обставини – неядерні складові.
З‟єднання двох слів або словосполучень, одне з яких
уточнює його значення і функцію, називається «синтагмою». Виділяють чотири основні типи синтагм:
1) предикативну (поєднання підмета з присудком –
Bobby got worried);
2) об‟єктивну (поєднання дієслова з доповненням – is
smoking a pipe); 3) атрибутивну (поєднання іменника з
визначенням – the flood danger); 4) адвербіальну (поєднання дієслова з обставиною – shall do in a moment.
Наприклад, у реченні: «The dark shadows of the trees were
becoming longer» (Темні тіні дерев ставали довшими),
синтагматичні з‟єднані слова і групи слів – «the shadows»,
«dark shadows», «the shadows of the trees», «the shadows
were becoming longer». Це речення можна розглянути за
допомогою схеми безпосередніх складових (БС) [8, c.32-33].
Конструкції словосполучень можуть поділятися, відповідно до їх дистрибуції і дистрибуції їх складових, на
ендоцентричні і екзоцентричні. Ендоцентричною прийнято
називати таку конструкцію, дистрибуція якої збігається з
дистрибуцією однієї або більше з її складових. Але, будьяка конструкція, яка не є ендоцентричною, називається
екзоцентричною [5, c.245].
Наприклад, словосполучення «poor Alex» є ендоцентричним, оскільки воно має таку ж дистрибуцію, що і
його складова «Alex». Для будь-якої позиції, оскільки
«Alex» є іменник, «poor Alex» описується як іменна група.
З іншого боку, словосполучення «in Kyiv» є екзоцентрічною конструкцією, воно має майже таку ж дистрибуцію
в англійських пропозиціях, як «there», тому воно
класифікується як адвербіальна група (прислівник місця).
Також треба зазначити, що ендоцентричні конструкції
розділяються на два основних типи: сурядні і підрядні.
Сурядні конструкції мають ту ж дистрибуцію, що і кожна з
їх складових, взята окремо. У підрядних конструкціях
одне визначення може «вставлятися» в інше [5, c.246].
Синтаксична характеристика слова, що встановлюється після розкриття його морфологічних властивостей
є актуальною і універсальної з точки зору потреб у
загальній класифікації лексикону. Ця характеристика
групує слова відповідно до того призначення, яке вони
мають у мові [8, с.71].
Основними типами класів слів, що виділяються в
сучасних описах мови, є граматичні класи, що визначаються як частини мови [3, с.185].
В англійській мові виділяють чотири парадигматичні
класи: іменник, займенник, прикметник і дієслово. Кожен з
них служить основою для класу складових. Наприклад,
для прикметників типове наступне оточення:
The man ... «Цей чоловік...»
The good man ... «Цей хороший чоловік ...»
The tall man ... «Цей високий чоловік ...» і т. д.
Подібним чином ми можемо визначити клас іменних
слів, що включає іменники і різні еквівалентні їм конструкції [6, с.73].
Для упорядкування опису частин мови в дистрибутивному аналізі широко використовуються умовні
буквені позначення класів слів, з яких утворюють так
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звані дистрибутивні формули. При такому кодуванні слова
замінюються символами, що вказують частину мови, до
якої належить слово. Так, N означає іменники і слова,
які можуть стояти в позиції іменників [10, с.39].
Наприклад: Npers – ім‟я особи, N mass – речовий
іменник, Nabstr – абстрактне іменник, Vtr – перехідне
дієслово, Vintr – неперехідний дієслово, А – прикметник,
D – прислівник і його еквіваленти.
Слова розподіляються за чотирма «формальними»
класами: N – субстантивні слова, V – дієслівні слова, А –
ад‟єктивні слова, D – адвербіальні слова [6, с.75].
Наприклад:
N → nation – to nationalize – national – nationally
V → to defy – defiance – defiant – defiantly
A → simple – simplicity – to simplify – simply
D → near – nearness – to near – near
Для схематичної фіксації конкретних лексико-номінативних рядів можна модифікувати загальну формулу
ряду, ввівши в неї необхідні додаткові символи, де St1,
St2 – різні лексичні основи в ряду; np, vp, ар, dp –
фразові ознаки: субстантивні, дієслівні, ад‟єктивні,
адвербіальні.
Формула V + St – з‟єднання основного слова з
дієсловом , наприклад:
an end, to end –final, finally: St1 (n. v.) / St2 (a. d.);
a bell –to ring, ringing, ringingly: St1 (n.) / St2 (v. a. d.);
good, goodness –well –to better: St1 (a. n.) / St2 (d.) / St3
(v.);
to seem, seeming, seemingly –appearance: St1 (n. a. d.) /
St2 (n.) [3, с.76].
Кодуючи всі слова, крім досліджуваного, отримують
його дистрибутивну формулу, наприклад [10, с.40]:
make + (the) + N + V= make the machine go;
make + A = make sure;
make + A + N + for + N = make a good wife for him.
Якщо кодувати все речення, то воно матиме вигляд:
Let‟s make it go = VNV.
Англійський дослідник Дж. Лайонз на основі дистрибуційних критеріїв граматичних класів запропонував
розглянути дистрибутивне моделювання в лексикографії
для показу функціонування слова і його сполучуванності
на прикладі простих речень суб‟єктно-предикативної
структури. Наприклад:
The dog bites the man – Собака кусає людину
The wind opens the door – Вітер відкриває двері.
The child drinks the milk – Дитина п‟є молоко.
Підметом є словосполучення, що складається з визначенного артиклю «the» іменника: dog, child, wind і т. д.
Підмет передує присудку, підмет і дієслово узгоджуються
в «числі» (The dog bites. The dogs bite ). Дієслово змінюється в «часі» (bites – bit – минулий час даного дієслова і
т. д.). Артикль можна розглядати як одноелементний клас,
що містить слово – «the», позначимо його буквою – Т.
Клас іменників і клас дієслів, які скорочено позначаються як N і V, містять кілька тисяч слів:
N={dog, man, chimpanzee, banana, wind, door, linguist,
fact, meaning, structure, child, milk, meat, . . .}
V= {bites, eats, opens, recognizes, undresses, frigh-tens,
drinks, sees, ...}.
Задавши пробну дістрібуційну класифікацію англійських слів ми зможемо запропонувати наступне грама-

тичне правило, що характеризує лінійну синтаксичну
структуру. Так, можливе будь-яке поєднання слів, яке
виходить з того, що на місце символів Т, N і V в кожній
позиції буде T + N + V + T + N [5, с.170]:
The (Т) + dog (N) + bites (V ) + the (Т) + man (N).
У результаті сукупного застосування трьох критеріїв
класової ідентифікації слів – семантичного, формального і
функціонального – всі слова мови розносяться по рубриках
самостійних і службових частин мови з необхідними
підклассовими характеристиками [6, с.70].
Для внесення коректив в запропонований раніше
граматичний аналіз, Дж. Лайонз розбив клас іменників N і клас дієслів -V на підкласи і сформулював не одне
нове правило, а безліч різних правил [5, с.171]. Наприклад:
Na={dog, man, chimpanzee, linguist, child, wind, ...}
Nô={banana, door, milk, meat, ...}
Nc=|fact, meaning, structure, ...}
Vd = (eats, bites, frightens, undresses, sees, ...}
V^ = {recognizes, détermines, sees, eats, ,..}
Vf={détermines, ...},
тобто Ne, Nbt Nc можна розглядати як підкласи
більш широкого класу N, a Vd, Ve і Wf – як підкласи V.
T+Ne+Vd+T+Na (The dog bites the man)
T+Na+Vrf+T+Nô (The chimpanzee eats the banana)
T+Na+Ve+T+Nc (The linguist recognizes the fact)
T+N^+Vy-hT-f-Ne (The meaning détermines the structure).
З цих чотирьох зразків можна створити 9 і більше
речень, 5 як максимальне число прийнятних пропозицій
і 4 неприйнятних пропозицій. Оскільки результати цього
аналізу можна формалізувати, то вони можуть бути
інтерпретовані мовою математики.
Висновки. Отже, дистрибутивний аналіз дає змогу
точніше й об‟єктивніше вивчати й описувати мовні явища.
Практичне застосування метод дистрибуції знайшов не
тільки в лінгвістичних дослідженнях, а й у машинному
перекладі, а також у методиці викладання англійської
мови у вищій і середній школі. Наприклад, це стосується
розрізнення омонімічних форм англійських іменника,
дієприкметника і герундія.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ
СТРАТЕГІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНОСПЕЦИФІЧНОСТІ
ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ
На сучасному етапі розвитку лінгвістики об‟єктом особливої уваги науковців виступає дослідження
взаємозв‟язку мови та культури, аналіз етнокультурних особливостей спілкування представників різних
націй. В статті розглядаються особливості перекладу етнореалій, які відображають специфіку кожної
окремої нації. Популяризація української мови і політичні зміни у державі сприяли дослідженню у галузі
перекладу специфічної лексики, відтворення звучання іншомовних власних назв українською мовою та
українських іноземними мовами, різножанрових проблем перекладу. Виходячи з потреби у дослідженні
теоретичних проблем перекладу на основі етнокультурних матеріалів ми проаналізували та визначили
перекладацькі стратегії і тактики, адекватні для збереження лексичної універсальності та
етноспецифічності у перекладі національних лексичних одиниць.
Ключові слова: переклад етнореалій, стратегії перекладу, різножанровість, етноспецифічність,
семантика, транслітерація.
Постановка проблеми. З часу проголошення
України як незалежної держави дослідження з перекладознавства значно активізувалися. Переклад почали розглядати як культурний чинник незалежності України, як
спосіб утвердження українства у цілому світі. Ідеї таких
досліджень запозичували з лінгвокультурології, історії
та політології. Популяризація української мови і політичні
зміни у державі сприяли дослідженню у галузі перекладу
специфічної лексики, відтворення звучання іншомовних
власних назв українською мовою та українських іноземними мовами, різножанрових проблем перекладу. Така ситуація зумовила ще більшу потребу в дослідженнях етнореалій, які відображають специфіку кожної окремої нації.
Дослідження етноспецифічності лексичних одиниць
як мовної і культурної спадщини є винятково важливим.
Зацікавленість цією проблемою лінгвістів і їх всебічне
вивчення в курсі теорії та практики перекладу є вже
традиційною. У різні роки проблема реалій привертала
увагу дослідників і була об‟єктом наукових пошуків як
українських (Ф.С. Бацевич, Л.Г. Верба, І.О. Голубовська,
Ю.О. Жлуктенко, Р.П. Зорівчак, А.О. Іванов, В.І. Карабан,
І.В. Корунець, В.Д. Радчук, О.О. Селіванова, О.Ф. Таукчі),
так і зарубіжних вчених (Л.М. Верещагін, Л. Віссон,
В.В. Красних, В.Г. Костомаров, Л.К. Латишев,
Ю.Ю. Ліпатова, Ю.М. Лотман, Г.Е. Мірам, С.А. Моісеєва,
В.Л. Муравьйов, В.Н. Телія, А.П. Чужакін). Лінгвісти та
перекладачі робили спроби грунтовного визначення
поняття реалії, складали різноманітні підходи до класифікації національно-маркованих лексичних одиниць,
аналізували способи передачі реалій іншими мовами.
Такі відомі лінгвісти як Є.В. Бреус, Л.С. Бархударов,
В.І. Карабан, І.В. Корунець, В.Н. Комісаров, Я.І. Рецкер,
А.В. Федоров, А.Д. Швейцер і багато інших присвятили
дослідженню перекладацьких трансформацій свої численні
статті й монографії. Але проблема міжмовних перетворень
продовжує залишатися актуальною.
Мета роботи – провести порівняльний аналіз та
визначити перекладацькі стратегії і тактики, адекватні

для збереження лексичної універсальності та етноспецифічності у перекладі
Виклад основного матеріалу. Переклад етнокультурних мовних одиниць підлягає загальним правилам
передачі у режимі «the source language – the target
language». Реконструкція мовної картини світу складає
одне з найважливіших завдань сучасної теорії і практики
перекладу. Проте відсутність певної реалії чи поняття в
одній із мов ускладнює процес перекладу.
При перекладі етнореалій українською мовою і збереження семантики слова, слід зважати на структуру,
значення та мовний рівень змістових одиниць. Оскільки
переклад є лінгвістичною наукою і базується на семантиці
мовних одиниць, то перекладач повинен правильно визначити рівень цих мовних одиниць. Услід за І.В. Корунцем,
ми виділяємо наступні мовні рівні:
1) надсинтаксичний (super syntactic level) – відтворення
текстів, абзаців;
2) синтаксичний (syntactic level) – відтворення словосполучень і речень;
3) лексичний (lexical level) – відтворення значень
слів, словосполучень, ідіоматичних виразів;
4) морфологічний (morphological level) – відтворення
складових елементів слова, допомагає відтворити і
лексичне значення;
5) фонетичний (phonetic level) – відтворення звуків
фонетики: всі терміни, географічні та власні назви, реалії
суспільно-політичного життя відтворюються на фонетичному рівні [1, с.179].
Найуживаніші засоби передачі англійських етнокультурних мовних одиниць українською мовою такі: транскрибування та транслітерація, калькування (послідовний
переклад), описовий переклад, переклад шляхом знаходження відповідних еквівалентів, переклад шляхом знаходження відповідних аналогів, перекладацькі трансформації.
У деяких випадках доречно поєднувати два види
перекладу, напр., послідовний переклад з елементами
описового перекладу.

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019
Буквальний переклад (litteral translation) – це такий
переклад, коли відтворюється буквенний чи звуковий
склад оригіналу. Буквальним перекладом відтворюються
одиниці фонетичного та лексичного рівнів. Переважно
цим засобом перекладу відтворюються власні та географічні назви, імена та реалії. До буквального перекладу
відносяться: транскрибування та транслітерація.
Транскрибування та транслітерація (Transcription and
Transliteration) отримали таку назву, тому що при
використанні цих прийомів акт перекладу замінюється
на акт запозичення звукової (при транскрипції) або
графічної (при транслітерації) форми слова разом із
значенням з мови оригіналу в мову перекладу. Фактично
запозичення тут здійснюється заради перекладу як
необхідна передумова його виконання. Запозичене слово
стає фактом мови перекладу і вже в якості такого
виступає як еквівалент ідентичного з ним іншомовного
слова. Транскрибування та транслітерація є одним із
видів буквалізму. У тлумачному словнику перекладацьких
термінів ученого-лінгвіста В.М. Комісарова можна
знайти визначення явищу «буквалізму»: Граматичний
буквалізм − це збереження граматичних структур або
форм оригіналу в перекладеному тексті [2, c.56].
Транскрибування та транслітерація часто використовують при перекладі лексичних одиниць, що позначають
титул, звання, монетарну систему та деякі суспільноекономічні явища.
Напр.: lord – лорд, lady – леді, sir – сер, Senator –
сенатор, mister – містер, skinhead – скінхед, shilling –
шилінг, penny – пенні.
Контекст вживання:
1. Lord Clarendon, I most earnestly commend to your
attention. – «Лорд Кларендон, я – до вашої уваги» [3].
2 .I told Holmes of my conversation with the lady. – «Я
розповів Холмсу про свою розмову з леді»[3].
3. Far away on the path we saw Sir Henry looking back
... – «Далеко на стежці ми побачили сера Генрі, що
озирався назад …» [3].
4. He would devote his last penny to removing the
obstacles which divided us – «Він присвятить свій останній
пенні, щоб усунути перешкоди, що розділили нас» [3].
5. He took it and bit it to see if it was good, and then he
said he was going down town to get some whisky; said he
hadn‟t had a drink all day – «Він взяв і вкусив його, щоб
побачити, що це було смачно, і тоді він сказав, що він
йшов у місто, щоб придбати віскі; сказав, що він не пив
весь день» [3].
За допомогою транслітерації відтворюють буквений
склад оригіналу на позначення грошових одиниць: Ben
Franklin – «Бен Франклін» (стодоларова купюра); Yard –
«Йярд» (стодоларова купюра); Suzy – «Сюзі» (1 доларов).
Слід зазначити, що для кращого розуміння британського титула „lord‟, доцільно застосувати засіб
знаходження найближчих еквівалентів, таких як «володар», «власник», «пан» і т.п., як це ми спостерігаємо у
передачі назви роману Джона Толкієна (John Ronald
Reuel Tolkien) – „The Lord Of The Rings‟ – «Володар кілець».
Розглядаючи англо-українські переклади етнореалій
шляхом транскрибування та транслітерації, ми помітили,
що найчастіше цей спосіб використовують у таких
випадках:
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1) транслітерації деяких редукованих голосних та
приголосних, що не вимовляються: Cromwell – Кромвел,
William – Вільям; Dorset – Дорсет, Portland – Портленд,
Campbell – Кемпбел.
2) незбереженні подвійних приголосних між голосними
та буквосполучення ck: boss – бос, rоll – рол, football –
футбол, Jackson – Джексон,
3) збереженні деяких особливостей правопису слова,
які дозволяють наблизити звучання слова при перекладі
до вже відомих зразків. Особливо це стосується топонімів
та антропонімів: Alaska – Аляска, Alabama – Алабама,
Arizona – Арізона, Boston – Бостон, Columbia – Колумбія,
Missouri – Міссурі, Matilda – Матільда.
Традиційні виключення стосуються, головним чином,
перекладів імен історичних осіб та деяких географічних
назв, що вже закріпилися в звичаях та в часі: Charles I –
Карл I (а не Шарль, фр.), William III – Вільгельм III (а не
Вільям, фр.), Edinborough – Едінбург (а не Едінборо).
Досліджуючи причини застосування буквального
перекладу, стає зрозуміло, що він відтворює комунікативно нерелевантні (формальні) елементи оригіналу. Основною причиною використання буквального перекладу
є бажання відтворити змістові елементи більш високого
рівня еквівалентності, не забезпечивши передачу змісту
на попередніх рівнях. У таких випадках буквальний
переклад може супроводжуватися поясненнями, що
розкривають дійсний зміст оригіналу.
Отже, провідним засобом перекладу етнореалій в
сучасній перекладацькій практиці є транскрипція зі
збереженням деяких елементів транслітерації. Оскільки
фонетичні та графічні системи мов значно відрізняються
одна від одної, передача форми слова мови оригіналу на
мову перекладу є завжди певною мірою умовною та
приблизною. Слід додати, що українська мова з її великою
кількістю префіксів, суфіксів та закінчень надзвичайно
підходить для словесного імпорту. Частина англіцизмів
прийшла до української мови без зміни морфемного
складу, як це ми продемонстрували у вищеподаних
прикладах.
Калькування (послівний переклад) (Word-for-word
Translation) припускає існування двосторонніх міжмовних
відповідностей між елементарними лексичними одиницями, які і використовуються в якості «будівельного
матеріалу» для відтворення внутрішньої форми слова,
яке перекладають. Калька буває повна та часткова.
Повна калька –послідовний дослівний переклад у мовіреципієнті всіх елементів слова з мови-продуцента: англ.
chemical – хімічний (суфікс – al відповідає суфіксу –чн+ закінчення ий-; корінь chemic– кореню -хімі-).
Часткова калька – переклад у мові-реципієнті не всіх
елементів слова, що надійшло з мови-продуцента: анг.
warming – потепління (суфікс ing- відповідає суфіксу
ння-; корінь warm – кореню -тепл -в укр. мові ми
додаємо ще префікс по-).
Послівний переклад – це такий переклад, коли кожне
слово оригінального словосполучення і речення перекладається і займає те саме місце, що і в оригіналі та має
той самий порядок слів. Найчастіше послівний переклад
застосовується в якості проміжної стадії в процесі
пошуку оптимального варіанту перекладу. У випадку,
якщо порядок слів у синтаксичній одиниці мови ори-
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гіналу і мови перекладу збігається, то такий послівний
переклад є літературним.
Для кожної пари англо-українських відповідників
розробляються правила передачі звукового складу слова
мови оригіналу, зазначаються випадки збереження елементів транслітерації. Поодиноким випадком калькування
є буквальний переклад окремих коренів, що веде до
поглиблення полісемії слів рідної мови під впливом
запозичення мотивації. Калькування, як прийом створення
еквівалента, подібне до буквального перекладу – еквівалент цілого створюється шляхом простого складання
еквівалентів його складових частин, напр.: Salvation
Army – Армія Порятунку.
При послівному перекладі відбувається відтворення
не звукового, а комбінаторного складу слова або словосполучення, коли складові частини слова (морфеми) або
фрази (лексеми) мови оригіналу перекладаються відповідними елементами мови перекладу: pass-fail – залікнезалік, Сommemoration of ancestors – поминання предків,
Olympian calmness – олімпійський спокій.
Сутність калькування полягає у створенні нового
слова або сталого виразу в мові перекладу, що копіює
структуру вихідної лексичної одиниці. Саме так робить
перекладач, коли перекладає superpower як наддержава,
British Brodcasting Corporation – як «Британська трансляційна корпорація», United Kingdom як «Об‟єднане
королівство» та ін. У ряді випадків використання прийому
калькування супроводжується зміною порядку наступності
елементів лексичної одиниці, що піддається калькуванню:
land1-based2 missile3 – ракета3 наземного1 базування2;
Rapid1 Deployment2 Force3 – сили3 швидкого1 реагування2.
За допомогою послівного перекладу часто перекладаються словосполучення:
The House of Lords – палата Лордів: Unlike the elected
House of Commons, most members of the House of Lords
are appointed [4].
The British Parliament – Британський парламент: The
Parliament Act 1911 is an Act of the Parliament of the
United Kingdom [4].
Lord Chancellor – лорд-канцлер: In the House of Lords
of the British Parliament there are two rows of benches for
lords and a sack of wool for the Lord Chancellor to sit on it [4].
Thanksgiving Day – день подяки: The American
Thanksgiving began as a feast of thanksgiving almost four
hundred years ago [5].
Sunday-school picnic – недільний шкільний пікнік: It
wasn‟t anything but a Sunday-school picnic, and only a
primer-class at that [5].
Santa Claus – Санта Клаус: Children wait for the
presents from Santa Claus, a mythical man, who lives in the
North pole and makes toys for children [5].
Forty Martyrs – Сорок Мучеників: The Forty Martyrs
of Sebasteian [5].
Miracle-workers – чудотворці: The Miracle Workers
were a rock and roll band in the 1980s, who began as a
garage rock revival band in Portland, Oregon [5].
Passion Friday – Страсна П‟ятниця: We enter the
liturgy on Good Friday in silence [5].
The pre-Christmas fast – передріздвяний піст: Unlike
the Great Fast prior to Pascha (Easter), the Pre Christmas fast is
seldom practised, and many do not even know of its existence [5].

To bless water – освячувати воду: He cannot long abide
in a place or near a person that is often sprinkled with this
blessed water [5].
Вказаний спосіб перекладу може стосуватись також і
нижчеподаних прикладів:
Сommemoration of ancestors – поминання предків:
Olympian calmness – олімпійський спокій, Warm Alexis –
Теплий Олексій (Алексій), The curse of Cain – прокляття
Каїна, Pious and righteous – благочестиві і праведні.
У деяких випадках перекладачі вдаються до двох
видів перекладу: калькування та транслітерація, як це ми
бачимо у наступному прикладі: Holy supper – Святвечір,
Svyata Vechera: Its main feature is the evening meal called
„Holy Supper (Svyata Vechera) [5].
При послівному перекладі етнореалій спостерігається
симетрія або асиметрія функціональних, структурнокомпозиційних та лексико-семантичних ознак в межах
одного типу тексту. Симетрія засвідчує, що перекладач
може вдатися до власне перекладу, напр., The pre-Christmas
fast – передріздвяний піст, а асиметрія вказує на те, що
перекладачеві треба адаптувати текст. Прикладом може
слугувати номінація Santa Claus – Санта Клаус.У разі
необхідності, якщо мова йде про тексти дитячої літератури
можлива заміна на вживання Святий Миколай.
Найбільш симетричними в американській і українській
лінгвокультурах є етнореалії, що складаються з двох
компонентів, а найбільш асиметричними – багатокомпонентні моделі.
Крім того, вибір між власне перекладом і перекладомадаптацією буде залежати від 1) симетрії/асиметрії мови
оригіналу та мови перекладу, а також від сінхронії /
асінхронії лінгвокультур двох мов; 2) орієнтації мови
перекладу на вихідну лінгвокультури. Залежно від зазначених причин перекладач може визначити зону власне
перекладу й зону адаптації в межах структурно-композиційних і лексико-семантичних компонентів конкретного
типу тексту.
Якщо аналогічні типи текстів створюються у близькоспоріднених лінгвокультурах, етнічні лексичні одиниці
відтворюються переважно одиницями того самого статусу:
термін – терміном, реалія – реалією, символ – символом.
Наприклад, реалія Thanksgiving Day перекладається
українською мовою як «День подяки». У перекладі статус
цієї номінації може уточнюватися, адже лінгвокультури
двох країн мають певні відмінності. Отже, у відтворенні
наведеного прикладу українською мовою слід вжити
прийом контекстуального розтлумачення, в результаті
чого стає зрозуміло, що це – «традиційне північноамериканське свято, засноване з метою віддати дяку Богові
за жнива та за одержані блага протягом року». Таке
тлумачення не послабляє мовної етноспецифічності назви
цього свята в перекладі, зберігаючи його термінологічність та оригінальність.
Таким чином, перекладачеві слід ураховувати, що
зміна статусу етнічних лексичних одиниць дає можливість
зануритися у контекст об‟єктивної дійсності і забезпечити
достатню базу для розуміння природи мовних знаків. .
При відтворення семантики етнореалій при перекладі
українською мовою необхідно дотримуватися співвідношення статусу лексичної етноодиниці й адекватності
перекладу у світлі мовного діалогу культур. Рівень семан-
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тичного співвідношення може бути представлено трьома
різними стратегіями: 1) відсутність зсуву статусу (реалія
↔ реалія) – повна адекватність, 2) зсув на один крок
(термін ↔ реалія, реалія ↔ символ) – часткова
адекватність, 3) зсув на два кроки (термін ↔ символ) –
повна неадекватність. При перекладі етнореалій треба
враховувати еволюційні та інволюційні зміни в її
семантиці, які потребують додаткових стратегій і тактик,
способів і прийомів перекладу. Розвиток сучасної
лінгвістики примусив по-новому розглядати проблему
семантичної валентності з глибоким проникненням в її
природу. Валентність (від лат. valentis – сила) розуміється
«як потенціал семантико-синтаксичної сполучуваності
лексичних одиниць, що я виявом системно-мовної синтагматики» [6, с.208].
У теорії перекладу існує підвид калькування, який
називається напівкалькування – засіб перекладу, коли
один з компонентів лексичної одиниці, що перекладається,
транскрибується аба транслітерується, а інший – перекладається шляхом пошуку відповідного еквіваленту:
transnational – транснаціональний; miniskirt – мініспідниця; yellow press – жовта преса, V-neck – V-нек,
polo-neck – поло-нек.
Перевагою калькування та напівклькування є стислість
і простота одержаного продукта перекладу. За допомогою
цих прийомів перекладач дотримується високого ступеня
еквівалентності з вихідним словом.
Лексемний переклад (verbal translation) дуже часто
застосовується перекладачами при відтворенні семантики
окремого слова одного рівня еквівалентності. Під змістом
оригіналу мається на увазі вся передана інформація, яка
включає як предметно-логічне (денотативне), так і
конотативне значення мовних одиниць, що становлять
перекладний текст, а також прагматичний потенціал
тексту. Перекладацький еквівалент використовується з
метою максимального збереження змісту оригіналу при
перекладі, але в кожному окремому випадку перекладу
змістова близькість до оригіналу наближається до
максимальної у різних ступенях та за допомогою різних
засобів. Критерієм еквівалентності на рівні мови в
певній мірі є двомовні словники, які за своєю природою
не можуть враховувати суто контекстуальні, тобто
мовленнєві значення слів та словосполучень. Вони
встановлюють відповідності між словами двох мов лише
на рівні мови, а не на рівні мовлення, не враховуючи
конкретний контекст, або ж встановлюють зазначені
відповідності, спираючись на типові контексти, що регулярно повторюються.
При лексемному перекладі перекладач може порушувати структуру похідного слова. Так, наприклад,
англійський суфікс -less може передаватися префіксом
без- українською мовою: sleepless – безсонний, helpless –
безпорадний, rainless – бездощовий.
Наведемо декілька прикладів перекладу етнореалій:
beef – проблема, bug out – списувати, bust – невдаха,
clam – помилка, duckets – гроші, fress –професор, kill –
підсміюватися, poop sheet – розклад занять, pummeled –
п‟яний, windy – базікало.
Підрядковий переклад (interlinear translation) –
такий переклад комунікативних одиниць чи тексту, у
якому сповна відтворюється зміст кожного речення і
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зміст кожної мовної одиниці оригіналу. Підрядковий
переклад широко практикується у навчальному процесі,
на міжвідомчому рівні та при перекладі інструкцій до
машин та медичних препаратів [1, с.185]. Мова не йде
про переклад окремих лексичних одиниць, що розначають
етнореалії, а про словосполучення, речення, подфразову
єдність, що може містити етнореалію, що вживаються у
різних типах текстів. Підрядковий переклад іноді розуміють як прагматичну адаптацію, що означає зміни, що
вносяться перекладачем в текст перекладу з метою правильно передати основну комунікативну функцію оригінала.
Для прикладу візьмемо рекламний текст. Перекладачі
рекламних текстів стикаються з істотними труднощами
при передачі прагматичного потенціалу оригінала. Зокрема, це пов‟язано з перекладом в рекламному тексті
фактів і подій, пов‟язаних з культурою даного народу,
різними національними звичаями і назвами блюд, деталями одягу, і т. д.
Текст рекламної кампанії віскі «Джоні Уокер» –
„Taste Life‟ в дослівному перекладі звучав би, як –
«Спробуй життя на смак», проте на українську мову він
був перекладений як – «Живи, щоб було що пригадати».
Це типовий приклад прагматичної адаптації тексту.
У випадках, коли вживається нова спеціальна лексика і
неможливо знайти еквівалент у мові перекладу, виникає
питання, як її перекладати. Тоді застосовується описовий
переклад.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши існуючі
засоби перекладу, слід зазначити, що правильний вибір
засобу перетворення одиниці оригіналу в одиницю
перекладу – одне з основних умов створення адекватного
тексту в мові, якою відбувається переклад.
Ми виявили, що транскрипція та транслітерація
вживаються для передачі українською мовою ономастичних, етнографічних, суспільно-політичних, військових
та реалій системи освіти, релігії та культури. У тих
випадках, коли реалія виступає інтернаціоналізмом і є
зрозумілою для обох сторін, перекладачі обмежуються її
транскодуванням, не вдаючись до додаткових способів
передачі. На нашу думку, застосування транскодування
тут доречно, оскільки дозволяє зберегти іншомовну форму
реалії, повністю передавши її зміст.
Проте, набагато частіше у тексті оригіналу зустрічаються етнореалії, які незрозумілі українцям, і їх передача
транскодуванням лише перенавантажує текст перекладу
незрозумілими для сприйняття словами, тому слід вдаватися до тлумачення тієї чи іншої етнореаліїї.
Результати теоретичних розвідок відкривають перспективи подальших досліджень етнокультурної мовної
спадщини.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSLATION STRATEGIES OF ETHNOSPEIFIC
LEXICAL UNITS PRESERVATION
The modern development level of linguistics pays special researchers‟ attention to the object studying the cooperation
between the language and culture, analysis of ethnocultural communicational peculiarities of different cultures
representatives‟. The article reveals translation peculiarities of ethnic realities that reflect specific of separate nation.
Popularization of the Ukrainian language and political changes in the state contributed to the research in the field of special
lexis translation, sounding reproduction of foreign proper names in Ukrainian and of Ukrainian by foreign languages as well
as different genres of translation. Taking into consideration the importance of theoretical translation research based on
ethnocultural materials we analyzed and distinguished translation strategies and tactics adequate for conservation of lexical
universality and ethnic specification in the translation of national lexical units.
Key words: translation of ethnic reality, translation strategy, difference of genres, ethnic peculiarity, semantics,
transliteration.
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НЕОРЕАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ БЕРТРАНА РАССЕЛА
У статті йдеться про неореалістичні погляди відомого Нобелівського лауреата з літератури й філософа
Бертрана Рассела. До аналізу залучена чимала науково-філософська спадщина неореаліста. Робиться спроба
деталізувати концептуальні ідеї англійського мислителя, що значно вплинули на подальший розвиток
неореалістичної філософії, а в подальшому й на літературу. Особливої уваги набувають концепції
гуманістичних ідеалів та свободи думок Б. Рассела.
Ключові слова: неореалізм, гносеологія, «мовні» ідеї, теорія дескрипцій, гносеологічний монізм.
Постановка проблеми. Пізнавальна ситуація в
гуманітарних науках у першій третині ХХ століття
означилася з усією відчутністю на філології (літературознавстві та мовознавстві), психології, філософії (особливо
гносеології). Питання з теорії філософії позначені у зв‟язку
із дослідженнями специфіки розвитку української
літератури початку ХХ століття у наукових працях
багатьох вітчизняних авторів. Дослідники філософського
контексту літератури першої третини ХХ віку звертали
увагу на концептуальні теорії та психологічні ідеї
європейської філософської думки, яка має довгий шлях
свого становлення та розвитку, позначений складним
підґрунтям концепційта специфічною термінологією. У паралелі з традиційними визначеннями, літературознавці
пропонували новаторські аналітичні погляди на світоглядну парадигму, залучаючи до літературного процесу
нові філософські ідеї та термінологічні поняття. Новаторські думки складають різноманітні концептуальні гілки
у художньому аспекті досліджень. Неоднозначні думки
висловлювались щодо одного з найцікавіших явищ, як у
літературі, так і філософії, − неореалізму. Феномен
неореалізму має непросту літературно-філософську історію
становлення. Ім‟я відомого Нобелівського лауреата з
літератури і філософа-неореаліста Бертрана Рассела
відіграло вагому роль у розкритті й подальшому розвитку
концептуальних засад неореалістичної філософії.
Мета статті. Мета даної роботи полягає в розгляді
різноманітних теорій Б. Рассела, філософські погляди
котрого вплинули на розвиток неореалістичної думки у
розумінні значення та змісту людського знання про
реальний світ.
Виклад основного матеріалу. Філософія для Б. Рассела
складала єдине ціле з математикою, фізикою, соціальною теорією і психологією. На відміну від Дж.Е. Мура,
ідеї і практика якого народжувались в орієнтації на
філологічну освіту, концепції Б. Рассела відтворювались
із роздумів над основами математики, хоча в них помітні
й лінгвістичні спроби розуміння світу через мовні уживання. За допомогою математики він представив проблеми
освоєння філософії у роботі «Принципи математики»
(1903), в якій уміло та вільно оперував математичними
символами у зв‟язку з теорією пізнання світу і людини.
Згодом цю роботу спільно з кембриджським філософомнеореалістомА. Н. Уайтхедом переробив та розширив до
тритомника «Рrincipia Mathematica» (1910–1913), чим
поширив та утвердив неореалістичні намагання відкриття
таємниць буття. Завдяки виданню 1915 рокуперекладного
варіанту праці «Проблеми философії», а також публікації у

1917 році статті «Новейшие работы о началах математики»
у збірнику «Новые идеи в математике» (№ 1) відбулося
знайомство російського читача з поглядами Б. Рассела на
природу математики у філософському аспекті. Ці аспекти
складали своєрідне розуміння світу через поєднання
різних галузей науки. Наприклад, Б. Рассел вважав, що
«світ складається з деякого числа, можливо кінцевого,
можливо безконечного, суттєвостей, які мають різні відношення одне до одного та ˂…˃ з різних якостей. Кожна з
цієї суті може бути названа “подією”» [7, с.34]. Так автор
утверджував одну із вагомих ліній у неореалістичній
філософії: відносності будь-чого до будь-якого.
У «Проблемах філософії» викладено ряд концепцій, у
тому числі концепцію математичних та логічних істин
(«знання математичних істин має той же статус, що і
знання логічних істин») і запропоновано одне із своєрідних
визначень філософії (трактуванням якої Б. Рассел займався
все життя) через предмет логіки «логіка є суть філософії».
Власними концептуальними твердженнями Б. Рассел
окреслив коло філософських проблем, які стали в основі
роздумів про математичну логіку як один із аспектів
неореалістичної філософії. Ілюстрацією такої логіки слугують наступні думки-звернення до уявного читача з
приводу отримання інформації з телеграми (як один із
прикладів реальностей життя): «…если бы вы обладали
достаточным знанием молекулярной структуры мозга
этого человека и если бы вы были достаточно хорошим
математиком, то вы могли бы предсказать, что, когда
знаки, составляющие сообщение в телеграмме, войдут в
поле зрения, они возбудят процесс, который закончится
определенными движениями его рта, именно теми
движениями, которые произведут звуки» [9, с.54]. Так
автор ненав‟язливо пов‟язує всі процеси життєдіяльності
між собою: наукові, соціальні та фізіологічні, які у свою
чергу розкривають широкий простір для інших розгалужень на основі різних уяв. Хоча, слід зауважити, що ці
роздуми суперечать іншим твердженням філософа про
те, що «все в поведінці живої матерії може теоретично
бути пояснено в термінах фізики і хімії» [9, с.48].
Невід‟ємною частиною філософії Б. Рассела був
лінгвістичний аспект, який позначився на теоретичних
спробах піддати строгому аналізу значення понять та
вилучити з мови все, що не має референта і є двозначним. Ці намагання автор пов‟язував з можливістю
покласти край прийняттю ірреального за реальне.
«Мовні» ідеї Б. Рассела становлять основу не тільки
логічного аналізу, але й створеної ним теорії дескрипцій.
У основі теорії дескрипцій лежить метод гри з висловами
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про об‟єкти та опис (дескрипцію) їх властивостей, які є
предметом безпосереднього, «матеріального ознайомлення». Він писав: «Под “дескрипцией” я подразумеваю такую
фразу ˂…˃, где обозначается какая-то личность или вещь,
но не именем, а некоторым свойством, принадлежащим,
как предполагают или как известно, исключительно этой
личности или вещи» [5, с.752]. Філософ перш за все
звертав увагу на гру висловів, яка для нього складала
аналіз переведення одних виразів у кращі словесні форми.
У висловах повсякденності він помічав певну спрямованість на те, щоб бути звітами про факти. Своєрідну
дескриптивну гру на прикладах реального існування
Гамлета та Наполеона Б. Рассел запропонував у праці
«Введение в математическую философию» (1919). Він
писав: «… є лише один світ, “реальний” світ: шекспірівська уява є його частина, і думки, які він мав при
написанні Гамлета, реальні. ˂…˃ Відчуття реальності
життєво важливе в логіці, і якщо хто-небудь виробляє з
ним фокуси, претендуючи на те, що Гамлет має інший
рід існування, то він робить погану послугу мисленню.
Здорове відчуття реальності вельми необхідне у формуванні правильного аналізу думок про однорогів, золоті гори,
круглі квадрати та інші подібні псевдооб‟єкти» [2,
с.156]. Цей вислів загалом характеризує неореалістичну
філософію та предмет її дослідження, адже не всі філософи
були настільки вільні у поєднанні різних речей на одному
полі уявної праці. Здавалося б: де однороги, де золоті
гори, круглі квадрати, Шекспір та Гамлет, Наполеон і
його біограф? Але для неореалістів існує певний зв‟язок
всіх елементів буття, як наявних факторів життя.
На відміну від співвітчизників та американських неореалістів, Б. Рассел досяг більшої визначеності у власних
концепціях. Не уникнувши неореалістичної риси спростовування та скепсису попередніх ідей, його ідеї широко
вплинули на подальший розвиток лінгвістичної, математичної, наукової та логіцистичної філософії. Велике
значення він приділяв логічному аналізу, який на його
думку потрібний у тих випадках, коли складний вислів
виглядає простим: «… маючи справу з думками, ми маємо
справу в першу чергу з символами, і якщо ми приписуємо
значення групі символів, які не мають значення, то ми
впадаємо в помилку, пов‟язану з допущенням нереальностей» [2, с.157]. У розробках філософії логічного аналізу
він спирався на теорію відносності. Концепції А. Ейнштейна
філософ вважав вкрай необхідними для дослідницького
матеріалу. Наприклад, він писав: «Эйнштейн заменил
частицы событиями; при этом каждое событие, по
Эйнштейну, находится к каждому другому событию в
некотором отношении и, названном “интервалом”, который различными способами произвольный, и не один из
них теоретически не является более предпочтительным»
[5, с.753]. Цей аспект Б. Рассел вважав дуже важливим
для філософської думки. Слід згадати, що стосунки між
Б. Расселом та А. Ейнштейном носили близький науковий
характер. В історії гуманізму значне місце посідає їх спільна
робота «Маніфест Рассела Ейнштейна» (1955), де вони
виступили за захист безпеки світу і наукову співпрацю.
Расселівська теорія логічного аналізу (яка створена
на основі теорії відносності) разом з лінгвістичним аналізом неореаліста Дж.Е. Мура утворили лінгвістичний
поворот у неореалізмі, який називали революцією у
філософії. Лінгвістичне спрямування змінило предмет
аналізу: з відчуттів на взаємозв‟язок мови та фактів.

Акцент на семантику та синтаксис з‟явився істотною
новизною у порівнянні з попередніми «мовними» ідеями
Т. Гоббса, Д. Локка та ін. Лінгвістичне новаторство надало
мові визначитися у філософії окремим предметом дослідження у вивчені закономірностей мови, впливу на дані
досвіду, активної дії на будування думки, формування
картини дійсності. Розуміючи новаторський характер власних досліджень, Б. Рассел писав: «Мур очолив повстання, а
я пішов за ним з відчуттям звільнення» [6, с.156].
Б. Рассел, як і всі неореалісти, виступав з критикою
учення Ф. Бредлі про внутрішні стосунки. Він вважав,
що його сучасник філософ-ідеаліст сплутав два значення
слова «ідея», під яким розумів психічний пізнавальний
акт та те, що пізнане. Свої напади він збудував на ідеї про
перевагу зовнішніх стосунків, які єдині у реальному світі:
«жодних внутрішніх стосунків, всі існуючі стосунки –
зовнішні». З критики учення про стосунки бере початок
його позиція плюралізмута ідея розрізненнясуб‟єкта від
об‟єкта. Основою плюралістичних позицій є твердження
про те, що існують різноманітні незалежні та такі, що не
зводять один до одного види буття, форми знання, стилі
поведінки, згідно з якими світ складається з багатьох
«нескінченнихзовнішніми стосунками атомів». Плюралістичні висновки стали в основі учення про логічно пов‟язані
між собою чуттєві дані, що склали теорію «логічного
атомізму». Розвиваючи ці ідеї, Б. Рассел доходе висновків,
що сприйняття простору залежить від того, яким органом
чуття вони сприймаються, і тим більше залежний від
сприймаючої людини. Це доводиться тим фактом, що різні
люди отримують різні плотські дані. Процес пізнання
також націлений не на пізнання матерії, а на пізнання
плотських даних, які для Б. Рассела становлять компоненти реального світу. Ознаки реальності зовнішнього
світу, його незалежність від свідомості і утверджування
«гносеологічного монізму (в сенсі єдності) суб‟єкта і
об‟єкта в пізнавальному акті імпонувало Б. Расселу, як і
плюралізм думок, який допускала дана доктрина, як і
висунення центральної проблеми – проблеми пізнання
зовнішнього світу» [4, с.227]. Автор теорії «зовнішніх
відношень» абсолютизував зовнішні зв‟язки і заперечував
моністичну філософію, це дало можливість розвинути
систему «атомізму», яка склала суть методу логічного
аналізу. Метод логічного аналізу привів Б. Рассела до
теорії нейтрального монізму, тобто визнання існування
абсолютного простого елемента знання від визнання
абсолютного елементарного буття як основи, «атома»
конструйованого світу. Цими твердженнями Б. Рассел
продовжив злиття методу конструювання моментів,
«атомів» та подій, який належить неореалістичним
поглядам А.Н. Уайтхеда.
Виходячи з теорії «зовнішніх відношень», Б. Рассел
стверджував, що немає ні матерії, ні бога, а є лише плотські дані, які по-різному виявляють себе і підкоряються
різним законам. При цьому автор намагався об‟єднати
психічні та фізичні закони. На основі такого поєднання
він висував концепцію взаємозалежності макросвіту і
мікросвіту, він писав: «... хотя явления в мозгу не нарушают законов физики, тем не менее их результат не тот
же самый, который был бы, если бы в них не участвовали психологические факторы. ˂…˃ Прежде всего эта
гипотеза предполагает сохранение законов только микромира, но не макромира. Но законы макромира очевиднее,
чем законы микромира, и понадобились бы очень серьез-
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ные основания для утверждения, что в некоторых случаях
они не действуют» [9, с.53]. Філософ визнавав, що для
психічних явищ характерний суб‟єктивізм, який можна
пояснити через матеріальні закони (тобто концентрація
плотських даних в одному місці у мозку). Фізичні явища
у цьому плані поступаються психічним, оскільки не можуть
визначатися ні тим, що вони усвідомлені, ні через
звичку, пам‟ять або думку. Проте філософ переконливо
твердив, що психічні явища залежать від фізіологічних.
Наприклад, це позначено ним у формулюванні специфіки
психології романтиків, у якій він помічав «привабливу
силу світогляду», та яка, на його думку, «лежить дуже
глибоко в природі людини і умовах його існування», хоча
«з відчуття самозбереження людина стала стадною істотою,
але інстинктивно вона залишається в дуже великій мірі
одинокою; отже, необхідні релігія і мораль, щоб підкріпити цей інстинкт» [5, с.630]. Такий реалізм філософських
поглядів вкрай відрізняється від тих знань про мораль та
інстинкти, які пропонувались у слов‟янській філософії за
різних часів, оскільки поняття ці прямо протилежні.
Однак, неореалістичні вигадки англійського філософа
кардинально змінюють вектор дослідження і розуміння
цих понять та пов‟язаних з ними реалій життя.
Уявлення про філософію, які відстоював Б. Рассел,
характерні для всієї неореалістичної школи. Ці уявлення
складають теоретичні міркування про науковий ідеал у
філософії, який становить своєрідне підґрунтя для науки, її
первісні питання (які ще не можливовирішувати наукою),
тому він писав, що «людству виявилося набагато важчим
встати на наукову точку зору відносно життя» [9, с.41].
Б. Рассел проявляв недовіру до можливостей філософії
дати відповіді на всі питання, оскільки по самому своєму
визначенню філософія відносилась ним до донаукової
сфери, а тому повинна швидше ставити проблеми, ніж
вирішувати їх. Однак він вважав, що філософія має прояснювати природничо-наукові поняття та піддавати їх
логічному аналізу. В такому підході немає місця романтичному, містичному, фантастичному, як «героїчним
рятувальним засобам», а тільки конкретика наближення
до встановлення істини у дослідженні. На думку мислителя, філософія складається з двох дисгармонуючих частин:
«С одной стороны
теория о природе мира, с другой
стороны этические и политические учения о том, как
лучше жить» [5, с.755]. У формуванні цих концепцій
дослідник Дж. Пассмор убачав вплив філософських робіт
викладача Кембриджського університету Т.П. Нанна (деякі
філософи називають його родоначальником неореалізму),
який також визнавав вагомість цих теорій, приділяючи
увагу двом тезам: «1) і первинні, і вторинні якості тіл
дійсно належать тілам, незалежно від того, сприймаються
вони або не сприймаються, і 2) якості існують, оскільки
вони сприймаються» [6, с.199]. Урозумінні даних частин
значну роль відіграє інтелект.
До поняття інтелекту Б. Рассел звертається у різних
працях, пропонуючи розмаїття думок про його сутність.
Так, у роботі про мову (як вираз) автор запропонував
наступні думки: «Обычно “состояние ума” изображают
словами, обладающими внешней референцией: мы говорим,
что думаем об этом или том, желаем, чтобы было то или
это, и т. д. У нас нет словаря для описания того, что на
самом деле происходит в нас, когда мы что-либо полагаем
или желаем, разве что мы можем воспользоваться
элементарным средством закавычивания слов» [8, с.230].
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Це вираження становить суть розуміння інтелектуальних
здібностей людини, яка єдина наділена розумом. Розумову
діяльність філософ пояснював умінням сприймати силогізми (як міркування, що складаються з трьох простих
атрибутивних висловів: двох посилок і одного висновку),
про що він писав: «Розумна лише людина; це означало,
що вона уміє вживати і розуміти силогізми» [9, с.42].
Неординарну лінію дослідження запропонував мислительнеореаліст у власному «Філософському словнику розуму,
матерії та моралі»: інтелект значення інтелекту інтелектуал, роль інтелектуала інтелектуальна чесність. У цьому
словнику поняття інтелекту подане з оригінальним формулюванням: «Образование, пресса, политика, религия
одним словом, все великие силы в мире – находятся в
настоящее время на стороне иррациональности; они – в
руках людей, которые льстят королю Демосу, чтобы
сбить его с пути. Лекарство от этого состоит не в
героической решительности, а в усилиях отдельных людей
выработать более здравую и сбалансированную точку
зрения на наши отношения к ближним и к миру. В поисках
избавления от всех болезней, от которых страдает наше
общество, нам нужно обратиться к растущему распространению интеллекта» [3, с.108]. На перший погляд, таке
визначення поняття алогічне. Враховуючи не тільки досвід,
але й виховання нашої вітчизняної школи з тяжінням до
точності у формулюваннях, приклад визначення інтелекту
суперечить усім нормам аналітичної праці. Однак, у ній
відбивається суть неореалістичної філософії, підґрунтя
якої становить поєднання різних категорій та речей в
одне ціле під назвою «світ та його життя». Тому є певна
логіка, оскільки всі елементи взаємопов‟язані між собою,
навіть протилежні категорії мають зв‟язок на основі
спільних дослідницьких ліній. Про це наголошували неореалісти у своїх неореалістичних розвідках.
У філософських концепціях Б. Рассела окремого значення набувають думки про класовий характер суспільства. Через математичне рішення та символічну образність
він пропонує визначення класів: «класи подібно до
дескрипцій, є логічними фікціями, або ˂…˃ “неповними
символами”, а символи для класів є просто конвенціями
що не представляють об‟єкти» [2, с.165]. Складність
характеру розуміння філософських міркувань Б. Рассела
про класи полягає, мабуть, у позиції передачі його думок
через перекладний варіант. Однак, вловити суть загальних
концептуальних положень його теорії можливо. Так,
досить цікавими виявляються наступні думки: «класи не
можуть розглядатися як остаточна складова частина
світу», «кожен клас визначається деякою пропозиційною
функцією, яка достеменна про членів цього класу і
помилкова для всього іншого», «класи є чимось більшим,
ніж символічними фікціями». Окреме знання про класи
Б. Рассел отримав під час свого п‟ятитижневого відрядження у 1920 році до Радянського Союзу, наслідком
чого явилась критична праця «Практика і теорія більшовизму» («The Practice and Theory of Bolshevism», 1920).
Так, про класи нового післяреволюційного суспільства
він писав: «інтелігенція, це клас, який дуже постраждав», а
«московський робітник відчуває себе вільним від капіталістичного пригноблення і тому з радістю переносить
злидні» [1, с.56], однак, «середній робітник відчуває себе
рабом уряду і не має того відчуття, що він звільнився від
тиранії», а «селяни дуже неосвічені, щоб мати національну
свідомість, яка так характерна для селян Англії, Франції
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або Німеччини» [1, с.58]. Хоч як не жорстока така характеристика класів, які існували, однак, слід зазначити, що
це погляд філософа зі сторони, а вже чи правду він писав, а,
можливо, судження його були занадто суб‟єктивними,
то вирішувати читачам його спостережень. Проте у
такому вигляді проблему класів убачали письменникинеореалісти, які через художньо-творчий процес
засвідчили проблеми суспільства. Слід згадати, що за
період перебування у Росії Б. Рассел зустрівся із М.
Горьким. Враження його від зустрічі із письменником
більше, ніж позитивні. У спогадах позначено риси
позитивістського розуміння всього, що відбувалося на
той час у суспільстві. Оскільки філософ мав зустрічі і з
Леніним, і з Троцьким, то у порівнянні з цими постатями
згадує він про росій-ського письменника: «Совершенной
противоположностью обоим этим людям был Горький
˂…˃ Мне он показался более других достойным
уважения и, на мой взгляд, наиболее симпатичным из
всех русских, которых я видел. Мне хотелось получше
выяснить его взгляды ˂…˃ Горький сделал все, что в
состоянии сделать один человек, для сохранения
интеллектуальной и художест-венной жизни России. Мне
казалось, что Горький умирает и с его смертью может
умереть культура» [1, с.25]. З приводу нової побудови
суспільства Б. Рассел писав: «Материалистическая
концепция истории – это хорошо, но так важно спасти
духовность – высшую ценность цивилизации» [1, с.25].
Висновки. Хоча в теорії Б. Рассела відбивався ряд
протиріч, його філософські погляди виявили значний
вплив на розвиток неореалістичної думки. Він вперше
використав метод аналізу стосовно філософії. Завдяки
аналізу теоретик намагався наблизитись до розуміння
значення та змісту людського знання про реальний світ.
За Б. Расселом, ці знання мають чуттєву підоснову і
визначаються поєднанням компонентів досвіду, пам‟яті та
науки. Він вважав, що філософія в перебігу всієї своєї
історії складалася з двох частин, що не гармоніюють між
собою. З одного боку – теорія про природу світу, з іншого
боку – етичні і політичні вчення про те, як краще жити. У
своїх концептуальних ідеях він завжди відстоював
гуманістичні ідеали та свободу думки, за що отримав
Нобелівську премію в 1950 році. Вважається, що вплив Б.
Рассела на американських неореалістів, як продовжувачів неореалістичних теорій англійців, виявився у трьох
напрямах: ученні про різницю об‟єкта та знання про
нього, новій інтерпретації логіки та теорії «зовнішніх
відношень», впровадженні концепції універсалій. Загалом
расселовський неореалізм являє спробу висунути такі
положення, які були б прийняті як науковими знаннями,
так і інтелектуальними можливостями людини.
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NEOREALIST CONCEPT OF BERTRAND RUSSELL
The article talks about the neorealistic view soft he famous Nobel laureate in literature and philosopher Bertrand Russell.
The analysis attracted numerous scientific and philosophical her it age of the neorealist. An attempt is made to elaborate the
conceptual ideas of the English philosopher, which greatly influenced the further development of neorealistic philosophy, and
in the future on the literature. Particular attention is paid to the concepts of humanistic ideal sand freedom of opinion of
B. Russell.
Key words: neorealism, epistemology, «linguistic» ideas, theory of descriptions, epistemological monism.
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ НАЗВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У
МІЖНАРОДНІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ
У статті представлений частотний та функціональний аналізи синтаксичних конструкцій у міжнародній
фармацевтичній номенклатурі на прикладі Latin Index 9-ого видання Європейської Фармакопеї (ЄФ).
Ключові слова: міжнародна фармацевтична термінологія, фармацевтична латина, Європейська
Фармакопея, синтаксичні конструкції, неузгоджене означення, узгоджене означення, прийменникові вирази,
частотний аналіз.
Постановка проблеми. Фармацевтична термінологія
обслуговує сферу науково-практичної діяльності в охороні
здоров‟я, пов‟язану з розробкою, створенням та реалізацією лікарських засобів. Провідне місце в ній посідають
номенклатурні назви, на позначення одиничних понять
та об‟єктів. Сукупність їх утворює відповідні номенклатури, які й складають основу фармацевтичної терміносистеми. Характерною ознакою фармацевтичної термінології
є використання латинської мови. Роль її як нейтральної
міжнародної знакової системи у глобалізованому сучасному світі унікальна і особливо цікава для поглибленого
вивчення, як з загальнофілологічної точки зору, так і з
метою подальшої оптимізації змістового наповнення
навчального курсу фармацевтичної латини.
Виклад основного матеріалу. Для аналізу нами
обрано Latin Index 9-го видання Європейської Фармакопеї
(ЄФ). Частотність аналізованих одиниць визначалась не
за номенклатурними назвами, а за окремими синтаксичними конструкціями, оскільки одна назва може бути
представлена двома структурами – з узгодженим і неузгодженим означеннями.
Щодо функціонального навантаження – аналізувалось
декілька окремих номенклатурних груп: хімічна номенклатура, ботанічна та фармакогностична номенклатура, назви
окремих фармацевтичних субстанцій, назви готових
лікарських засобів із зазначенням лікарської форми,
назви товарів медичного призначення, назви окремих
номенклатурних груп, прийменникові вирази. Однослівні
назви лікарських препаратів та субстанцій у даній роботі
не аналізувались. Із 2500 назв, які містить Latin Index
Eur. Ph. 9,5, відібрано, систематизовано й проаналізовано:
1003 найменування з конструкцією неузгодженого
означення; 955 найменувань з конструкцією узгодженого
означення; 234 прийменникових виразів.
Як видно зі статистики, у Latin Index Eur. Ph. 9,5
превалюють номенклатурні назви побудовані як неузгоджене означення. Конструкція представлена в усіх
аналізованих групах:
 назвах хімічних сполук (оксидів, пероксидів, основ,
солей, гідратів, естерів та етерів) – 421 найменування;
 назвах
сировини рослинного та тваринного
походження і продуктів первинної переробки – 208
найменуваннь;

 у назвах лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини (олій, сиропів, настоянок, екстрактів, відварів, настоїв) – 97 найменуваннь;
 назвах готових лікарських препаратів із зазначенням лікарської форми – 103 найменування;
 назвах фармакологічних субстанцій та допоміжних
речовин – 29 найменувань;
 назвах вакцин – 138 найменувань;
 назвах товарів медичного призначення – 7 найменуваннь.
Найчастіше неузгоджене означення вживається у
назвах хімічних сполук: у назвах оксидів (Zinci oxidum –
Цинку оксид), пероксидів (Magnesii peroxidum – Магнію
пероксид), основ (Kalii hydroxidum – Калію гідроксид),
солей (Bismuthi subsalicylas – Бісмуту основний саліцилат),
гідратів (Chlorali hydras – Хлоралгідрат), естерів
(Diethylis phthalas – Диетилфталат).
Зауважимо, що у латинських назвах хімічних сполук
неузгоджене означення (назва хімічного елемента або
катіона) ставиться перед означуваним іменником, а
означуваний іменник (назва групи оксидів чи аніона) на
другому.
За нашим підрахунком, 208 разів конструкції з неузгодженим означенням зустрічаються у назвах сировини
рослинного та тваринного походження та продуктів
первинної переробки. Наприклад: Eucalypti folium –
Екаліпта листя; Xanthani gummi – Ксантанова камедь;
Fragmenta epithelii phaneraeque bestiarum ad producta
allergenica – Фрагменти епітелію та відростків для
алергенних продуктів.
У назвах лікарських препаратів-витяжок із рослинної
сировини: олій, сиропів, настоянок, екстрактів, відварів,
настїв ми нарахували 97 найменуваннь з неузгодженим
означенням. Наприклад: Amygdalae oleum raffinatum –
Мигдальна олія рафінована; Aurantii amari epicarpii et
mesocarpii tinctura – Померанця гіркого екзокарпію та
мезокарпію настоянка. Традиційно у латинській мові, як
і інших флективних мовах, у відповідних назвах на
першому місці у називному відмінку очікувана назва
органа рослини або продукту, і за нею – назва рослини в
родовому відмінку. У ЄФ бачимо зворотній порядок
слів. Причому, назви органів рослин латиною записуються в однині, однак, в українських відповідниках
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(ДФУ), зазвичай перекладаються множиною, що, на
нашу думку, недоречно. Наприклад: Chamomillae romanae
flos – Римської ромашки квітки.
У назвах готових лікарських препаратів з вказівкою
лікарської форми 103 найменування побудовані за
допомогою неузгодженого означення. Наприклад:
Belladonnae pulvis normatus – Беладонни порошок
стандартизований; Insulini zinci amorphi suspensio
iniectabilis – Інсуліну цинкова суспензія (аморфна) для
ін‟єкцій. Порядок слів у таких назвах, як у ЄФ, так і у
ДФУ: назва лікарського засобу в родовому відмінку +
назва лікарської форми у називному відмінку + узгоджене означення та додаток.
У назвах активних фармацевтичних субстанцій та
допоміжних речовин – 29 найменувань з неузгодженим
означенням. Наприклад: Alcoholes adipis lanae – Спирти
овечого жиру; Hymenopteri venena ad producta allergenica –
Отрута перетинчастокрилих для алергенних продуктів.
100% латинських назв вакцин також побудовані за
допомогою неузгодженого означення (138 найменувань).
Наприклад: Vaccinum diphtheriae et tetani, antigeni-o(-is)
minutum, adsorbatum – Вакцина для профілактики дифтерії
та правця (адсорбована, зі зменшеним вмістом
антигена(-ів)); Vaccinum morbillorum, parotitidis, rubellae
et varicellae vivum – Вакцина для профілактики кору,
паротиту, краснухи та вітряної віспи (жива). Цікаво,
що порядок слів в таких назвах традиційний для
латинської мови, на відміну від попередніх прикладів:
означуваний іменник + неузгоджене означення + узгоджене означення та додатки. Неузгоджене означення в
цих найменуваннях – назва хвороби у родовому відмінку,
проти якої спрямована дія даного препарату. У ДФУ такі
назви перекладаються прийменниковими виразами. Слід
зауважити, що в українських назвах вакцин назви мікроорганізмів – збудників хвороб лишаються без перекладу
через відсутність усталеної офіційної української мікробіологічної номенклатури. На нашу думку, розробка такої
номенклатури була б доцільною та практично корисною.
У назвах товарів медичного призначення ми нарахували 7 найменуваннь з конструкцією неузгодженого
означення. Наприклад: Filum bombycis tortum sterile in
fuso ad usum veterinarium – Шовна нитка шовкова,
стерильна, сплетена, в розподільнику, для застосування
у ветеринарії; Filum ethyleni polyterephthalici sterile in
fuso ad usum veterinarium – Шовна нитка
полі(етилентерефталату), стерильна, в розподільнику,
для застосування у ветеринарії; Filum lini sterile in fuso
ad usum veterinarium – Шовна нитка льняна, стерильна,
в розподільнику, для застосування у ветеринарії.
Назви з узгодженим означенням також займають
вагоме місце у Latin Index Eur. Ph. 9,5 та зустрічаються у:
– назвах хімічних сполук (кислот, солей, ефірів,
гідратів та гідровмісних сполук) – 263 найменування;
– ботанічних назвах – 13 найменувань;
– назвах лікарської рослинної сировини та продуктів
первинної переробки – 76 найменувань;
– назвах лікарських препаратів-витяжок із рослинної
сировини (олій, сиропів, настоянок, екстрактів, відварів,
настоїв) – 56 найменувань;
– назвах готових лікарських препаратів – 30 найменувань;

– назвах лікарських засобів – 75 найменувань;
– назвах активних фармацевтичних субстанцій – 16
найменувань;
– назвах предметів медичного призначення – 6
найменувань;
– назвах вакцин та сироваток – 143 найменування;
– назвах лікарських форм – 4 найменування;
– назвах із субстантивованими прикметниками та
дієприкметниками – 16 найменувань;
– загальних назвах груп лікарських засобів – 21
найменування.
У назвах хімічних сполук, де використовуються
прикметники, виділяються дві групи: назви, у яких прикметник є власне назвою (або її складовою) хімічної
сполуки (241 найменування); назви, у яких прикметники
виконують функцію додаткового означення (22 найменування).
До першої групи належать:
– назви кислот (Acidum edeticum – Кислота
едетинова; Acidum caprylicum – Кислота каприлова);
– назви деяких калієвих, натрієвих та кальцієвих
солей (Amobarbitalum natricum – Амобарбітал натрію;
Diclofenacum kalicum – Диклофенак калію);
– назви аніонів у назвах солей, побудованих за так
званим «старим способом», який також активно застосовується в гомеопатичній номенклатурі (Magnesium
fluoratum – Магнезіум флюоратум; Gonadotrophinum
chorionicum – Гонадотрофінум хоріонікум);
– назви етерів (Macrogoli aether oleicus – Макроголь
олійний ефір);
– назви гідратів та гідровмісних сполук (Dinatrii
clodronas tetrahydricus – Динатрію клодронат тетрагідрат; Ferri chloridum hexahydricum – Заліза хлорид
гексагідрат).
До другої групи входять назви, у яких прикметники або
дієприкметники є окремими означеннями, що вказують на:
– стан сполуки (Pentaerythrityli tetranitras dilutus –
Пентаеритритилу тетранітрат розведений);
– властивість або клас сполуки (Kanamycini sulfas
acidus – Канаміцину сульфат кислий; Magnesii oxidum
ponderosum – Магнію оксид важкий; Magnesii subcarbonas
levis – Магнію карбонат легкий).
За нашими підрахунками, у Latin Index Eur. Ph. 9,5
наведено 245 назв лікарських рослин. 18 з них це бінарні
ботанічні назви без вказівки на органи рослини або
продукт первинної переробки. У назвах лікарської
рослинної сировини, продуктів первинної переробки та
препаратів-витяжок із рослинної сировини фармацевтичні
назви рослин представлені як назвою роду (142 назви),
так і повною ботанічною назвою рослин (85 назв). Прикметники ж та дієприкметники, що входять до ботанічних
назв, звичайно, виконують функцію видового означення.
Вони вказують на: географічні данні (Lichen islandicus –
Цетрарія ісландська; Hydrastis canadensis ad praeparationes
homoeopathicas – Гідрастис канадський для гомеопатичних препаратів); колір (Hyoscyamus niger ad
praeparationes homoeopathicas – Блекота чорна для
гомеопатичних препаратів; Amanita phalloides –
Мухомор зелений або Поганка бліда); сферу вживання
(Salviae officinalis folium – Шавлії лікарської листя);
морфологічні або фізичні особливості рослин (Urtica
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dioica ad praeparationes homoeopathicas – Кропива
дводомна для гомеопатичних препаратів; Hypericum
perforatum ad praeparationes homoeopathicas – Звіробій
звичайний для гомеопатичних препаратів) та інше.
Прикметники, які не входять до складу ботанічних
назв, назв лікарської сировини і продуктів первинної
переробки, вказують на:
– фізичну особливість або стан (Myrtilli fructus
recens – Чорниці плоди свіжі; Valerianae radix minutata –
Валеріани корені різані; Magnoliae biondii flos immaturus –
Магнолії Біонді бутони);
– колір (Paeoniae radix alba – Півонії корінь білий;
Paeoniae radix rubra – Півонії корінь червоний);
– консистенцію (Matricariae extractum fluidum –
Ромашки екстракт рідкий; Agni casti fructus extractum
siccum – Вітексу священного плодів екстракт сухий);
– стан (Olivae oleum virginale – Маслинова олія
холодного віджиму; Sesami oleum raffinatum – Кунжутна
олія рафінована).
Також узгоджене означення часто вживається в назвах
готових лікарських препаратів, активних фармацевтичних
субстанцій, допоміжних речовин та предметів медичного
призначення. У назвах лікарських засобів прикметники
та дієприкметники використовуються, переважно, для
характеристики:
– стану (Aprotinini solutio concentrata – Апротинину
розчин концентрований; Insulinum solubile iniectabile –
Інсулін розчинний для ін‟єкцій);
– статусу (Belladonnae pulvis normatus – Беладонни
порошок стандартизований);
– консистенції (Adeps solidus – Твердий жир;
Glucosum liquidum – Рідка глюкоза);
– шляхів введення в організм (Alovudini (18F) solutio
iniectabilis – Аловудину (18F) розчин ін‟єкційний;
Emplastra transcutanea – Пластирі трансдермальні);
– кольору (Cera alba – Білий віск; Cera flava –
Жовтий віск);
– походження (Proteinasi inhibitor humanum –
Протеїнази інгібітор людський; Insulinum porcinum –
Інсулін свинячий);
– сфери застосування (Aer medicinalis – Повітря
медичне; Aether anaestheticus – Ефір для наркозу).
– властивості (Fila non resorbilia sterilia – Шовний
матеріал, стерильний, що не розсисається).
Назви із субстантивованими прикметниками та
дієприкметниками характеризують групи лікарських
засобів: за призначенням (Ophthalmica – Очні лікарські
засоби; Rectalia – Лікарські засоби для ректального
застосування) або вказують на шляхи та способи введення
лікарських препаратів (Ceftazidimum pentahydricum et
natrii carbonas ad iniectabile – Цефтазидим пентагідрат
та натрію карбонат для ін‟єкцій).
У назвах сироваток прикметники зазвичай
утворюються додаванням до назв хвороб, проти яких
направлена дія препаратів, суфікса -ĭс- (9 найменувань).
Наприклад: Immunoserum diphthericum – Сироватка
протидифтерійна; Immunoserum gangraenicum – Сироватка протигангренозна.
У назвах сироваток та вакцин, прикметники та дієприкметники також виконують функцію додаткового
означення (134 найменування) та характеризують: стан
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(Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum –
Вакцина для профілактики кліщового енцефаліту (інактивована); Vaccinum febris flavae vivum – Вакцина для
профілактики жовтої лихоманки жива) та спосіб
застосування (Vaccinum poliomyelitidis perorale –
Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна)).
Поряд з конструкціями узгодженого та неузгодженого
означення, у Index Latin Eur. Ph. 9,5 активно вживаються
номенклатурні назви з прийменниковими конструкціями.
Їх можна розділити на: прийменникові конструкції з
неузгодженим означенням (8 найменувань). Наприклад:
Solutiones ad conservationem partium corporis – Розчини
для збереження частин тіла; Plasma humanum
coagmentatum conditumque ad exstinguendum virum –
Плазма людини (у пулах і оброблена для інактивації
вірусів); Producta cum possibili transmissione vectorium
enkephalopathiarum spongiformium animalium – Лікарські
засоби, з ризиком передачі збудників трансмісивних
спонгіформних енцефалопатій тварин. А також прийменникові конструкції з узгодженим означенням (147 найменувань). Прикметники в таких прийменникових виразах
вказують на: спосіб та сферу застосування, призначення
або шляхи введення лікарських засобів в організм
(Argentum colloidale ad usum externum – Срібло колоїдне
для зовнішнього застосування; Cholesterolum ad usum
parenteralem – Холестерол для парентерального
застосування; Immunoglobulinum humanum anti-D ad
usum intravenosum – Імуноглобулін людини анти-D для
внутрішньовенного введення; Anticorpora monoclonalia
ad usum humanum – Моноклональні антитіла для
застосування людиною; Azaperonum ad usum veterinarium –
Азаперон для застосування у ветеринарії; Solutiones ad
peritonealem dialysem – Розчини для перитонеального
діалізу; Corpora ad usum pharmaceuticum – Субстанції
для застосування у фармації).
Загалом прийменникові конструкції зустрічаються у
Index Latin 9-го видання European Pharmacopoeia досить
часто – 234 рази, однак, перелік їх складає всього 66
позицій. Найбільш вживаними є: ad usum veterinarium –
для застосування у ветеринарії (61 р.); ad praeparationes
homoeopathicas – для гомеопатичних лікарських засобів
(37 р.); ad iniectabile – для ін‟єкційних лікарських засобів
(11 р.); sine cellulis ex elementis – ацелюлярний,
компонентний (10 р.); ad usum humanum – для
застосування людиною (9 р.); ad radiopharmaceutica –
для радіофармацевтичних лікарських засобів (8 р.); ex
cellulis (8 р.) – приготований в культурі клітин; ad suem
(6 р.) – для свиней; ad pullum (6 р.) – для птахів; in fuso
(6 р.) – в розподільнику; ad radio-signandum – для
радіоактивного маркування (5 р.); ad producta allergenica –
для алергенних продуктів (5 р.); per centum (5 р.) –
відсотки; in nitrogenio (4 р.) – в азоті; ad usum
intravenosum – для внутрішньовенного введення (4 р.); ad
usum dermicum – для нашкірного застосування (4 р.).
Аналіз показує, що кількість вживаних прийменників дуже
обмежена. Їх всього чотири: ad, per, in, ex.
Висновки. Таким чином, за будовою номенклатурні
назви у міжнародній фармацевтичній термінології традиційно є або однослівними номенами, або ж простими
синтаксичними конструкціями: неузгодженими та узгодженими означеннями. Обидві конструкції є базовими та
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багатофункціональними, й саме їм повинна приділятися
основна увага у курсі фармацевтичної латини при підготовці спеціалістів фармацевтичного профілю. Однак,
значне місце у номенклатурі лікарських засобів займають
також прийменникові вирази, які виконують функції
додатків, й поглиблене вивчення їх не менш важливе.
Література
1. European Pharmacopoeia 9.5 [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
https://www.edqm.eu/sites/default/files/
supplement95e-latinindex-november2017.pdf
2. Державна Фармакопея України : в 3 т. –2-е вид. –Харків:
Державне підприємство «Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів», 2015. –Т. 1. –1128 с.ISBN
978-966-97390-0-1
3. Державна Фармакопея України : в 3 т. –2-е вид. –Харків:
Державне підприємство «Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів», 2014. –Т. 2. –724 с.–ISBN
978-966-96478-8-7
4. Державна Фармакопея України : в 3 т. –2-е вид. –Харків:
Державне підприємство «Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів», 2014. –Т. 3. –732 с.–ISBN
978-966-96478-9-4
5. Державна Фармакопея України. –2-е вид. –Доповнення 1. –
Харків: Державне підприємство «Український науковий
фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2016. –360
с.ISBN 978-966-97390-2-5
6. Державна Фармакопея України. –2-е вид. –Доповнення 2. –
Харків: Державне підприємство «Український науковий
фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2018. –336
с.ISBN 978-966-97390-3-2
7. Державна Фармакопея України. –2-е вид. –Доповнення 3. –
Харків: Державне підприємство «Український науковий
фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2018. –416
с.ISBN 978-966-97390-4-9
8. Світлична Є.І., Савіна В.В. Прикметники та
дієприкметники в Latin Index European Pharmacopoeia (9th
edition) / Є.І. Світлична, В.В. Савіна // Гуманітарна складова у
світлі сучасних освітніх парадигм: матеріали ІІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції з міжнародною участю, (м.
Харків, 19-20 квітня 2018 року). – Харків: Видавництво НФаУ,
2018. – С.122-129.
References
1. European Pharmacopoeia 9.5 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym
dostupu: https://www.edqm.eu/sites/default/files/supplement95elatinindex-november2017.pdf
2. Derzhavna Pharmakopeia Ukrainy : v 3 t. – 2-e vyd. –
Kharkiv: Derzhavne pidpriemstvo «Ukrains’kyi naukovyi
pharmakopeinyi centr yakosti likars’kych zasobiv», 2015. Т. 1. –
1128 s. ISBN 978-966-97390-0-1
3. Derzhavna Pharmakopeia Ukrainy : v 3 t. – 2-e vyd. –
Kharkiv: Derzhavne pidpriemstvo «Ukrains’kyi naukovyi
pharmakopeinyi centr yakosti likars’kych zasobiv», 2014. –Т. 2. –
724 с.–ISBN 978-966-96478-8-7
4. Derzhavna Pharmakopeia Ukrainy : v 3 t. – 2-e vyd. –
Kharkiv: Derzhavne pidpriemstvo «Ukrains’kyi naukovyi
pharmakopeinyi centr yakosti likars’kych zasobiv», 2014. –Т. 3. –
732 с.–ISBN 978-966-96478-9-4
5. Derzhavna Pharmakopeia Ukrainy : v 3 t. – 2-e vyd. –
Dopovnennia 1. – Kharkiv: Derzhavne pidpriemstvo «Ukrains’kyi
naukovyi pharmakopeinyi centr yakosti likars’kych zasobiv», 2016. –
360 с.ISBN 978-966-97390-2-5
6. Derzhavna Pharmakopeia Ukrainy : v 3 t. – 2-e vyd. –
Dopovnennia 2. – Kharkiv: Derzhavne pidpriemstvo «Ukrains’kyi
naukovyi pharmakopeinyi centr yakosti likars’kych zasobiv», 2018. –
336 с.ISBN 978-966-97390-3-2
7. Derzhavna Pharmakopeia Ukrainy : v 3 t. – 2-e vyd. –
Dopovnennia 3. – Kharkiv: Derzhavne pidpriemstvo «Ukrains’kyi
naukovyi pharmakopeinyi centr yakosti likars’kych zasobiv», 2018. –
416 с.ISBN 978-966-97390-4-9
8. Svitlychna Ye.I., Savina V.V. Prykmetnyky ta
diieprykmetnyky v Latin Index European Pharmacopoeia (9th edition)
/ Ye.I. Svitlychna, V.V. Savina // Humanitarna skladova u svitli
suchasnykh osvitnikh paradihm: materialy II Vseukrains’koi
naukovo-praktychnoi konferencii z mizhnarodnoiu uchastu (m.
Kharkiv, 19-20 кvitnia 2018 roku). Kharkiv: Vydavnytstvo NFaU,
2018. – S.122-129.

Svitlychna Ye.I.,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of Ukrainian Studies and Latin department
of National University of Pharmacy, svitlychna@gmail.com
Savina V.V.,
lecturer of the Ukrainian Studies and Latin department of National University of Pharmacy, savvik555@gmail.com
Ukraine, Kharkiv
STRUCTURAL ANALYSIS OF THE NAMES OF MEDICINAL PRODUCTS IN INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL NOMENCLATURE
The article presents the frequency and functional analysis of syntactic constructions in international pharmaceutical
nomenclature as exemplified by Latin Index 9-th edition of European Pharmacopoeia (EPH).
Key words: international pharmaceutical terminology, pharmaceutical Latin, European Pharmacopoeia, syntactic
constructions, incoordinate definitive, coordinate definitive, prepositional expressions, frequency analysis.

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019

201

History
УДК 663.21:93/99
Бурлак Г.В.,
провідний фахівець, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова»,
burlac@ukr.net
Україна, м. Одеса

ДІЯЛЬНІСТЬ В.Є. ТАЇРОВА ЗІ СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА
НАПРИКІНЦІ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті висвітлено передумови введення в дію у 1914 р. першого Закону колишньої Російської імперії
«Про виноградне вино». З‟ясовано, що основою для появи цього закону стали науково-практичні вишукування
видатного вченого і практика галузі виноградарства та виноробства Василя Єгоровича Таїрова щодо
дослідження обсягів і методів фальсифікації вина, а також боротьби з нею у другій половині XIX та на
початку XX століття в колишній Російській імперії. Хронологічно висвітлюються усі етапи проходження
проекту закону, а також праці вченого, які є актуальними дотепер.
Ключові слова: натуральне виноградне вино, виноградне вино, підкріплене вино, фальсифікація вина.
Постановка проблеми. Наприкінці ХІХ сторіччя
виноградарство та виноробство являли собою важливу
галузь економіки Російської імперії. І, хоча обсяги
виробництва вина були приблизно в 10 разів меншими,
ніж у Італії та Франції (20–30 млн. відер вина проти 220–
250 млн. відер щороку відповідно), зазначені обсяги та
наявність площ, придатних для виноградарства (зокрема,
у Бессарабії та у Криму) демонстрували неабиякий
потенціал для подальшого розвитку галузі [1, с.415-437].
Проте відсутність контролю та звичка населення до
закордонних вин призводили до багатьох фальсифікацій,
що зменшували доходи виноградарів, обмежували розширення споживання вина та негативно позначалися на
здоров‟ї населення.
Аналізуючи кризову ситуацію, в якій опинилося
вітчизняне виноробство, В.Є. Таїров підкреслює, що
стрімкий розвиток фальсифікації в Російській імперії
часом призводив до повного застою у виноторгівлі, в
свою чергу розорюючи селян-виноградарів, для яких
культура винограду була важливим, а іноді навіть єдиним
джерелом коштів для існування та розпочинає планомірну
боротьбу із цим явищем, беручи за приклад європейський
досвід та законодавче підґрунтя.
Мета роботи полягала у дослідженні наукової та
практичної діяльності В.Є. Таїрова щодо боротьби з
фальсифікацією. Для цього потрібно було вирішити такі
завдання:
 дослідити діяльність В.Є. Таїрова щодо встановлення обсягів і методів фальсифікації вина наприкінці
XIX сторіччя в колишній Російській імперії;
 визначити основні напрямки діяльності, обрані та
застосовані В.Є. Таїровим для боротьби із фальсифікацією вина;
 дослідити особливості змісту, хронологію створення та прийняття Закону «Про виноградне вино» та
роль В.Є. Таїрова у цьому процесі.
Викладення основного матеріалу. В одній зі своїх
перших статей щодо зазначеної проблеми Василь Єгорович

цілком доречно зауважував, що в той час, як штучне
виноробство або фальсифікація стрімко розвивається,
владні та професійні кола Російської імперії не приділяють
уваги виробництву місцевих типів вина. Цей тренд,
передбачений В.Є. Таїровим, як відомо, наразі став не
лише європейським, але й загальносвітовим, він сприяє
формуванню «винного портрету» країн виноградарства
та виноробства, а також так званого енотуризму – явища
не лише географічного, але й економічного.
Василь Єгорович справедливо вважав, що шляхом
підбору різних сортів винограду, купажу вин і, взагалі,
раціональним прийомам виноробства вітчизняні виноградарі спроможні отримати вино, якість якого не поступиться рейнським, бордоським та іншим прославленим
закордонним винам. Молодий вчений щиро сподівається,
що незабаром вітчизняні виноградарі і виноторговці,
усвідомивши всю раціональність натурального виноробства, перейдуть до виробництва тільки натурального
виноградного вина [2, с.316].
Нечисленні джерела свідчать про те, що В.Є. Таїров
не лише розумів небезпеку фальсифікації вина для
економіки та здоров‟я людини, але й намагався подолати
цю проблему в масштабах країни. З точки зору вченого
сама фальсифікація, була скоріше фармацевтичним, тобто
хімічним процесом, та полягала у додаванні до виноматеріалів барвників, підсолоджувачів та спирту. Стрімкий
розвиток фальсифікації винопродукції у Російській імперії
інколи ставив на межу виживання галузь виноградарства, оскільки фальсифікатори у ряді випадків навіть
не потребували винограду для виготовлення вина [3,4].
Фактично зазначені вище джерела знаменували
собою початок наукової та практичної діяльності
В.Є. Таїрова щодо боротьби із фальсифікацією.
Науково-практичні вишукування В.Є. Таїрова щодо
дослідження обсягів і методів фальсифікації вина наприкінці XIX сторіччя в колишній Російській імперії почали
аналізуватися та висвітлюватися вченим на сторінках
журналу «Вестник виноделия» одразу від початку його
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заснування. Так, у статті «Поставщики фальсификаторов»
у 1894 р. В.Є. Таїров аналізує працю С.О. Гулішамбаров а,
який, у свою чергу, піддав ретельному аналізу рух виноградних вин залізницею у 1891 та 1892 рр. Цей непрямий
метод виявлення фальсифікату спрацював відмінно, за
його допомогою вдалося визначити, що найбільші
обсяги фальсифікованого вина вироблялися безпосередньо
у Москві (на підставі того, що вивезення вина перевищувало ввезення в середньому на 136 500 пудів на
рік). Таким чином, вчений робить висновок щодо факту
«колоссального, притом почти повсеместного развития
подделки вина» [5, с.4].
Але В.Є. Таїров іде далі, і знову його метод аналізу
доступних відкритих даних дає можливість оцінити
масштаби явища, оскільки він виявляє ще одне джерело
небезпеки, яке працює цілком легально на користь
фальсифікаторів – це виготовлення штучних есенцій та
спецій тощо. За законами Російської імперії та згідно
дозволів лікарських управлінь, якщо такі суміші не
містили шкідливих компонентів, вони могли вільно
продаватися. В.Є. Таїров аналізує рекламу та прейскуранти
таких виробників, зокрема, міста Санкт-Петербург і
виявляє, що такі препарати імітують смак та аромат
найбільш популярних виноградних вин – від бордоських
і бургундських до мадери, портвейнів та навіть
токайських вин. Таким чином, географічно фальсифікація
вина охоплює практично продукцію переважної більшості
європейських виноградарських країн. Більш того, ним
було виявлено, що виробники цих сумішей вільно
рекламують свої препарати на офіційних виставках, а
також видають книжки та інші методичні посібники з
фальсифікації вин. Вчений відкрито наголошує на
небезпеці фальсифікату – як для економіки виноробних
регіонів країни, так і для здоров‟я населення. Сумнів
В.Є. Таїрова стосується безпеки препаратів, оскільки
контрольний зразок на аналіз надається для отримання
дозволу на продаж, але партії вироблених есенцій ніхто
не контролює, тож вони можуть містити шкідливі та
навіть отруйні речовини [3, с.70-72].
Таким чином, перший з напрямків діяльності, використаних В.Є. Таїровим для боротьби із фальсифікацією
вина, являв собою аналіз відкритих джерел (статистичні,
рекламні тощо) для встановлення масштабів та шляхів
фальсифікації, а також ознайомлення широких кіл громадськості із проблемою на сторінках керованого ним
журналу «Вестник виноделия» та інших видань.
Другий напрямок діяльності вченого та практика
представлений науково-організаційними заходами, спрямованими на боротьбу із фальсифікацією харчових продуктів у тому числі і вина, яка наприкінці призвела до
створення та прийняття першого у колишній Російській
імперії вкрай необхідного для виведення галузі з кризи
закону «Про виноградне вино».
Офіційно початок діяльності В.Є. Таїрова щодо
боротьби із фальсифікацією вина визначається стислим
повідомленням в журналі «Вестник виноделия» № 12 від
1899 р. З тексту повідомлення стає зрозумілим, що
Василь Єгорович ініціює проведення регулярних нарад у
приміщенні редакції «Вестника виноделия» з метою
створення законопроекту проти фальсифікації харчових
продуктів взагалі і виноградного вина зокрема. Склад

учасників цих нарад широкий та професійно спрямований, до них відносяться професори Новоросійського
Університету, юристи, судові чиновники та адвокати,
лікарі та інші кваліфіковані спеціалісти [6, с.751]. Слід
зазначити, що діяльність фахівців не обмежувалася
зібраннями та обговоренням тих чи інших аспектів
створення закону «Про виноградне вино». Лише за
період з 1899 по 1901 рр. більшість з них неодноразово
виступали із публікаціями на сторінках «Вестника виноделия» на напрямках хімічного, біологічного, медичного
та законодавчого характеру. Всього ми виявили вісім
основних великих публікацій, з них 4 стосуються різних
аспектів законодавства щодо фальсифікації [4, 7, 8, 9], та
4 – контролю за якістю продукції [10, 11, 12, 13], що
свідчить про високу активність та залучення різнопланових фахівців до роботи над проектом закону.
Трохи пізніше, у 1900 р., при редакції журналу «Вестник виноделия» починає працювати комісія, обрана з
числа зазначених вище фахівців, яка визначила програму
подальших дій. В першу чергу, комісія збирає відомості
щодо питання з вітчизняних та закордонних джерел, а
також вивчає стан справ на основі даних, отриманих з
лікарських управлінь, міських та земських управлінь
країни. Одним з головних завдань комісії залишається
тим же, що й завдання попередніх нарад – створення
законопроекту «Про виноградне вино».
На підставі спостережень та аналізу виноробства та
виноторгівлі В.Є. Таїров доходить висновку, що серед
всіх продуктів харчування жоден не підробляється так
часто і так різноманітно, як виноградне вино, що привело
до широкого поширення фальсифікації у всіх виноробних
районах. Василь Єгорович не лише аналізує причини та
наслідки явища фальсифікації вин, але визначає її
масштаби, і в цьому йому допомагають його колеги.
Так, в своїй роботі «Фальсификация питательных
продуктов и борьба с ней» він зазначає, що дослідження
старшого лаборанта Одеської міської хімічної лабораторії
В.О. Гернета показали, що протягом першого півріччя
1899 р. в лабораторії було досліджено 461 зразків вина з
51 винного підвалу і 2 зразки з базарів м. Одеси.
Шкідливі домішки були знайдені в зразках 16-ти підвалів.
Найчастіше серед речовин, які використовувалися для
фальсифікації, зустрічалася саліцилова кислота в 106
зразках (23%), цукор (в 6-ти), кам‟яновугільні (анілінові)
барвники – в 17-ти. Особливо зацікавили В.Є. Таїрова та
В.О. Гернета вина однієї фірми, які, за висловом
В.О. Гернета, представляли собою якісь неможливі,
невміло складені суміші, рясно приправлені штучними
есенціями, сильно підсолоджені, з додаванням саліцилової
кислоти і забарвлені кам‟яновугільними фарбами. Але
Одеса не представляла виключення і такі «вина» продавалися в усіх містах Російської імперії [9, с.260-263].
Про стан справ з фальсифікації вина безпосередньо в
самих виноробних районах свідчить ґрунтовна доповідь
О.О. Кіппена на Одеському з‟їзді виноградарів і виноробів
1903 р. У доповіді автор також детально описує методику
фальсифікації вин і зазначає, що в даних умовах
бессарабські винороби змушені збувати свій продукт –
невитримане вино – виноторговцям-монополістам, за
довільною оцінкою та за дуже низькою ціною. При
цьому споживач сплачує за небезпечний фальсифікат
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стільки, скільки раніше він платив за вино високої
якості.
Інформацію щодо фальсифікації винопродукції на
теренах Російської імперії надають на тому ж з‟їзді
Д.Г. Поздняков і М.В. Стілос [14, с.186-187]. Наведені
факти величезних масштабів фальсифікації, показані
В.Є. Таїровим та його колегами, не піддавалися сумніву
на жодному з чисельних з‟їздів та нарад з питань
виноградарства та виноробства, і необхідність посиленої
боротьби з нею усвідомлювалася виноградарями і
виноробами. Однак було очевидним, що ніяка боротьба
неможлива, поки законом не встановлено поняття – що
саме є фальсифікацією вина, і які контрольні та
санкційні заходи очікують виробника фальсифікованої
продукції. На той час, коли В.Є. Таїров ініціював
боротьбу із фальсифікацією вина, Російська імперія була
єдиною у світі виноробною країною, в якій зазначене
законодавство було відсутнє.
Першим і найголовнішим принципом законодавства
у боротьбі з фальсифікацією вина є переслідування
будь-якого введення в оману покупця щодо природи,
походження, якості та кількості вина. Виходячи з цього
принципу, було необхідно: 1) законодавчо встановити
вимогу щодо відповідності найменування та складу
продукту, при цьому виробник зобов‟язаний іменувати
будь-які штучні продукти, в тому числі і напої, навіть
нешкідливі для здоров‟я людини, їх справжньою назвою
і заборонити називати такі напої натуральним виноградним вином; 2) відповідно до вищевказаного положення, всі вторинні продукти виноробства повинні
надходити в торгівлю під своєю власною назвою. Оскільки
виноградне вино виробляється за певними технологіями,
необхідно також, щоб законом були встановлені технологічні норми виноробства та визначені технологічні
параметри операцій обробки виноградного соку для
отримання винопродукції.
У листопаді 1901 р., з‟їзд виноградарів і виноробів в
Сімферополі при Таврійській губернській земській управі
став черговою трибуною для ознайомлення громадськості із поглядами вченого. Василь Єгорович бере участь
у з‟їзді з трьома доповідями: «О винном кризисе в России»,
«Проект закона о фальсификации» і «К вопросу о производстве и упорядочении торговли церковным вином».
Окрім цього, В.Є. Таїров, входить до складу чотирьох
комісій з‟їзду: І – комісія з питання про фальсифікацію,
ІІ – комісія з питання про вплив казенного продажу
напоїв на російське виноробство, ІІІ – комісія з питання
про церковне вино, IV – комісія зі збуту вина і
винограду [15, с.3-6].
Однак робота з‟їзду показала, що серед виноробів
існують певні розбіжності у трактуванні визначення
вина як продукту. На засіданні від 17 листопада з
питання про фальсифікацію Василь Єгорович заявив, що
визнає важливим законодавче затвердження типів
російських вин, про що він неодноразово раніше
висловлювався в пресі.
Запропоноване В.Є. Таїровим визначення натурального
виноградного вина несподівано зустріло перешкоду в
особі відомого кримського винороба – князя Л.С. Голіцина
і ряду інших членів з‟їзду. Так, М.А. Ховренко заявив,
що назва «виноградне вино» має відповідати такому
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продукту спиртового бродіння виноградного сусла, до
якого як до процесу бродіння, так і при подальшій обробці не повинно додаватися взагалі ніяких речовин, які не
допускаються раціональною технологією виноробства.
На з‟їзді була зроблена змістовна доповідь комісії з
питання про фальсифікацію виноградного вина. Сама
комісія у складі С.Д. Чернова, М.К. Гудковського,
В.Є. Таїрова та В.В. Келлера провела три засідання і
ознайомилася з наявним в її розпорядженні матеріалами
(доповідями та ін.). Усвідомлюючи обсяг і значення покладеного на неї завдання, комісія виділила з усієї маси
ту частину роботи, яка була за умовами часу і характеру
роботи на з‟їзді здійсненною і сприяла просуванню
вирішення питання.
Підсумком такої роботи став висновок комісії про те,
що фальсифікація вина є одним з найбільш несприятливих
факторів, які зумовлюють та загострюють виноробну
кризу. За активної участі В.Є. Таїрова комісія зазначила,
що закон, який повинен попередити і припинити
фальсифікацію вина, є нагально необхідним. У той же
час комісія вважала, що розробка проекту закону про
фальсифікацію протягом проведення з‟їзду, неможлива
через обмеженість у часі.
Тому на підставі пропозиції В.Є. Таїрова комісія
визначила за доцільне доручити комісії всеросійського
з‟їзду виноробів спочатку розробити основи закону про
фальсифікацію із подальшою детальною розробкою
законопроекту Урядовою комісією. Неодмінною умовою
роботи Урядової комісії визначалася участь осіб,
рекомендованих всеросійським з‟їздом. При цьому комісія
визнала за необхідне висунути ряд загальних положень,
які мали стати основою закону про фальсифікацію. Короткий перелік положень багато в чому був визначений
В.Є. Таїровим, як знавцем європейського законодавства
в галузі виноградарства та виноробства. Зокрема, визначалося, що:
1) для успішного ведення боротьби з фальсифікацією
закон повинен бути заснований на комбінації заходів
попередження та покарання за фальсифікацію, оскільки
така комбінація є більш ефективною;
2) основою запобіжних заходів, за прикладом європейських виноградарських країн, мала стати реєстрація
врожаїв на місцях виробництва і контроль на місцях
виробництва та збуту винопродукції;
3) з метою недопущення фальсифікації до тексту
закону необхідно ввести перелік санкцій щодо виробників
шкідливої для здоров‟я продукції, яка завдає економічних
збитків виноробній промисловості; визначити за необхідне
створення спеціального органу, функціями якого стануть
контроль, попередження фальсифікації і покарання за
неї. В розпорядженні цього контролюючого органу
повинні бути спеціальні лабораторії, які могли б
здійснювати контроль якості винопродукції;
4) оскільки саме поняття «натурального виноградного
вина» вже під час обговорення на з‟їздах викликало
багато суперечок і тлумачень, необхідне точне визначення
даного поняття, яке стане основою закону про фальсифікацію. Комісія прийняла ухвалу, в якій зазначалося,
що натуральним вином, дозволеним до продажу в
торгівельній мережі, є тільки продукт спиртового бродіння
натурального соку;
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5) з огляду на світовий досвід виноробства, визначити,
що додавання до вина будь-якого продукту, отриманого
з винограду і вина, а саме: ректифікованого виноградного спирту (якщо спиртування проводиться безпосередньо на місці виробництва), увареного і неувареного
виноградного соку, а також в‟яленого винограду місцевого
походження, не змінює визначення такого вина як
натурального продукту;
6) застосування прийому купажування (змішування) натурального вина всіх сортів і всіх районів є
дозволеним прийомом;
7) використання будь-яких технологічних прийомів,
які будуть визначені відповідною інструкцією та
відповідатимуть закону, є дозволеним;
8) було зазначено, що необхідно дати визначення і
тим напоям, які не відповідають визначенню «натурального виноградного вина». Залежно від походження і
способу приготування була запропонована наступна
класифікація такої продукції: а) штучні виноградні вина –
напої, виготовлені з винограду, вина та відходів
виноробства шляхом петіотізаціі, галлізації, шапталізації
та інших аналогічних прийомів, які в майбутньому
будуть перелічені в окремій інструкції; б) штучні напої,
які можуть продаватися під будь-якими назвами, в які не
повинно входити слово «вино»;
9) було встановлено, що вина, що надходять до
продажу у бочках, повинні забезпечуватися документами
про походження;
10) стосовно маркування продукції було зазначено,
що вина пляшкові повинні обов‟язково мати ярлик з
позначенням місця походження, прізвища торговця або
виробника. При цьому дозволялося зазначення назви
сорту винограду;
11) було визначено, що купажі з вин різних районів
можуть надходити у продаж без зазначення місця
походження [15, с.56-58]
Цікавим є і той факт, що проблема, з якою після
визначення європейського вектору розвитку України
стикнулися виновиробники нашої країни, була відмічена
ще В.Є. Таїровим. Йдеться про право використання назв
деяких закордонних вин. Василь Єгорович вважав, що
не можна зазначати на етикетках назви закордонних вин
та місцевостей. Вчений робить виключення лише для
деяких вин, назвою яких визначається тип вина (тобто
коли назва пов‟язана із технологією виробництва,
наприклад, шампанське, херес, мадера та ін., але при
цьому він вважає, що зазначення місця походження є
обов‟язковим, оскільки це дає можливість покупцю
розібратися, чи є дане вино автентичним, чи просто при
його виробництві використовується відповідна технологія.
У 1902 р. Імператорським Московським товариством
сільського господарства був скликаний у Москві з‟їзд
виноградарів і виноробів, робота якого була розділена на
6 секцій. В.Є. Таїров взяв участь у з‟їзді як чиновник
особливих доручень від Міністерства землеробства і
державного майна.
20 лютого відбулося засідання ІІІ секції – щодо
боротьбі з фальсифікацією вина. Постанови секції стосувалися, в першу чергу, визначення терміну «вино»:
1) по-перше, було висунуто вимогу, щоб вино, отримане
як продукт спиртового бродіння свіжого винограду, без

сторонніх домішок, і вино як продукт бродіння, але з
домішками, надходили в торгівлю під різними назвами;
2) по-друге, було запропоновано визначення натурального
виноградного вина як напою, одержаного шляхом спиртового бродіння виноградного сусла з мезгою або без
неї, без будь-яких домішок; 3) по-третє – вино, яке містить
в собі домішки виноградного спирту або згущеного
виноградного суслу, або того й іншого, отримало назву
«виноградне вино» [16, с.58-59].
Саме на підставі відношення до цих визначень на
з‟їзді розгорілася палка дискусія між В.Є. Таїровим і
князем Л.С. Голіциним. Василь Єгорович заявив, що не
згоден з цим визначенням «натурального вина» і що він
підтримує термін «виноградне вино» для всіх напоїв,
отриманих з винограду і виноградного соку (сусла).
У спростування позиції кн. Голіцина, який фактично
звинуватив В.Є. Таїрова в підтримці фальсифікату,
Василь Єгорович вказав на те, що комісія при редакції
«Вестника виноделия», хоч і допускала в деяких
випадках додавання цукру і хлібного спирту до вин, такі
вина все ж не визнавала «натуральним напоєм» і термін
«натуральний» виключила зі свого проекту.
Дискусія між В.Є. Таїровим та Л.С. Голіциним
виникла на підставі принципового підходу В.Є. Таїрова
як енолога, до «натуральності» виноградних вин. Василь
Єгорович вважав, і не без підстави, що виноградне вино,
яке є продуктом спиртового бродіння, вже не може бути
віднесене до категорії натуральних продуктів. Таким
чином, вчений підтримував назву «виноградне» для
будь-якого вина виготовленого з виноградного соку.
В.Є. Таїров пояснював свою позицію тим, що натурального, природного вина, як такого, не існує.
Виноградне вино – це продукт технічної переробки
виноградного соку, до якого, за необхідності вводять
невеликі кількості сторонніх речовин (сірчиста кислота
та ін.). Він нагадав членам комісії, що слово «натуральне» виключив зі своєї постанові з‟їзд виноградарів і
виноробів, який проходив восени 1901 р. в Тифлісі. Він
зазначив також, що цього терміну немає і в спеціальних
законах країн Західної Європи; його не запровадила до
свого проекту закону про фальсифікацію комісія при
редакції журналу «Вестник виноделия» [16, с.60-62].
Як вчений-енолог, В.Є. Таїров вважає, що термін
«натуральне виноградне вино» вводить в оману і
споживача, і законодавця. Вчений справедливо зауважує,
що можна говорити тільки про «виноградне вино», але
за умови визначення, які прийоми технічної переробки
виноградного соку повинні бути визнані нормальними і
законними, а які прийоми потрібно вважати неприпустимими. Він підкреслює, що потрібно апелювати до
законодавства Західної Європи, оскільки відхід від нього
негативно позначиться на позиції вітчизняних виноробів
на європейському ринку [16, с.95,97].
У своєму подальшому виступі В.Є. Таїров ознайомив
учасників зі складом комісії, яка працювала 2 роки при
редакції «Вестника виноделия» і підготувала законопроект
про фальсифікацію харчових продуктів взагалі і
виноградного вина зокрема. До складу комісії увійшли:
професори Новоросійського університету – декан юридичного факультету, професор поліцейського права
О.Є. Назимов, професор технічної хімії, завідувач Одеської
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міської хімічної лабораторії В.М. Петрієв, заслужений
професор, завідувач центральної хімічної лабораторії
Міністерства
фінансів
О.О. Вєріго,
професори
Є.Ф. Клименко, П.Г. Мєліков, приват-доцент, медичний
інспектор м. Одеси О.В. Корш; професор Казанського
університету І.І. Кононніков, голова Біологічної секції
Одеського відділу Російського товариства охорони народного здоров‟я, мікробіолог та імунолог Н.Ф. Гамалія,
Завідуючий Одеської бактеріологічної станції доктор
П.М. Діатроптов, завідувач Варшавської гігієнічної лабораторії доктор Н.М. Лавягін, земський санітарний
лікар м. Одеса доктор О.І. Улибишев, старший лаборант
Одеської міської лабораторії В.О. Гернет член Одеського
окружного суду К.К. Диновський, член Одеської судової
палати О.Ф. Докс, юрисконсульт Одеської міської
управи Ф.Д. Богацький, юрист О.Я. Пергамент, старший
ревізор Херсонського губернського акцизного управління
В.С. Марков, член наукового комітету Міністерства
землеробства О.І. Базаров, старший спеціаліст з молочного
господарства Департаменту землеробства О.О. Калантар,
комітет дослідної станції Бессарабського училища
виноробства
М.Г. Котельніков,
М.Ф. Щербаков,
М.М. Паутинський, Ф.Ф. Кеппен, торговці – В.О. Дубінін
та М.М. Муратов.
В.Є. Таїров зазначає, що комісія виконала величезну
підготовчу роботу, зокрема, вона розглянула: 1) великий
обсяг іноземних і вітчизняних джерел з питань про
фальсифікацію харчових продуктів; 2) спеціальні закони
держав Західної Європи та вітчизняні закони, які
стосуються цієї галузі; 3) обов‟язкові постанови 76-ти
найголовніших міст Росії, 34-х земств і 8-и лікарських
управлінь; 4) відгуки багатьох авторитетних вчених:
професора Київського університету Н.А. Бунге, професора
Московського університету В.В. Марковнікова, професора
Харківського університету В.Ф. Тімофєєва, завідуючого
Київської санітарної станції Б.О. Райкевича, лаборанта
Севастопольської лабораторії М.М. Дубинського; фахівців
виноградарів-виноробів південного берегу Криму, Акерманського повіту і деяких товариств.
І знову Василь Єгорович звертає увагу членів з‟їзду
на визначення вина, як напою, отриманого спиртовим
бродінням виноградного сусла. Виходячи з інтересів
виноробів Бессарабії, він пропонує вказати, що не
вважає фальсифікацією додавання чистого тростинного
або бурякового цукру до виноградного соку, а також
ректифікованого виноградного спирту до сусла або вина.
При цьому він зазначає, що норми цукру і спирту повинні
бути вказані в інструкції, причому у вигляді тимчасового
заходу, при існуючих труднощах у придбанні чистого
виноградного спирту. Він спростовує точку зору групи
кн. Голіцина щодо того, що застосування подібного
прийому надає можливість фальсифікувати вино [16,
с.196-199].
Слід зазначити, що в даній дискусії В.Є. Таїров
виступає не тільки як вчений, а й економіст, а також
захисник малих виноробів. Василь Єгорович, зокрема,
заявив, що знаходить справедливим назвати вино з
додаванням цукру «виноградним вином» через необхідність рахуватися у першу чергу із кліматичними, а
також з економічними умовами Бессарабії, так як інакше
бессарабське вино не матиме збуту, а рішення про те, що
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бессарабське вино має споживатися на місці, не сприятиме розвитку регіону. Він вказує при цьому, що запропонована ним версія визначення і допущення додавання
цукру – це тільки тимчасовий захід для бессарабського
виноробства, який через 10–15 років вже не буде актуальним, оскільки завдяки заходам, вжитим Міністерством
землеробства, вже помітний прогрес виноградарства
Бессарабії: починається посадка американських лоз для
боротьби із філоксерою та ін. Василь Єгорович, як
демократ наголошує на тому, що необхідно подати руку
допомоги виновиробникам регіону, а не губити бессарабське виноробство.
З урахуванням заяви В.Є. Таїрова В.М. Мартинов,
запропонував обрати комісію для визначення норм вмісту
спирту та додавання цукру, у складі: В.М. Мартинова,
І.Р. Мінцлова, І.Л. Панфілова, Г.І. Гоголь-Яновського,
О.О. Кіпена, М.Ф. Щербакова, О.В. Келлера, В.Є. Таїрова,
О.І. Базарова, М.І. Гозалова, Х.І. Кананова, П.Г. Кабахідзе
та В.О. Старосельського.
У підсумку Московський з‟їзд виноградарів та
виноробів визначив «натуральне виноградне вино» як
продукт спиртового бродіння виноградного сусла без
будь-яких домішок; «виноградне вино» – вино, яке
містить домішки виноградного спирту, або згущеного
виноградного сусла, або і те і інше та вино, виготовлене
з виноградного сусла з додаванням бурякового або
тростинного цукру назвали «підкріпленим».
Незважаючи на розбіжності у визначенні поняття
«вино», з‟їзд був одностайний в необхідності контролю і
вважав, що паралельно з контролем на місцях виробництва вина, для успішної боротьби з фальсифікацією,
необхідно створити установи санітарно-поліцейського
нагляду, які б тісно співпрацювали із дослідними
лабораторіями [16, с.168, 183, 186-188].
Напередодні Одеського з‟їзду виноградарів і виноробів
1903 р. В.Є. Таїров гостро критикує Московський
всеросійський з‟їзд виноробів, покликаний розібратися у
питанні, що таке натуральне вино і що таке фальсифікація. Він звинувачує з‟їзд в упередженості прийнятої
класифікації виноградних вин, яка дозволяє кримським
виноробам посунути у нижчий розряд «підкріплені вина»,
бессарабські вина, при виготовленні яких в несприятливі
роки в сусло додається цукор. Така класифікація, на
думку В.Є. Таїрова, не відповідає загальноприйнятій
європейській і дозволяє витіснити з ринку вина регіон
Бессарабії, що обернеться економічною катастрофою
для місцевого виноробства [17, с.86-90].
Робота Одеського з‟їзду, під головуванням віцепрезидента Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії К.В. Леонарда була розділена
на 3 секції. Друга секція по фальсифікації вина присвятила
всю свою увагу питанню щодо додавання цукру до
сусла, яке викликало чимало дискусій між виробниками
та споживачами, а також між виновиробниками різних
регіонів.
Після довготривалих дебатів члени з‟їзду прийняли
наступне рішення: 1) вино, отримане шляхом спиртового
бродіння виноградного соку без будь-яких сторонніх
домішок і вино, отримане шляхом спиртового бродіння
виноградного соку зі сторонніми нешкідливими домішками, має надходити у торгівлю під одним загальним
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найменуванням; 2) вино, отримане шляхом спиртового
бродіння виноградного соку із домішками речовин,
отриманих з винограду (виноградний спирт, згущене
(уварене) сусло, цукор), має надходити у торгівлю під
одною назвою; 3) норми складових частин виноградного
вина з різних виноробних районів, мають бути встановлені
законодавчим шляхом в частині: а) їх кількості – меж
коливання; б) їх якості – законодавче встановлення
переліку речовин, які дозволяється додавати до виноградного сусла; в) технологічних прийомів виноробства,
які дозволяється (та/або не дозволяється) використовувати
для отримання цих норм [14].
У лютому 1904 р. у Петербурзі при Міністерстві
земельних справ та державного майна відбулася нарада
щодо потреб виноградарства і виноробства, в роботі якої
В.Є. Таїров прийняв участь як чиновник особливих
доручень при Міністерстві землеробства і державного
майна, статський радник. Загалом нарада налічувала 29
членів представників різних міністерств та виноробних
районів.
Завдання наради полягали у розгляді матеріалів (постанови) виноробних з‟їздів останніх років і всіх тих питань,
які стосуються подальшого розвитку галузі, з метою прийняття рішень для ефективного використання потенціалу
галузі. Нарада мала 11 засідань та зосередила свою роботу
здебільшого на розгляді законопроекту про вино.
З огляду на те що майбутній закон має сприяти
подальшому розвитку і процвітанню виноробства країни
на одному з засідань В.Є. Таїров зазначив, що закон хоча
б частково повинен спиратися на сукупність таких
вимог: 1) охорона народного здоров‟я – найважливіший
мотив видання закону; 2) дотримання інтересів виноробства; 3) охорона майнових інтересів споживача;
4) задоволення інтересів ринку; 5) охорону торгівлі від
зайвих утисків. Він підкреслив, що всі ці питання
повинні бути розроблені, суворо спираючись на науку і
практику виноробства і виноторгівлі, на законодавства
західноєвропейських держав, на культурні та економічні
умови проживання населення виноробних районів,
особливо тих з них, де зосереджено масове виробництво
дешевого вина, притому в руках селян і, в яких
виноградне господарство знаходиться з давніх часів в
особливих умовах [18, с.84].
Потім нарада, як і попередні з‟їзди, знову зупинилася
на введенні в текст законопроекту терміну «натуральне»,
однак тепер обговорення цього терміну більше спиралося
на неможливість визначення джерела походження спирту
(виноград, зерно та ін.) за штучного підкріплення вин.
Деякі учасники визнавали небажаним збереження
терміну «натуральне», тому що цей термін виводить за
межі натуральних навіть такі виключно виноградні
продукти, як, наприклад, міцні сорти вин, або підкріплені
спиртом вина. Тому на їх думку слід було або зовсім
вилучити цей термін або замінити його іншим, наприклад,
терміном «чисте виноградне вино» або ж, на відміну від
міцних вин, іменувати «неміцне виноградне вино». При
цьому В.Є. Таїров, посилаючись на труднощі визначення,
навіть хімічним аналізом джерела походження спирту,
який використовується у технології штучного підкріплення вина, пропонував прийняти визначення вина, дане
комісією при редакції «Вестника виноделия», де це

поняття встановлюється на основі вмісту складових
частин, що відповідають нормальному складу вина для
даного району і даного врожаю. З іншого боку, було
відзначено, що неможливість виявлення спиртування
вина хімічним аналізом, можливо, виключає питання
про прийняття цього останнього визначення, так як
термін «чисте виноградне вино» викликає протилежне
поняття «нечисте виноградне вино». Тому виключення
терміну «натуральне» неможливо [18, с.93].
У встановленні визначень Санкт-Петербурзька
нарада просунулася трохи далі і дала визначення
шампанському, як «напою, насиченому вуглекислим
газом, яке отримують з натурального виноградного вина
за допомогою бродіння по шампанському способу, який
слід називати шипучим або ігристим вином». І знову
В.Є. Таїровим було заявлено про бажаність виключення
слова «натуральне», так як, по-перше, для цього напою
беруть і без того краще вино, і погане шипуче вино не
отримає поширення на ринку, по-друге в шипуче вино
завжди додається цукор і отже воно позбавляється своєї,
якщо можна так сказати «натуральності» [18, с.110].
Було приділено увагу деяким технологічним
питанням в частині додавання ряду речовин, в тому
числі сірчистої кислоти. При цьому В.Є. Таїров, який
добре знав світове виноробство, зазначив, що в багатьох
іноземних винах, як, наприклад, Шато-Ікем, вміст
сірчистої кислоти значно більший, ніж в російських
винах. Він зробив наголос на тому, що усунути застосування сірчистої кислоти поки не можливо, так як вона
увійшла в загальну практику, як абсолютно необхідний
при виробленні вина технологічний прийом. Однак
обмежити її застосування необхідно, тому, що для
отримання цієї кислоти часто береться неочищена сірка,
яка містить миш‟як. У проекті закону, відпрацьованому
комісією при редакції журналу «Вестник виноделия» в
1899–1901 рр. кількість сірчистої кислоти обмежується
50 мг на літр вина, беручи до уваги, по-перше,
шкідливість цієї речовини, по-друге, той факт, що
основна маса вина, що потрапляє в торгівлю, надходить
на ринок молодим, і отже, не піддається таким значним
обробкам сіркою, як старі або лікерні вина, що мають
вкрай обмежений збут, і, по-третє, результати опублікованих аналізів російських вин не дають вказівок на
необхідність, навіть у виняткових випадках, допускати
вміст сірчистої кислоти в винах більше ніж 100 мг на літр.
В.Є. Таїров зауважив, що на цю обставину вказує і
технічна комісія даної наради, але при цьому вона
збільшує кількість сірчистої кислоти до 200 мг. Вчений
підкреслює, що з точки зору гігієністів оптимальною є
кількість 25 мг на літр, тому потрібно обмежитися
межею в 50 мг, і лише в крайньому випадку збільшити
кількість до 100 мг [18, с.115-116].
У підсумку членами наради були прийняті усі заяви
та зауваження, а подальша детальна розробка законопроекту була передана до Департаменту землеробства
з побажанням не залишити без уваги та захисту порушені
даним питанням інтереси виноградарів та виноробів.
Комітет виноградарства і виноробства при Департаменті землеробства був організований з метою
розв‟язання всіх проблем галузі. Очолював його таємний
радник, сенатор Г.І. Крісті. До складу комітету входили:
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Протягом тринадцяти засідань з травня 1907 р. по
січень 1908 р. комітетом активно обговорювався розділ
1 та 2 проекту закону про вино, а також остаточно
затверджений текст 3-го розділу «Про контролюючі
установи», розроблений створеною при комітеті комісією у
складі: В.Є. Таїрова, С.М. Сирба та О.С. РомановськогоРоманько.
У вирішенні найсуперечливішого питання щодо
додавання цукру у сусло, членами комітету було остаточно
ухвалено можливість додавання цукру у несприятливі по
кліматичним умовам роки не вище 6,5% за винятком
Криму, Закавказзя, Туркестану, та Закаспійської області.
Щодо додавання спирту у сусло члени комітету вирішили,
що його норма не має перевищувати 4% при 6,5% цукру.
За наполяганням В.Є. Таїрова, присутні одноголосно
підтримали можливість додавання тільки ректифікованого виноградного спирту 90º–95º або коньячного
спирту 60º [19, с.40-41]. Таким чином комітетом було
вироблено проект закону «Про виноградне вино» на
основі матеріалів законопроекту проти фальсифікації
харчових продуктів взагалі і виноградного вина зокрема,
вироблених комісією створеної з ініціативи В.Є. Таїрова
при редакції журналу «Вестник виноделия».
У числі громадських організацій, які взяли активну
участь в обговоренні законопроекту був Комітет виноградарства при Імператорському товаристві сільського
господарства південної Росії, до складу якого входили
доктори хімії Н.В. Стілос, Л.О. Фельдман, приватдоцент О.О. Бичихін, професор Є.Ф. Клименко, а також
ряд виноробів і виноторговців м. Одеси [20, арк.23].
У травні 1908 р. проект закону про виноградне вино,
був розісланий для ознайомлення Міністрам: Імператорського двору, внутрішніх справ, фінансів, юстиції,
торгівлі и т. д. Після отримання всіх відгуків, проект був
внесений до Ради міністрів, а потім до Державної думи.
Законопроект, який вміщав у собі: історичний нарис
фальсифікації вина і спеціального законодавства, пояснювальну записку, діючі санітарно-кримінальні норми
законів і урядові розпорядження, які стосуються фальсифікації харчових продуктів и напоїв, а також кошторис
на утримання комітетів виноробства, містив 5 розділів:
1) про виробництво, зберігання та продаж виноградних
вин; 2) про нагляд за виробництвом, зберіганням та продажем виноградних вин; 3) про дослідні установи; 4) про
покарання за порушення закону; 5) про термін та порядок
набуття чинності закону про виноградне вино [21].
Сам новостворений проект закону було остаточно
дороблено у 1909 р. та у цьому ж році опубліковано у 11
номері журналу «Вестник виноделия» [22]. Після тривалих
обговорень та доопрацювань «Вестник виноделия» а саме
В.Є. Таїров, як його головний редактор, уважно слідкує
за усіма стадіями проходження закону по всіх інстанціях.
Кінцевий варіант закону «Про виноградне вино»
затверджується імператором Миколою II у 1914 р.
напередодні першої Світової війни і містить більш
конкретну інформацію щодо контролю якості вина та
можливих покарань за його порушення [23, с.360-364].
Важливим елементом закону є той факт, що на систему
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контролю вина виділяються значні кошти впродовж
1915–1917 рр., в тому числі на обладнання лабораторій
аналізу якості вин.
Саме цей закон вперше дає офіційне визначення
поняттю «вино» та закріплює основні показники якості
вин. У статті 5 проекту закону перелічено основні значення
показників вин (сірчистий ангідрид, кислота (у перерахунку на виннокам‟яну кислоту) та летючі кислоти
тощо), значення яких не можуть бути вищими, ніж
зазначено у законі. Стаття 7 закону жорстко обмежує
присутність у виноградному вині будь-яких сторонніх
домішок, навіть нешкідливих.
Діяльність В.Є. Таїрова та його співавторів зі створення закону привела до появи ще одного документу – разом із законом та фінансуванням системи контролю затверджуються вперше в історії вітчизняного виноробства «Правила о выделке, хранении и продаже виноградного вина»
У «Правилах» чітко фіксуються дозволені технологічні прийоми виготовлення вина, а також наводиться
перелік речовин, які не можна додавати до вина, у тому
числі штучних підсолоджувачів, барвників, отриманих з
кам‟яного вугілля, неорганічних кислот, формаліну, сполук
алюмінію, свинцю, миш‟яку, ртуті тощо [23, с.364-370].
Певною мірою, йдеться не лише про заборону фальсифікату вин – започатковується система охорони прав
споживача у відношенні до харчових продуктів, у
витоку якої стояла і постать видатного вченого –
виноградаря і винороба – В.Є. Таїрова.
Висновки. З економіко-статистичного аналізу, проведеного В.Є. Таїровим, можна зробити висновок щодо
загрозливих масштабів фальсифікації винопродукції та
небезпеки методів і компонентів фальсифікації для економіки країни та здоров‟я населення. В якості головних
шляхів боротьби із фальсифікацією вин В.Є. Таїров
обирає доведення інформації щодо масштабів та небезпеки
проблеми до громадськості, залучення широкого кола
фахівців різних галузей знань та представників громадськості до висвітлення проблеми та створення проекту
Закону «Про виноградне вино». В якості трибуни для
пропаганди ідей європейського законодавства з питань
контролю якості винограду та вина, В.Є. Таїров обирає
створений ним журнал «Вестник виноделия» та численні
з‟їзди виноградарів та виноробів країни.
Дослідження хронології та особливостей створення
закону демонструє комплексний підхід В.Є. Таїрова до
вирішення проблеми, оскільки одночасно із самим
документом створюється система контролю та нормативні документи (технологічні регламенти), які забезпечують дієвість боротьби із фальсифікацією.
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V.E. TAIROV AND SOURCES OF THE “GRAPE WINE” LAW
The article demonstrates the preconditions for the adoption in 1914 of the former Russian Empire concerning “Grape
Wine”. It has been found out that the basis for the appearance of this law was the scientific and practical research concerning
the scope and methods of grape wine falsification, as well as the struggle against it in the second half of the XIX and the
beginning of XX century in the former Russian Empire of the outstanding scientist and the practitioner of the field of viticulture
and wine-making Vasilij Tairov. The chronological coverage of the draft law passage on all stages as well as the relevant
works of the scientist which are relevant to this day has been elucidated.
Key words: natural grape wine, grape wine, fortified wine, falsification of wine.
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МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ
ВІДНОСИН НАПРИКІНЦІ ХХ СТ.
Розглянуто питання міжнародної співпраці між Україною та Республікою Польща; узагальнено напрями
дипломатичної взаємодії між ними та обґрунтовано принципи за якими будуються добросусідські відносини
між цими двома державами.
Встановлено, що українсько-польські відносини, які набули характеру стратегічного партнерства,
утверджувалися поступово, відповідно до національних інтересів та викликів сучасного облаштування
світоустрою.
Ключові слова: Україна, Республіка Польща, відносини, співпраця, зовнішня політика.
Постановка проблеми. Посилення інтересу історичної науки до дослідження українсько-польських
відносин у новітній геополітичній системі стало закономірною вимогою часу. Зокрема й через те, що зовнішньополітичний курс «багатовекторності», характерний для
перших двох десятиліть незалежності, на нинішньому
етапі все більшою мірою не відповідає своїм основним
функціям і демонструє усе меншу спроможність ефективно
відповідати на актуальні виклики, зокрема у ході
вирішення та усунення насущних проблем міждержавних,
міжнародних та міжнаціональних відносин. Наочним
прикладом тому є наростання агресивності у зовнішній
політиці Російської Федерації щодо пострадянських
країн, які обрали проєвропейський шлях розвитку.
Актуалізація дослідження двосторонніх відносин між
Україною та Республікою Польща обумовлена також
тим, що ці країни мають багатовікове спільне історичне
минуле, значну протяжність спільного кордону, чисельну
українську національну меншину в Республіці Польща
та польську – в Україні, тісні культурні зв‟язки.
Мета статті полягає у з‟ясуванні змісту та характеру
процесів формування і розвитку основних напрямів
двосторонньої співпраці між Україною і Республікою
Польща наприкінці ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. Упродовж 1990–х рр.,
реалiзуючи зовнішньополiтичну програму, схвалену Верховною Радою України і затверджену Президентом,
українське дипломатичне вiдомство визначило основнi
напрями та прiоритети, сформулювало цiлі та завдання
своєї дiяльностi, намiтило коротко- та довгостроковi
перспективи. Попри те, що Україна проводить полiтику
на розбудову вiдносин із численними країнами Європи і
свiту, розвиток багатоаспектних взаємин із Польщею
носить прiоритетний характер.
Становлення відносин між Україною і Республікою
Польща, як незалежних держав, стало можливим завдяки
змінам у Європі наприкінці ХХ – на початку ХХІ
століття. Взаємини між обома державами набули нового
виміру і поступово переросли в тісне політичне,
економічне, нау-кове та культурне співробітництво, що
характеризується нині як стратегічне партнерство.
Співпраця між Україною і Польщею почала формуватись, зважаючи на тривалу історичну традицію,

географічні, історичні, культурні та демографічні чинники,
що продовж століть зближували ці держави і народи.
Взаємини українського і польського народiв мають
багатовiкову і трагiчну iсторiю. В минулому були
приклади добросусiдства, спiльної боротьби з ворогами,
звичайно й те, про що не хотiлося б згадувати, але
історiю не перепишеш. ХХ столiття було перiодом
реалiзації нацiональних інтересiв наших народiв, що
породжувало конфлiкти i драматичні подiї, які на сьогоднiшній день створили психологiчний бар‟єр у виглядi
синдрому упередженостi негативних стереотипiв, а то й
проявів ворожостi. Особливо закарбувалися в пам‟яті трагiчні подiї останньої свiтової війни та повоєнних років.
Нинi на порозi ХХІ столiття Україна і Республіка
Польща здобули можливiсть творити власну долю у мирних і демократичних взаємовiдносинах, як кожний окремо,
так i разом як сусiди. На сучасному етапi розвитку
людського суспiльства, що має перехiдний характер, саме
на спiвпраці, а не на взаємних звинуваченнях можна
вирiшувати проблеми мiжнародної безпеки, лiквідації
загрози воєнних конфлiктів, вирiшення екологiчних проблем, допомоги бiдним народам. Адже і Україна і Польща,
як найбiльшi країни Центрально-Східної Європи, мають
досвiд i ресурси спiвпраці в галузi державної влади,
мiсцевого самоврядування, господарства, торгiвлі, розв‟язання паливно-сировинних i екологiчних проблем, зовнiшньої i оборонної полiтики з метою створення ефективної
системи європейської безпеки, науки, культури, освiти,
покращення статусу етнiчних і релiгійних меншин на
пiдставі мiжнародного права і демократiї.
Загалом необхідність розбудови міждержавних відносин між Україною і Республікою Польща обумовлювались об‟єктивними потребами і національними інтересами та відображалися у концепціях зовнішньої політики
обох держав.
Українсько-польські вiдносини виходять за рамки
двостороннього спiвробiтництва, бо геополiтична ситуацiя
об‟єднала держави у визначеннi єдиного зовнiшньополiтичного курсу – iнтеграція у європейськi структури. В 1996
роцi партнерство обох держав було визначене як стратегічне. Сьогоднi найважливiшим результатом партнерства
є те, що на рiвні нацiональних елiт досягнуте взаєморозумiння у важливостi налагодження добросусiдства і
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не сприйняття давнiх взаємних претензiй і образ Історія
українсько-польських вiдносин у кiнці ХХ – початку
ХХІ столiття досi недостатньо дослiджена на науковому
рiвні. В даний перiод історiї подiї розвивалися настiльки
динамiчно i драматично, що об‟єктивно породили розходження в оцiнках.
Серед українських науковців, які зробили внесок у
вивчення досліджуваних нами питань можна виділити
праці Л. Зашкільняка та М. Крикуна [14], Л. Стрільчук
[12], Н. Чорної [17] та інших. У вивченні досліджуваної
наукової проблеми важливе місце займають тематичні
збірники загального характеру, зокрема «Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної та ПівденноСхідної Європи» [7], «Україна і Польща – стратегічне
партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє» [8], «Україна
на міжнародній арені» [1] та інші. У цих виданнях
вміщено різноманітні матеріали про глибокі трансформації
європейського геополітичного простору, що мали місце
наприкінці ХХ ст. та обумовили початок нового етапу
українсько-польських взаємин, розглянуто основні етапи
співпраці обох сторін і чинники, що на неї впливають.
Окремою групою в опрацьованій історіографії доречно
виділити праці польських дослідників, серед яких особливо
вартісними є дослідження Я. Драуса [11], В. Зайончковського [15], Б. Бердичовської [2], А. Месжка [4] та інших.
Формування міждержавних взаємин між Україною та
Республікою Польща відбувалися у несприятливих
історичних умовах. Після Другої світової війни обидві
країни опинилися у сфері впливу Радянського Союзу, і з
цього випливає, що офіційні контакти між нашими
державами в цей період були мінімальними. Проте слід
зазначити, що Україна будучи активним учасником
радянсько-польського співробітництва, активно брала
участь у співпраці між українськими і польськими підприємствами, а саме: Київське об‟єднання «Електронмаш»
і польська фірма «Матронекс»; заводи «Ура» і «МераЗап» в Польщі тв. Підприємство кранів в Одесі; Львівське
об‟єднання «Електрон» і Варшавський завод телевізорів.
Не можна обійти увагою і співпрацю в культурних і
наукових сферах. Досить тісно співпрацювали університети Києва та Кракова, Львова і Любліна, Харкова і
Вроцлава, Тернополя і Жешува діяли між двома державами науково-дослідні інститути: електрозварювання,
кібернетики, ядерної фізики, біології, історії [5, с.330].
Починаючи з 1989 року в Польщі та Європі відбулися
революційні зрушення: розпад РЕВ (Ради економічної
взаємодопомоги), Варшавського договору, перші демократичні вибори та прихід до влади демократичного
уряду. Ці події сприяли тому, що Польща почала
самостійно торувати шлях до нових суспільно-політичних
і економічних відносин, тобто відбулося формування
нової Польщі [6, с.13].
16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла
«Декларацію про державний суверенітет», а вже 28
липня цього року Сейм Республіки Польща утвердив
ухвалу, в якій привітав прийняття Верховною Радою
УРСР Декларації про державний суверенітет, як вираз
прагнення України до незалежності. В Ухвалі також
мовилося про бажання поляків співіснувати з українцями
як рівними та близькими [16, с.226]. Відтак, у посткомуністичній Польщі відбувся процес офіційного перегляду

власної історичної політики щодо східних сусідів,
насамперед до України.
На міждержавний рівень відносини між Україною і
Республікою Польща вивів візит до Києва 13 жовтня 1990
року міністра закордонних справ Польщі Кшиштофа
Скубішевського. Була підписана українсько-польська
Декларація про дружбу і співпрацю, котра містила усі
ознаки міждержавного договору. У Декларації сторони
заявляли про своє прагнення до утвердження між ними
як суверенними державами добросусідських відносин,
про підтримання і розвиток взаємовигідної співпраці [5,
с.334].
1 грудня 1991 року уряд України виніс питання про
підтвердження Акту про незалежність на всенародне
обговорення. 2 грудня Республіка Польща була першою
державою, яка визнала незалежність України.
Отже, проголошення незалежності України та зміни
у глобальному геополітичному становищі на початку
1990-х років, а також подолання біполярності міжнародних
відносин створили специфічні умови переходу дипломатичної діяльності України та Республіки Польща на
новий рівень [13, с.75].
Одним із нагальних питань, яке постало перед
незалежними урядами, було налагодження міждержавних
відносин, яке б посприяло визначенню пріоритетів майбутнього зовнішньополітичного курсу держави.
Продовж першої половини 1990-х років, реалізуючи
зовнішньополітичну програму, схвалену Верховною
Радою України, українське дипломатичне відомство все
таки визначало основні напрями та пріоритети, сформулювало цілі та завдання своєї діяльності, намітило
коротко- та довгострокові перспективи.
Після проголошення незалежності України стосунки
між українцями та поляками набули нового позитивного
імпульсу. У своєму подальшому розвитку, виходячи із
національних інтересів обох незалежних держав, ці відносини суттєво впливають на стан регіональної безпеки.
Принципи дипломатичних відносин України з Польщею поступово закріплювалися у Конституції України, в
Законах України «Про державну службу», «Про дипломатичну службу», у Віденській Конвенції про дипломатичні зносини 1961 р., у Віденській Конвенції про
консульські зносини 1963 р. та ін. [13, с.75-76].
За ствердженням Вацлава Чігака відносини між
Україною та Республікою Польща засновані були на
п‟ятьох чинниках, спільних для обох теренів, а саме:
1) Стратегічно-географічному. 2) Політично-оборонному.
3) Економічно-господарському. 4) Соціально-демографічному. 5) Традиційно-історичному [5, с.335-336].
Отже, обидві держави в нових геополітичних реаліях
трансформованої Європи прагнули до відносин приязного
та взаємовигідного характеру. Фактично саме на цьому
етапі закладалися ті передумови для подальшого конструктивного розвитку українсько-польських відносин,
які надалі дозволили їм вийти на рівень порозуміння та
стратегічного партнерства.
Важливим етапом у формуванні нової системи двостороннього спiвробiтництва став перший офіцiйний вiзит
Президента України Л. Кравчука до Республіки Польща
у травні 1992 р. Він започаткував традицiю українськопольських зустрiчей на найвищому рiвні. Пiд час вiзиту –
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18 травня 1992 р. – було укладено базовий договір про
добросусідство, дружні відносини та співробітництво
між двома державами.
Наступним кроком у поглибленні двосторонніх
зв‟язкiв став офiційний вiзит в Україну Президента
Польщі Л. Валенси 24–25 травня 1993 р. Одним iз
голoвних йoго результатiв булo ствoрення Консультаційного комітету Президента України та Президента
Республіки Польща, метою якого стало поліпшення
координацiї спiльних дiй у галузi транскордонного
співробiтництва. Перші засiдання Консультаційного
комітету вiдбулися наприкiнці травня (Київ) і в листопаді
(Варшава) 1993 р. Хоча офіційно, як своєрідний механізм
«гарячих ліній» між президентами, він почав діяти за
обопільною згодою ще з квітня 1993 р. [18, с.4].
Позицiю Польщі щодо України чiтко сформулював
пiд час вiзиту до Києва 9–11 лютого 1994 р. міністр
закордонних справ Республіки Польща Б. Геремек:
«Наш інтерес полягає в посиленні незалежності України
і Білорусі, інакше Польща стане останньою фортецею,
«полем битви» між Сходом і Заходом, що було б для нас
невигідно» [13, с.284]. Тому в ходi зустрiчі навiть було
висунуто iніціативу щодо включення України до
франко-німецько-польської парламентської співпраці у
межах «Веймарської групи»
Відтак, пiд час вiзиту-вiдповіді мiністра закордонних
справ України А. Зленка до Варшави у березні 1994
року, було прийнято Декларацію міністрів закордонних
справ України та Республіки Польща про засади формування українсько-польського партнерства, де особливо
наголошувалося на європейському контексті двосторонніх відносин.
Україну також цiкавила повноцiнна рoбота в cтруктурах Центральноєвропейської ініціативи, асоційованим
членом якої вона була з 1994 р. Польща, яка на той час
головувала в ЦЄІ, підтримала це прагнення України під
час зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів
ЦЄІ в Кракові у квітні 1995 року і двосторонніх
українсько-польських консультацій у Варшаві у липні
1995 року [18, с.4].
Загалом уже з 1994–1995 років Польща певним
чином стала виконувати «цивілізаційну місію» щодо
України – представляла інтереси нашої держави на
міжнародній арені. Водночас можна говорити про певну
пасивність в українсько-польських відносинах у період
1993–1995 рр. Відтак, керівництво Республіки Польща
не дало згоди на допомогу Україні щодо входження до
Вишеградської групи та в реалізації проекту створення
зони безпеки та стабілізації в Центрально-Східній
Європі, пропаговане Президентом України Л . Кравчуком
1993 р. Реалiзуючи свої зовнiшньополітичні прiоритети,
орiєнтовані на розвиток вiдносин із Брюсселем, Польща
приєдналась до позиції Заходу про ядерне роззброєння
України [19].
Українсько-польськi вiдносини вийшли на рiвень
стратегiчного партнерства пiсля пiдписання Президентами – Л. Кучмою та А. Кваcьневським – Спільної
заяви «До порозуміння і єднання» у травні 1997 року.
Стратегiчне партнерствo oзначає, насамперед, співзвуччя позицiй з основних питань міжнародної безпеки
та інтеграції з європейськими та євроатлантичними

211

структурами. Як результат, активiзувалися контакти на
всiх рiвнях – загальнодержавному, мiжгалузевому,
пiдприємницькому, науковому, культурному. Пoжвавив
свoю рoботу також Консультаційний комітет. На ньoго
булo покладенo функції коoрдинатора всіх видів
українсько-польського співробітництва.
Воднoчас, наприкiнці ХХ ст. вiдносини мiж Україною
та Польщею стали дещo прохолоднiшими. Серед причин,
що призвели до такої ситуації, мoжна назвати
активiзацію українсько-росiйських взаємин. Зокрема, 26
травня 1997 р. було пiдписано «Великий договір» мiж
Києвом і Москвою, через що сформувалася думка про
Україну як таку, що наближена до Росії. Польща, зi свого
боку, також намагалася розвивати активнi вiдносини з
Російською Федерацією, оскiльки є залежною вiд росiйських енергоносiїв [10, с.80].
Висновки. Таким чином, визначальними чинниками
становлення українсько-польських відносин були геополітичні зміни останнього десятиріччя двадцятого
століття, а саме: подолання протиборства Схід-Захід,
падіння комунізму, переорієнтація низки держав на
засади цінностей демократії. Крах Радянського союзу і
поява на світовій арені нових незалежних гравців,
пострадянських держав, започаткували у світовому
співтоваристві переоцінку цінностей і руйнацію тривалого
домінування Росії на «євразійському просторі».
Як і Україна, так і Республіка Польща здобули
незалежність і стали окремими, повноправними суб‟єктами
міжнародного права. У зв‟язку з цим, оскільки обидві
країни є найближчими сусідами, почали будуватись
стратегії майбутніх міждержавних взаємин, зважаючи на
переоцінку історичних та геополітичних чинників. Держави зуміли знайти спільну єдність і започаткували
перші сторінки своїх відносин на демократичних засадах,
без претензій на території і впродовж багатьох наступних
років напрацювання, що відбулися за цей період,
вилились у співпрацю рівня стратегічного партнерства.
Загалом, підтримка і розвиток рівня партнерства між
Україною і Польщею значно залежить від збереження
нинішніх політичних контактів, зміцнення суспільного
діалогу, а також успіху реформаторської політики в
Україні. Отже, незважаючи на наявнiсть багатьох
проблемних моментiв, в загальнoму українсько-польські
відносини мають хорошу динамiку рoзвитку. За умови
дoтримання послiдовного зовнiшньополітичного курсу
двoма державами змiцнення двостороннiх взаємин
спроможне допомогти Україні укрiпити власнi позицiї
на мiжнародній аренi, сприятиме змiцненню економiки
та європейськiй iнтеграції.
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INTERNATIONAL DIMENSION OF UKRAINIAN-POLISH RELATION IN THE EVENT OF XX CENTURY
The article deals with the issue concerning international cooperation between Ukraine and Polish Republic; directions of
diplomatic interaction between these countries have been summarized; principles regarding good-neighborly relations
between these two countries have been proved.
It was determined that Ukrainian and Polish relations gradually established according to national interests and challenges
of a current state of the world structure and became a strategic partnership.
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ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ ЧАСІВ ТРЕТЬОГО РЕЙХУ ЩОДО
ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Встановлено значний внесок різних напрямів наукових досліджень сільськогосподарського потенціалу
українських земель в розвиток націонал-соціалістичної держави. З‟ясовано, що у роки Третього Рейху
наукові проекти, пов‟язані з сільськогосподарськими дослідженнями на українських територіях набули
пріоритетності, оскільки допомагали в реалізації нацистської політики з освоєння окупованих ними
земель. Визначено, що імперські міністерства сільського господарства та продовольства, освіти і науки,
управління регіонального планування, як наукові організації, активно долучились до їх опрацювання.
Виявлено, що Друга світова війна надала можливість німецьким вченим відвідати відомі українські
інституції та узурпувати сільськогосподарські колекції та селекційний матеріал.
Ключові слова: наукові дослідження, наукові проекти, українські землі, сільськогосподарський
потенціал, сільськогосподарські колекції, селекційний матеріал.

Постановка проблеми. Дослідження подій Другої
світової війни посідають чільне місце серед історичних
розвідок сучасності. Адже до сьогодні залишаються ще
недостатньо висвітлені епізоди цієї трагедії світового
масштабу, на які фахівці не можуть дати вичерпної
відповіді. До числа таких тем належить питання
стратегічних планів Німеччини щодо України. Якщо
політична, економічна та ідеологічна складова цієї
проблеми отримала своє висвітлення, то політика
націонал-соціалістів щодо вивчення сільськогосподарського потенціалу українських земель залишається ще
недослідженим аспектом історичної науки. Особливе
зацікавлення викликає роль німецької наукової спільноти
щодо реалізації націонал-соціалістами планів з освоєння
«східного простору».
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження стратегічних планів нацистів з освоєння «східного простору»
цікавило як зарубіжних так і у вітчизняній вчених вже
давно. Особлива увага приділялась дослідженню геополітичних намірів Німеччини, зазіхань на аграрні ресурси
українських земель. Зарубіжні дослідники М. Берлі [1],
К. Макракіс [2], Р. Хахтманн [3], С. Флаховські [4] в
одноосібних чи колективних працях звернулись до
аналізу ролі наукової спільноти в реалізації та легітимізації
цих планів. Низка колективних публікацій присвячена
дослідженню діяльності провідних наукових інституцій
часів нацизму, Товариства кайзера Вільгельма [5-8],
Німецького науково-дослідницького співтовариства [9]
та інших [10; 11], які безпосередньо координували наукову
роботу з реалізації задумів гітлерівців. До того ж, значна
увага приділяється дослідженню самооцінки німецькими
науковцями своєї співпраці з нацистським режимом, їх
відповідальності перед суспільством за наукові висновки
[12]. Однак узагальнюючої розвідки щодо політики
нацистів у вивченні сільськогосподарського потенціалу
українських земель досі залишається не висвітленим у
науковій літературі.
Мета статті полягає у з‟ясуванні та обґрунтуванні
політики нацистів щодо дослідження сільськогосподар-

ського потенціалу українських земель у часи Третього
Рейху та встановленні ролі німецької наукової спільноти
щодо реалізації націонал-соціалістами планів з освоєння
«східного простору».
Виклад основного матеріалу. На момент приходу
до влади в Німеччині націонал-соціалістів німецьке
суспільство в цілому лишалось під враженням продовольчих труднощів та невдач Першої світової війни, коли
відбулось різке падіння виробництва продуктів харчування
та почався голод. Тому аграрному та продовольчому
питанню гітлерівська влада з самого початку надавала
ключову роль. Концепцію розвитку аграрного сектора
Німеччини націонал-соціалісти тісно пов‟язали зі своєю
ідеологією. Найвідомішим речником аграрних перетворень
вважають міністра сільського господарства та продовольства (нім. Reichsministerium für Ernährung und
Landwirtschaft) Річарда Вальтера Дарре (нім. Richard
Walther Darré), який виступав за ідею антропологічної
ролі селянства, яке протиставлялось міському населенню в
якості основи арійського раси. Саме селянство Дарре
вважав джерелом «нової аристократії» німецького суспільства, проти зменшення кількості якого він намагався
рішуче боротися. У своїх ессе він користувався терміном
«кров та земля», де прагнув підкреслити взаємозв‟язок
між расою та основною господарською діяльністю [13].
Однак нестача земельних ресурсів для забезпечення
селянського населення підштовхувала тільки до одного
висновку – захоплення великих земельних ресурсів. Цю
ідею чітко і безкомпромісно висловив ще попередник
Дарре, перший гітлерівський міністр агропромислового
сектору, Альфред Хьюгенберг (нім. Alfred Hugenberg) на
Всесвітній економічній конференції в Лондоні у 1933 р.,
коли він виступив за повернення колишніх «німецьких»
територій на сході Європи. Він оприлюднив меморандум,
в якому зазначалось, що Німеччина виступає з вимогою
колонізувати українські землі для «раціонального їх
використання цієї родючої території». Тоді це призвело
до міжнародного скандалу, з якою німецька сторона
вийшла, пояснюючи, що це була особиста позиція міністра,
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не узгоджена з урядом, а самого Хьюгенберга було
відправлено у відставку [14, c.539-544]. Однак ці заяви
продемонстрували ті стратегічні цілі, які мали націоналсоціалісти щодо українських земель.
Активним поборником іде розширення «життєвого
простору» особливо у східному напрямку був генеральний
секретар аграрного міністерства часів Дарре, а згодом і
його наступник по міністерському портфелю Герберт
Баке (нім. Herbert Friedrich Wilhelm Backe), який мав
особливе ставлення до українського простору. Слід почати
з того, що він добре знав ці землі, адже народився в
Російській імперії в сім‟ї німців-переселенців. Згодом,
опинившись в Німеччині після І світової війни, пов‟язав
свої наукові інтереси з вивченням аграрного та продовольчого потенціалу радянських земель. Його концепція
континентальної продовольчої безпеки передбачала
використання районів з профіцитом сільськогосподарської
продукції, з так званих територій «самозабезпечення»,
таких як, наприклад, українські землі, в інтересах високо
розвинутих країн [15]. Маючи не аби який вплив в
німецькому науковому співтоваристві, він всіляко сприяв
перетворенню наукових досліджень в аграрній сфері в
один з пріоритетних у політичному та фінансовому плані
напрямків досліджень. Ставши у 1937 році сенатором, а
в 1941 р. першим віце-президентом Товариства кайзера
Вільгельма (нім. Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft – KWG),
організації яка контролювала всі фундаментальні
дослідження в Німеччині, він наполягав на розширення
напрямків дослідницьких робіт в існуючих науково-дослідних інституціях аграрного спрямування та ініціював
створення нових установ. Адже міністерство сільського
господарства на 80% фінансувало цю організацію. Під
заступництвом Баке з‟явились науково-дослідні інститути:
розведення тварин (1937), луб‟яних волокон (1938),
сільськогосподарської інженерії та наук про сільськогосподарські роботи (1940), виноградарства (1942),
дослідження сільськогосподарських культур (1943).
Завдяки своєму статусу «наукового політика», Баке
досяг все більшої інтеграції сільськогосподарських
досліджень KWG з цілями «континентальної європейської
економічної зони під керівництвом Німеччини». На
практиці це виглядало як розведення рослин та тварин,
адаптованих до сільськогосподарських умов майбутніх
окупованих територій. Тому ключовим завданням він
вважав всебічне вивчення діяльності та результатів
досліджень всіх науково-дослідних інституцій аграрного
спрямування розташованих на території Радянського
Союзу, особлива увага приділялась українським фаховим
інституціям [7, c.15-16]. Цьому сприяла загальна політика
зближення в науковій сфері, яка запанувала після
підписання договору про ненапад 1939 р. У березні 1940 р.
було розроблено Імперським міністерством освіти та
науки спеціальний циркуляр щодо відновлення наукових
контактів з Радянським Союзом, однак були встановлені
багаточисельні виключення та прописані механізми
контролю. Однак, найважливішим пунктом була заборона
на будь-яку «відвертість» з радянською наукою. Щоб
забезпечити виконання цієї вимоги вченим не дозволялось вступати у будь-які контакти без спеціального
дозволу від міністерства, зокрема відділу науки. Особливу
роль в циркулярі грав перелік імен окремих вчених по

галузям, які мали здійснювати постійний огляд досягнень
радянської науки в своїх областях та інформувати з
цього питання своїх колег. Саме вони мали рецензувати
наукові роботи радянських вчених у німецьких наукових
виданнях та німецьких дослідників, які подавались у
радянські збірники [16, c.89-95]. Головним науковим
куратором в аграрному напрямку було визнано професора
агрономії Берлінського університету, оберфюрера СС
Конрада Мейера (нім. Konrad Meyer-Hetling). Саме він
вже в лютому 1942 р. під кураторством KWG розробив
спеціальну програму, яка передбачала розширення
діяльності та фінансування дослідницьких сільськогосподарських науково-дослідних інституцій на вже окупованих територіях та був в числі перших науковців-аграріїв,
хто безпосередньо відвідував установи на окупованих
українських землях [17, c.53].
Подібні акценти щодо пріоритетності сільськогосподарських досліджень у своїй діяльності демонструвало
Німецьке науково-дослідницьке співтовариство (нім.
Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), головна
самоврядна громадська організація по сприянню науковим
дослідженням в Німеччині, яка на конкурсній основі
обирала проекти для фінансування серед вчених з
університетів та наукових інститутів. За часи Третього
Рейху інтенсифікувались вивчення аграрних питань в
суміжних областях: екологія (Райнхольд Тюксен – нім.
Reinhold Tüxen), інженерна біологія (Альвин Зайферт –
нім. Alwin Seifert) [18, c.176], просторове планування
(Вальтер Кристаллер – нім. Walter Christaller, Конрад
Мейер), географія (Карл Тролль – нім. Carl Troll, Йозеф
Шмитюсен – нім. Josef Schmithüsen), ґрунтознавство
(Фриц Шеффер – нім. Fritz Scheffer), лісове господарство
(Курт Мантель – нім. Kurt Mantel) [19, c.712]. Наукові
теорії та висновки цих вчених стали основою для
розробки Генерального плану «Ост» (нім. "Generalplan
Ost"), що передбачав переселення 5 млн. німців на
територію анексованої Польщі та на захоплені землі
Радянського Союзу, де мільйони слов‟янських та
єврейських мешканців мали би бути поневолені,
виселені чи знищені.
Ключовою фігурою в організації наукових зусиль
при розробці Генплану «Ост» був К. Мейер. Ще на
початку 1930-х років він став відомим завдяки своїм
науково-політичним амбіціям та неабияким організаційним здібностям. А у 1939 р. став віце-президентом
DFG, завдяки чому на фінансування проектів пов‟язаних
з Генпланом «Ост» організацією було виділено значний
відсоток із загальних коштів. Одночасно на аграрні
дослідження під кураторством К. Мейера в рамках
Генплану виділялись значні ресурси і з фонду
Імперського управління по регіональному плануванню (
нім. – Reichsstelle für Raumordnung (RfR), державного
органу створеного у 1935 р., що звітував безпосередньо
А. Гітлеру. К. Мейеру вдалось сконцентрувати майже
третину всіх дослідницьких фінансів RfR [17, c.12; 20,
c.141; 21, c.212].
Генеральний план «Ост» тісно пов‟язав академічні
дослідження, раціональне планування та націоналсоціалістичну політику захоплення та винищення. В його
розробці були задіяні зовсім різні наукові дисципліни,
такі як геологія кліматологія, архітектура, статистика,
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біологія, медицина, антропологія, соціологія, право,
мовознавство, організація шляхів сполучення. Але
особливе місце займали ветеринарія, генетика, агрономія,
сільське та міське планування. Важливо відмітити, що в
ході розробки плану вчені не тільки приймали до уваги
те, куди було направлено цілі націонал-соціалістичної
держави, але й самі їх формулювали. Автори планування
спирались на статистичні дані, карти та літературу, які
вже давно були зібрані різними науковими силами, що
досліджували східноєвропейські території. Ключові
позиції в розробці плану займали роботи тих вчених,
сфери наукових інтересів яких безпосередньо торкались
території Радянського Союзу. До їх числа віднесемо
соціолога-аграрника Герберта Моргана (нім. Herbert
Morgen), економіст-аграрника Макса Рольфеса (нім. Max
Rolfes), картографа Франца Дубека (нім. Franz Doubek)
та геомедика Хайнца Цейсса (нім. Heinrich „Heinz“
Zeiss) [17, c.28].
При націонал-соціалізмі DFG з такою ж готовністю
мобілізувало свої ресурси для режиму, з якою взагалі
переважна більшість вчених поставила себе на службу
націонал-соціалістичній державі. Зрощення «незалежної»
наукової спільноти з державним апаратом демонструє
створення в червні 1935 р. Дослідницької ради Рейху
(нім. Reichsforschungsrat – RFR), спеціального державного
органу, що також безпосередньо звітував А. Гітлеру.
Рада взяла на себе «підтримку» сільськогосподарських,
природничих та технічних наук, які мали цілеспрямовано
слугувати агресивно-мілітаристській політиці. У своїй
повсякденній роботі Рада користувалась структурами та
ресурсами DFG, а керівництво в обох інституціях було
тісно переплетено, адже президент DFG Рудольф
Менцель (нім. Rudolf Mentzel) одночасно контролював
апарат управління RFR. До того він очолював відділ
науки при Імперському міністерстві освіти та науки
(нім. Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung) [2, с.273-285]. Основним було визначено
сільськогосподарський напрям, яким в 1937–1945 рр.
знову ж таки керував К. Мейер. Аграрну сферу представляли відділи ґрунтознавства (геологія, мінералогія,
геофізика), тваринництва, лісового господарства, картографування [22, c.22]. Пріоритетністю у дослідженнях
під час війни був максимальний збір інформації, вилучення
наукової документації та селекційного матеріалу, залучення найкращий місцевих наукових фахівців до проектів,
метою яких було досконале вивчення окупованих територій
для подальшого заселення німецькими поселенцями.
Діяльність відділу картографування яскраво демонструє цю тезу. Відділ знаходився під керівництвом географа
Отто Шульц-Камфенхеля (нім. Otto Schulz-Kampfhenkel),
який, маючи неабиякий вплив серед військового
командування організував спеціальний загін особливого
призначення (нім. Forschungsstaffel zur besonderen
Verwendung des Oberkommando der Wehrmacht), який
складався з призваних до військової служби вчених
природничих наук. До загону входила група геологів,
географів, гідрологів та біологів: Хайнц Элленберг (нім.
Heinz Ellenberg), Фридрих Хуттенлохер (нім. Friedrich
Huttenlocher), Эрих Обердорфер (нім. Erich Oberdorfer),
Эрих Отремба (нім. Erich Otremba), Йозеф Шмитюсен
(нім. Josef Schmithüsen) та Генріх Вальтер (нім. Heinrich
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Walter) [23, c.169,179]. На початковому етапі Другої
світової війни загін працював на африканському континенті, однак після поразки німецько-італійських військ в
цьому регіоні направлений для вирішення нових задач в
окупованій Східній Європі. На відміну від військових
географічних підрозділів вермахта, загін мав за допомогою аерофотозйомки уточнювати карти для військового
командування. Наприклад, мова йшла по оцінку місцевості
для проходження тяжкої броньованої техніки чи можливості військового маскування. Але основна діяльність
мала все ж таки цивільний характер для подальшого
постбудівництва. Залучаючи українських вчених з Інституту агротехніки, живлення рослин та ґрунтознавства,
реорганізованого із Українського інституту соціалістичного землеробства, загоном було проведено масштабну
експедицію по підтвердженню ґрунтової карти України,
автором якої був професор, доктор сільськогосподарських
наук Григорій Махов, та створено карту ерозійності
ґрунтів окупованих українських земель [24, c.122-129].
Всі вчені, які опинялись на окупованих територіях
для збору наукової інформації чи проведення наукових
досліджень знаходились у безпосередньому віданні
Центральної служби з дослідження Сходу (нім. Zentrale
für Ostforschung), який підпорядковувався так званому
«Східному міністерству» (нім. Ostministerium) –
Імперському міністерству окупованих східних територій
(нім. Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete,
RMfdbO), який очолював А. Розенберг. А створений за
його ж ініціативою Оперативний штаб (нім. Einsatzstab
Reichsleiter Rosenberg) безпосередньо відповідав за
організацію збору та вивезенням всіх культурних цінностей, зокрема і наукового матеріалу. Варто згадати і Східну
економічну організацію (нім. Wirtschaftsorganisation
Ost), створену німецьким командуванням ще до нападу
на Радянський Союз, 19 лютого 1941 р., для економічного контролю над окупованими землями. Головою
сільськогосподарського управління було призначено
«праву руку» Баке, генерального секретаря міністерства
сільського господарства Ханса-Йохима Ріке (нім. HansJoachim Ernst Riecke) [25, c.35-36]. Спеціальним
завданням ввіреного йому управління було також
вилучення наукової документації в дослідних установах
та передання її для подальшого опрацювання фаховим
німецьким інституціям.
Для дослідження та вивезення селекційного матеріалу з
українських територій було створено спеціальну групу,
куди входили вчені двох німецьких інституцій:
Інституту селекційних досліджень (нім. Institut für
Züchtungsforschung) та Інституту біології (нім. Institut fur
Biologie), директор якого, Вільгельм Фриц фон
Веттштейн (нім. Fritz von Wettstein) вважав, що однією з
головних задач війни та продовольчої безпеки зокрема, є
захоплення насіннєвих колекцій [17, c.29]. Директор
Інституту селекційних досліджень Вільгельм Рудольф
(нім. Wilhelm Rudorf) особисто контролював всі українські
селекційні інституції [2, c.293]. Так, дослідження та
обробка наукового матеріалу по насіннєвому фонду
каучуконосів, вилученому в цих установах координувались в інституті Родольфа, а безпосередньо досліди
проводились на базі дослідної станції, що діяла на
території концтабору Освенцим, якою керував голова
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селекційної групи (нім. Leiter der Gruppe Züchtung) та
спеціальний співробітник з сільського господарства
(нім. Beauftragter für landwirtschaftliche Sonderaufgaben)
при Головному економічного управлінні СС (нім. SSWirtschafts- und Verwaltungshauptamt) оберфюрер СС
Йоахім Цезар (нім. Joachim Caesar) [26, c.58].
Селекційними дослідженнями на українських територіях
опікувався давній колега Рудольфа, селекціонер Клаус
фон Розенштіель (нім. Klaus von Rosenstiel) [24, c.131].
Питання селекції були настільки важливі для економіки
Третього Рейху, що в 1943 р. було створено окремий
Інститут СС генетики рослин (замок Ланнах, Австрія)
(нім. SS-Institut für Pflanzengenetik). Заснований Фондом
СС «Спадщина предков» (нім. SS-Stiftung „Ahnenerbe“),
він підпорядковувався Інституту харчування та
продовольства (нім. Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung
und Verpflegung), очолюваного Хайнцом Брюхером (нім.
Heinz Brücher). Одним з головних проектів було виведення
витривалих до низьких температур та сухого клімату
форм рослин для українських територій. Для реалізації
цієї задачі вивчався та культивувався асортимент рослин,
привезених з експедиції в Тибет під керівництвом Ернста
Шеффера (нім. Ernst Schäfer) у 1938–1939 рр. та
вилучених з українських науково-дослідних установ.
Вже у 1944 р. було виведено нову селекцію ячменя та
пшениці, яка поєднувала позитивні характеристики
тібетських сортів (дуже короткий вегетаційний період) з
характеристиками радянських сортів (стійкість до
певних хвороб). Подібні експерименти проводились на
інших культурах (соняшник, кукурудза, соя, гречка,
бобові тощо) [8, c.124].
Стратегічно важливим завданням в реалізації програми
розвитку аграрного сектора Німеччини було вивчення
трудового потенціалу завойованих територій. Одночасно, у
1940 р. було створено два науково-дослідних інститути,
які спеціалізувались з даної тематики: Інститут сільськогосподарської інженерії та наук про сільськогосподарські роботи (нім. Institut für landwirtschaftliche
Arbeitswissenschaft und Landtechnik) та Інститут східних
трудових ресурсів (нім. Institut für Deutsche Ostarbeit),
що діяв в Кракові з філіалами у Варшаві та Львові,
ініціатором відкриття якого був генерал-губернатор
окупованих областей Ганс Франк. Для Східного інституту,
як ще його іноді називали, головним завданням було
«продовження та нарощування німецької дослідницької
роботи на Сході», аби виправдати зазіхання Третього
Рейху на територію та населення [1, c.266]. Адже
розвиток аграрного сектору Німеччини в 1933–1939 рр.
демонстрував, що не дивлячись на загальне економічне
піднесення та здійснення реорганізації аграрної галузі,
досягти поставлених цілей щодо підвищення рівня
продуктивності сільського господарства, що обіцяли
націонал-соціалісти, не вийшло. Особливо неефективно
аграрна політика проявила себе щодо мілких та середніх
виробників, які в німецькому аграрному секторі становили
більшість. Перемога в «битвах за врожаї», особливо при
великій ролі ручної праці в мілких та середніх
селянських господарствах, могла бути здійснена лише за
рахунок збільшення робочого дня та використанні
робочої сили всіх членів селянської родини. Фактор
праці в умовах реорганізації галузі та війни, коли

здійснювався відтік робочої (особливо чоловічої) сили,
набував особливого значення для розвитку німецького
сільського господарства та збереження досягнутого рівня
продуктивності. В кінці кінців продовольча безпека, яка
існувала до кінця війни, могла бути реалізована лише за
рахунок використання підневільних працівників та
експлуатації окупованих територій [27, c.104-115]. Ці
твердження доводились на сторінках щоквартальника
«Німецькі дослідження на Сході» (нім. «Deutsche
Forschungsarbeit im Osten»), який випускався інститутом.
Масштабні наукові проекти, що проводились на базі 14
структурних підрозділів інституту були також
сконцентровані щодо вивчення питань сільськогосподарського сектору: від садівництва (Ерік Маурер, нім.
Erich Otto Heinrich Maurer) до лісового господарства
(Курт Мантель, нім. Kurt Mantel). Практичні досліди
реалізовувались на базі дослідного господарства в Пулавах,
яке під час війни очолював Фрідріх Крістіансен-Венигер
(нім. Friedrich Christiansen-Weniger) [28, c.249-254].
Висновки. Таким чином, наука і політика Третього
Рейху створювали один для одного ресурси, та обидві
сторони отримували з цього користь. Внесок науки та
наукових досліджень в розвиток націонал-соціалістичної
держави був оцінений та щедро профінансований владою,
що проявилось у дослідницькій різноманітності. Влада ж
отримувала експертні висновки на підтвердження своїх
дій. Наукові проекти, пов‟язані з дослідженням та використанням сільськогосподарського потенціалу українських
територій були в пріоритеті, адже допомагали в
реалізації нацистської політики по освоєнню окупованих
ними земель. Кульмінацією цієї політики стало розроблення Генерального плану «Ост». Імперські міністерства
сільського господарства та продовольства, освіти та
науки, управління регіонального планування, дослідна
рада Рейху, як державні органи, та Товариство кайзера
Вільгельма й Німецьке науково-дослідне співтовариство,
як наукові організації, активно долучились до його
розробки. Війна надала можливість німецьким вченим
відвідати відомі українські інституції та узурпувати
колекції й селекційний матеріал. Наукова етика в умовах
війни негайно змістилась, адже керував той, хто володів
територіями.
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POLICY OF GERMANY OF TIMES OF THE THIRD REICH IS IN RELATION TO RESEARCH OF
AGRICULTURAL POTENTIAL OF UKRAINIAN EARTH
Considerable payment of different directions of scientific researches of agricultural potential of Ukrainian earth is set in
development of the nationalistic-socialistic state. It is found out, that in the years of the Third Reich the scientific projects,
related to agricultural researches on Ukrainian territories purchased priority, as helped in realization of nazi policy from land
occupied by them development. Certainly, that the imperial ministries of agriculture and food, education and science,
management of the regional planning as scientific organizations were actively attached to their working. It is discovered that
Second world war gave possibility to the German scientists to visit the known Ukrainian institutes and usurp agricultural
collections and plant-breeding material.
Key words: scientific researches, scientific projects, Ukrainian earth, agricultural potential, agricultural collections, plantbreeding material.
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ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ ІВАНА ГОРНОСТАЯ
Стаття присвячена дипломатичній місії Івана Остафійовича Горностая, яка була спрямована до
керівництва Кримського ханату, коли останні перебували на зимовках в Нижньому Подніпров‟ї взимку
1516–1517 р. Зазначена місія була екстраординарною, оскільки важкі природні умови змусили кримців
наблизити свої кочів‟я під Черкаси – до найпівденнішого форпосту Великого князівства Литовського.
Відповідно, увага автора сконцентрована саме на персоні Івана Горностая, як одного з головних
переговірників з литовського боку. Показано причини призначення Івана на цю місію, а також хід подій місії
та їх наслідки, як для держави так і для Івана Остафійовича Горностая.
Ключові слова: дипломатія, Велике князівство Литовське, Кримський ханат, Іван Горностай.
Постановка проблеми. Історіографія проблеми
представлена передусім роботами, автори яких досліджують питання історії Великого князівства Литовського,
особливо напрямку, пов‟язаного з південною політикою
держави та соціальної історії [1-4]. Щодо безпосередньо
подій, про які йтиметься в статті, то вони в цілому
детально вивченні в роботах українського вченого
Бориса Черкаса [5]. В той же час проблема участі
персони Івана Остафійовича Горностая в переговорах
1516–1517 рр. досі залишається актуальною. Ми намагалися виокремити дії його, як особистості, в перипетіях
литовко-кримської дипломатії означених років.
Мета роботи. Дипломатичній практиці Великого
князівства Литовського було притаманно прискіпливе
ставлення щодо відбору послів до тієї чи іншої країни.
Одним з найважливіших напрямків місій, а по суті ще й
найбільш небезпечним, були посольства до сусідніх
Орд. В XVI ст. найбільш насиченими були контакти між
Великим князівством Литовським та Кримським ханатом
(остання в джерелах досить часто фігурує під назвою –
Перекопська Орда). Проте не зажди існувала можливість
спокійної підготовки посольства та відбору кадрів до
його складу. Бували випадки, коли створювалась критична
ситуація, яка вимагала оперативних дій. Зрозуміло, що
за такої ситуації більше ніж при звичних діях, від
литовського посла вимагалась хоробрість, розумні й
виважені дії, вміння швидко орієнтуватись в тій чи
інших ситуації. Причому литовський уряд, в умовах
кризового явища у відносинах з тією чи іншою Ордою,
як правило, перевагу як кандидатів на послів, віддавав
представникам саме української шляхти, виходячи,
вочевидь, з факту їх доброї обізнаності з регіональних
проблем, а також звичної, з огляду на постійну небезпеку з
боку степовиків, хоробрість та кмітливість.
Виклад основного матеріалу. Саме така критична
ситуація склалася на 1516 р. Восени в Перекопській
Орді неочікувано помирає литовський великий посол
Станіслав Скіндер [5, с.112]. Причому це відбулось в
самий розпал перемовин між Великим князівством
Литовським та Кримським ханатом. Скіндер був професіоналом і швидко знайти йому заміну було досить
складно. Тим більше на порядку денному стояло питання
на чиєму боці буде Кримська держава – литовському чи
московському. А від цього й виходила й небезпека

вторгнення кримських військ до володінь Сигізмунда
Старого (одночасно Великого Князя Литовського та
Короля Польського).
Місія Станіслава Скіндера була важлива з огляду на
політичні реалії, які склалися на південному кордоні. В
Криму йшла боротьба про- й антилитовських
угруповань. Так турецький султан і московський князь
ставили на ханського брата Ахмат-Гірея, який позиціонував себе як ворог Вільнюса і Кракова. Тим більше,
що території його улусу, а саме межиріччя Дністер –
Дніпро, межували з Великим князівством Литовським
[3, с.15]. Ахмат-Гірей навіть просив московського
правителя Василія Івановича допомоги у захопленні
Києва – на той момент столиці воєводства. У випадку
успіху Ахмат-Гірей, у свою чергу, обіцяв Московії, яка
якраз вела війну з Литовською державою, сприяння у
випадку якщо московіти захочуть захопити Вільнюс,
Трокаї чи навіть «… і цілої Литви» [1, р.295]. В той же
час Василій Іванович, побоюючись литовсько-кримського
альянсу, пропонував османському правителеві Селіму І
проект угоди проти Великого князівства Литовського і
Кримського ханату [1, р.286]. Сам кримський правитель
Мухаммед-Гірей І коливався кого обрати своїм союзником. Так ним було надіслано до володінь Сигізмунда
Старого кілька посольств, одне до Києва, а інше саме до
правителя Литовської і Польської держав [6, ф.КМФ 36,
оп.1, спр.7, арк.633-634]. Але це не завадило ординцям
здійснити серію вторгнень, причому бої відбулись по
всьому прикордонню [5, с.102-105, 111-112].
Небезпека чергової війни відчувалася в повітрі ще й
тому, що в центральних регіонах ханату, передусім на
кримському півострові та сусідніх з ним степах літом
пройшла посуха, а вже зима обіцяла бути сніжною й
холодною. Відповідно за таких умов кочовики мали
посунутись на північ в бік українського прикордоння.
І тут було ще невідомо, чи вони зупиняться перед литовськими прикордонними сторожами, чи посунуть далі під
міста. За таких критичних умов і непевної обстановки
рішення литовських урядовців і самого Сигізмунда Старого мало були цілком раціональним. Відповідно за екстраординарної ситуації, що склалася, до кримців було послано
новим послом Івана Остафійовича Горностая [5, с.112].
Вибір кандидатури саме Івана Горностая для такого
відповідального, складного й по великому рахунку вкрай
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небезпечного завдання був невипадковим. Вочевидь
Сигізмунд Старий керувався у своєму рішенні з огляду
на походження цього литовського дипломата. Батьки
Івана – Остафій Горностай та Марія Скіпор були представниками знатних й впливових київських зем‟янських
(шляхетських) родів. Батько дослужився до посад
київського ключника 1486 р. і намісника Овруцького
намісництва 1487 рр. Родина матері була наближена до
останнього великого князя київського Семена
Олельковича, принаймні на це вказують щедрі пожалування київського правителя. Користуючись базисом,
заснованим батьками, Іван Остафійович зробив блискучу
кар‟єру вже на вищому державному рівні, а саме при
дворі великого князя. Саме за Сигізмунда Старого він
стає спочатку великим писарем литовським й маршалком
надвірним 1508 року, а вже у 1512 р. Сигізмунд довірив
Івану Горностаю посаду писаря господарського! Отже,
як бачимо, Горностай був частиною нобілітету Київщини,
на території якої і мали відбутись перемовини, а його
«писарська» служба напряму була пов‟язана з канцелярською та дипломатичною роботою. Слід відмітити,
що родина Горностаїв мала й сумний досвід контактів з
ординцями, оскільки є всі підстави вважати, що батько
Івана Остафій Горностай загинув у бою з ординцями [4,
с.147, 159].
Місія Горностая розпочалася п‟ятого листопада 1516 р.
[6, ф. КМФ 36, оп.1, спр.7, арк.690] Лаконічну, проте
одночасно насичену характеристику пану Івану дав сам
Сигізмунд Старий в листі до хана як «дворянина нашого
доброго і знатного…» [6, ф. КМФ 36, оп.1, спр.7,
арк.690]. Згідно послання, яке віз цей литовський посол,
Мухаммед-Гірей І мав перенаправити своїх підданих, які
якраз почали рухатись в бік литовського кордону до
московського пограниччя. Також, Сигізмунд Старий
жорстко вимагав, аби Мухаммед-Гірей, свого обіцяного
ним в заручники (ще на переговорах з покійним
Станіславом Скіндером) сина, передав саме до місії
Івана Горностая.
Отже, як бачимо, статус Івана Остафійовича був
досить високим, а завдання, які на нього покладалися,
відповідали вищому рівню довіри з боку монарха. Слід
відмітити, що побоювання литовців, що степовики
можуть вдатися до нападу з боку Ординських володінь
не були безпідставними. Саме в цей час, коли Іван
Горностай рухався з Вільнюса на південь, йшли жваві
переговори між Мухаммед-Гіреєм І і московським
князем Василієм Івановичем, в ході яких хан прямо
писав, що спеціально перейшов Дніпро, аби атакувати
володіння Сигізмунда Старого. Причому мова йшла не
про звичний напад з метою захоплення полону т.з.


Писар господарський – посада в керівних органах та судах
Великого князівства Литовського. Посада писара Господарського була створена одночасно з відкриттям стаціонарної
канцелярії держави в 40-х рр. 15 ст. Писарі Господарські
поділялися на писарів: Руський і Латинський. Писар
Господарський відповідав за обіг всієї документації в
державній канцелярії, виконував дипломатичні функції,
представляв (привозив та зачитував листи) великого князя на
переговорах з урядовцями і в судах. З XVI ст. фактично
відносився до головної бюрократично-управлінської ланки в
державі.

«ясиру». Мухаммед-Гірей пропонував Василію Івановичу
фактично поділити Велике князівство Литовське! Так
московіти мали захопити Трокай та Вільнюс, а кримці –
Київ [5, с.113]. Отже кримське військо, якщо хан виношував такі плани, мало рухатись в бойових порядках,
що, в свою чергу, певно збільшувало хвилювання литовських правлячих кіл. А це мало спонукати Горностая до
моделювання своїх дії на ходу по мірі наближення до
кримських володінь.
Як Іван Горностай не поспішав, але вже в тому ж
листопаді 1516 р. він досягнув Черкас – останнього
литовського міста перед степом на шляху до Криму,
проте ординці вже встигли перевести на Правобережжя
Дніпра більшість свого населення. В умовах глибокого
снігу, який максимально ускладнював пашу для тварин
(коні, вівці, верблюди) в слабкому, випаленому літом,
рослинному покрові, кочовики витягнулись вздовж
правого берега Дніпра від Іслам-Кермена майже до
Черкас.Сам хан перебував в Іслам-Кермені, захищений
укріпленнями місцевого замку [6, ф. КМФ 36, оп.1, спр.7,
арк.706]. Спочатку планувалося, що Іван Остафійович
дістанеться цієї кримської фортеці для зустрічі безпосередньо з правителем кримської держави. Але сталося
по іншому.
Від‟їхавши в поле за Черкаси Іван Горностай зустрів
синів Мухаммеда-Гірея, головним з яких був БогатирГірей [5, с.114]. Ці ханські діти затримали литовського
посла. Слід віддати належне, Іван Остафіович одразу
розпочав свою місію, продемонструвавши неабиякий
дипломатичний хист. Йому вдалося, як за допомогою
перемов, так й хабарів (наприклад, тому ж БогатирГірею було виплачено одну тисячу золотих та надано ще
певну кількість коштовностей у вигляді подарунків)
домовитись про встановлення статус-кво. Зрозуміло, що
великою допомогою для Івана були дії української
прикордонної адміністрації, передусім легендарного
черкаського та канівського старости Остафія Дашковича –
ним було зібрано чималі військові контингенти й
приготовані фортифікаційні укріплення для збройного
захисту на випадок ворожого вторгнення [7]. Результатом перемовин стало те, що ханські сини, за згодою і
вочевидь, за дорученням батька відправили Івана
Горностая разом з кримським послом до Вільнюса. До
литовської столиці ця група прибула 25 березня 1517 р.
Отже ця певна дипломатична експедиція Івана
Остафійовича тривала майже п‟ять місяців. Причому
важкість полягала ще й в природних умовах, про які
було зазначено вище. Івану Горностаю не судилось
довго відпочити в Вільнюсі й на початку квітня Іван
знову везе в Орду листи від Сигізмунда Старого. На той
момент, статус Івана вже змінився. Час, виграний ним та
Остафієм Дашковичем, дозволив Литві підготувати й
направити до Києва нове повноцінне велике посольство
на чолі з самим канцлером держави Ольбрахтом
Гаштовтом та Яцком Ратомським [1, р.307].
Висновки. Слід відмітити, що подальші перемовини
зайшли в глухий кут. Хан так і не відправив до Литви в
заручники свого сина. Проте військового вторгнення з
боку кримців так і не відбулось. Таким чином слід
констатувати, що в розв‟язанні політичної кризи, яка
мала місце між Великим князівством Литовським та
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Кримським ханатом, неабияку роль зіграв й дипломатичний хист Івана Горностая.
Треба зазначити, що дипломатичні здібності Івана
Остафійовича Горностая не були забуті. Сигізмунд
Старий гідно нагородив цього урядовця. Вже 1517 р.
Іван Горностай отримує одну з найвищих посад в уряді
країни – він стає т.з. Руським писарем, а його молодшого
брата Онікея [8] було призначено «підписком» руської
канцелярії. В подальшому Івану Остафійовичу ще
доведеться виконувати важливі дипломатичні місії,
проте саме зима 1516–1517 рр. стала тим майданчиком,
на якому проявився й був напрацьований його талант
дипломата.
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DIPLOMATIC MISSION OF IVAN GORNOSTYA
The article is devoted to the diplomatic mission of Ivan Ostapievich Gornostay, which was directed to the leadership of the
Crimean Khanate when the last were wintering in the Lower Dnieper in the winter of 1516–1517. Stated mission was
extraordinary because the harsh natural conditions forced the Crimeans to bring under their nomads under Cherkasy – to the
southern outpost of the Grand Duchy of Lithuania. Accordingly, the author‟s attention is concentrated on the person of Ivan
Gornostay, as one of the main negotiators with the Lithuanian side. Shown the reasons for the appointment of Ivan on this
mission, and the course of events of the mission and their consequences, both for the state and for Ivan Ostapievich Gornostay,
are shown.
Key words: diplomacy, the Grand Duchy of Lithuania, Crimean Khanate, Ivan Gornostay.

222

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019

УДК 001.891:631.544:631.58(477.53) «20»
Смірнова Б.О.,
аспірантка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
SmirnovaBO@ukr.net
Україна, м. Переяслав-Хмельницький

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У РОЗВИТОК НАУКОВИХ
ОСНОВ ҐРУНТОЗАХИСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ПОЛТАВСЬКОГО
РЕГІОНУ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
З‟ясовано, що на початку ХХІ століття призупинення деградаційних ґрунтових процесів у Полтавському
регіоні забезпечило використання ґрунтозахисного землеробства, що забезпечувалось оптимізацією структури
сільськогосподарських угідь, застосуванням безполицевого обробітку ґрунту, ґрунтозахисних сівозмін з
вирощуванням багаторічних бобових трав та органічного удобрення. Важливою стала організація моніторингу
стану ерозійно небезпечних територій за допомогою методів дистанційного зондування ґрунтово-рослинного
покриву з використанням новітніх технологій на основі економіко-математичного моделювання.
Ключові слова: розвиток, наукові основи, ґрунтозахисне землеробство, ґрунтозахисні сівозміни, безполицевий
обробіток ґрунту, Полтавський регіон.

Постановка проблеми. Для забезпечення потреб
внутрішнього ринку та стабільного експорту вітчизняної
сільськогосподарської продукції, покращання її якості
згідно з міжнародними стандартами, а також запобігання
деградаційним ґрунтовим процесам, велике значення
має запровадження ґрунтозахисного землеробства на
основі застосування безполицевого обробітку ґрунту,
ґрунтозахисних сівозмін з вирощуванням багаторічних
бобових трав та органічним удобренням тощо [1, с.341].
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі аспекти вирішення вищенаведеної проблеми знайшли своє відображення у наукових працях вчених: А.С. Антонець, П.І. Бойка,
Н.П.Коваленко, Ф.Т.Моргуна, М.М.Опари, В.М.Писаренка,
П.В. Писаренка, О.Г. Тараріка, М.К. Шикули та інших.
За їхніми висновками ґрунтозахисне землеробство
максимально базується на застосуванні безполицевого
обробітку ґрунту, впровадженні ґрунтозахисних сівозмін
з вирощуванням багаторічних бобових трав упоперек
схилу, використанні рослинних решток, гною та
компостів, зелених добрив, органічних відходів
виробництва з метою підвищення родючості та зменшення
деградації ґрунтів і забезпечення повноцінного живлення
сільськогосподарських культур [2, с.60].
Мета статті полягає у з‟ясуванні та обґрунтуванні
внеску вчених галузевих вищих навчальних закладів та
науково-дослідних установ України щодо розвитку наукових основ ґрунтозахисного землеробства у Полтавському
регіоні на початку ХХІ століття, встановленні значення
ґрунтозахисних технологій у підвищенні родючості ґрунту
і покращанні навколишнього природного середовища.
Виклад основного матеріалу. На початку ХХІ ст.
велике значення приділено розвитку наукових основ
ґрунтозахисного землеробства у різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Зокрема, ефективні науково
обґрунтовані ґрунтозахисні технології у землеробстві
для Полтавського регіону розроблено науковцями ННЦ
«Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського,
ННЦ «Інститут землеробства НААН, Інституту агроекології та природокористування НААН, Полтавської
державної обласної сільськогосподарської дослідної
станції ім. М.І. Вавилова НААН, Полтавської аграрної
академії МОН України та ін.

Важливу роль для захисту ґрунтів від ерозії
відігравали організаційні заходи, що виконували на рівні
внутрішньогосподарського землеустрою. Для підвищення
таких заходів актуальним стало розроблення універсальної
комп‟ютерної технології автоматизованого підтримання
вибору ґрунтозахисних рішень. З цією метою упродовж
2001–2005 рр. науковці ННЦ «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії ім. О.Н. Соколовського НААН» С.А. Балюк,
С.Ю. Булигін, Д.О. Тімченко визначили нормативні
параметри ґрунтозахисних агроландшафтів [3, с.8]. Ними
розроблено систему оптимізації структури земельних
ресурсів і посівних площ з метою їх протиерозійного
захисту, опрацьовано сучасні технології захист у ерозійно
небезпечних земель із залученням методів дистанційного
зондування ґрунтового покриву та ГІС-технологій, визначено низку комп‟ютерних технологій ґрунтозахисних
заходів, адаптовано і верифіковано моделі ерозійних
процесів [3, с.9]. Встановлено, що одним із шляхів
надійного захисту ґрунтів від деградаційних процесів
стало створення ґрунтоохоронних агроландшафтів,
формування і проектування яких здійснювали виключно
інженерними методами на кількісній розрахунковій
системі теорії надійності та економіко-математичного
моделювання [3, с.9].
Упродовж 2005–2010 рр. вчені ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського НААН»
під керівництвом кандидата наук Д.О. Тімченка виконували дослідження за темою: «Розробити наукові засади
протиерозійного зонування та еколого-безпечного використання сільськогосподарських земель» [4, арк.1-2].
Науковці Н.Д. Вороніна, В.М. Горякіна, Л.О. Загородня,
М.В. Куценко, М.В. Лазебна, Т.Я. Скрильник опрацювали
автоматизоване комп‟ютерне діагностування проектів
внутрішньогосподарського землеустрою та протиерозійного зонування земель та розробили комп‟ютерне забезпечення проектування ґрунтозахисних заходів, у тому
числі й для Полтавського регіону [4, арк.7]. Економічна
ефективність комп‟ютерного забезпечення проектування
ґрунтозахисних заходів залежала від ступеня еродованості
земель і включала наступні складові: захист земель від
ерозії та збереження за рахунок цього 20–30% урожаїв
просапних і 12% зернових культур; заощадження трудових
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витрат на ґрунтозахисну експертизу за рахунок автоматизації; збереження коштів при застереженні надмірного
захисту земель від ерозії.
Упродовж 2011–2015 рр. науковці ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського
НААН» під керівництвом кандидата наук Д.О. Тімченка
виконували дослідження за темою: «Розробити теоретичні
основи формування системи охорони земель від ерозії в
Україні» [9, арк.1]. Вчені В. Горякіна Л. Загородня,
В. Коляда, О. Круглов, М. Куценко, М. Лазебна,
П. Назарок, В. Лизогубов, Т. Скрильник, Л. Сухова
узагальнили основні закономірності ерозійних процесів
та досвід охорони ґрунтів від ерозії, у тому числі і для
Полтавського регіону [5, арк.2-3]. Ними розглянуто
нормативно-правову основу охорони ґрунтів від ерозії,
що характеризувала соціально-економічні умови вирішення проблеми захисту земель, визначено умови
ерозійно-безпечного функціонування сучасних агроландшафтів як певних інваріантних співвідношень, яких
необхідно дотримуватись для охорони ґрунтів від ерозії
під час землекористування. Встановлено, що основними
чинниками зниження ефективності протистояння земельних угідь ерозійним ґрунтовим процесам стали:
недостатня кількість рослинних решток на ділянках з
інтенсивним проявом ерозії, відсутність заходів з відновлення оптимального рослинного покриття, близьке
розташування приватних земельних ділянок з вирощуванням просапних культур, інтенсивний випас великої
рогатої худоби тощо.
Науковцями з‟ясовано, що з метою забезпечення
сталого розвитку сільського господарства України
доцільно створити умови для функціонування механізмів
охорони ґрунтів від ерозії як системи регулювання
антропогенного навантаження на землі у межах допустимого прояву ерозії. З цією метою здійснено відповідні
заходи з реалізації охорони ґрунтів від ерозії: створено
електронну базу даних земельних паїв із врахуванням їх
бонітету та ерозійної небезпеки; здійснено оцінювання
земель як природного капіталу із врахуванням вартості
захисту їх від ерозії; створено службу моніторингу
ерозійної небезпеки земель; здійснено суцільне оцінювання та картографування ерозійної небезпеки земельних
паїв; складено картограми локального протиерозійного
зонування земель, які регламентували допустиме сільськогосподарське навантаження на землі [5, арк.104].
Вчені О. Круглов, М. Куценко, В. Коляда, П. Назарок за
допомогою геоінформаційних технологій розробили
протиерозійну картограму потенційних пошкоджень
поверхні ґрунту під дією опадів, що корелювала з
ефективністю застосування добрив та засобів захисту
рослин [6, с.24].
Упродовж 2001–2010 рр. вчені Інституту агроекології
та природокористування НААН Т.В. Ільєнко, С.Г. Мудрик,
О.В. Сиротенко, О.Г. Тараріко за матеріалами космічного
знімання виявили деградаційні процеси в агроландшафтах
різних ґрунтово-кліматичних умов України. Ними запропоновано методи визначення розвитку ґрунтової ерозії,
зумовлені станом проективного покриття земної поверхні –
вкритістю рослинністю та розораністю сільськогосподарських земель [7, с.37]. Зазначені методи апробовано в
умовах Лісостепу України з використанням матеріалів
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багатозонального аерознімання камерою «МСК-4» та із
супутника «Rapid Eye». За даними дистанційного
зондування загальним підходом щодо визначення втрат
ґрунту внаслідок площинної ерозії стало визначення
його кількості, втраченого відносно нееродованого
стану. Такий підхід складався з трьох етапів: визначення
наземних показників ерозії ґрунту з використанням
класичних наземних методів, що включали здійснення
вибірки ґрунтових профілів і напівкількісний опис
земних поверхонь; моделювання зв‟язків між наземними
та спектральними показниками з використанням
лабораторних і наземних радіометричних та спектрометричних вимірювань; класифікації зображень високого
розрізнення з метою створення карт ерозійної деградації
ґрунту [7, с.41]. Встановлено можливість визначення
еродованості ґрунтів за опосередкованими показниками,
якими були спектральні характеристики рослинного
покриву, зокрема, вегетаційні індекси.
Упродовж 2001–2005 рр. в ННЦ «Інститут землеробства НААН» та на Полтавській державній обласній
сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І. Вавилова
НААН під керівництвом професора П.І. Бойка вирішували
проблему: «Розробити системи землеробства, що
забезпечать раціональне використання сільськогосподарських угідь, відтворення родючості ґрунтів і захист
їх від ерозії, підвищення продуктивності та стійкості
агроценозів» [8, арк.141]. Для умов Полтавського
регіону кандидати наук В.В. Гангур, Н.П. Коваленко,
О.Є. Корецький розробили системи різноротаційних
сівозмін, що забезпечували виробництво конкурентоспроможної продукції і збереження родючості ґрунту та
захист їх від ерозії [9, с.13]. Визначено комплексний
вплив основних чинників землеробства (сівозміна, добрива, обробіток ґрунту) на продуктивність культур,
родючість ґрунту та протиерозійну ефективність [8,
арк.166-167]. З‟ясовано, що тривале застосування плоскорізного обробітку ґрунту, порівняно з оранкою докорінно змінювало характер розподілу і трансформації
органічних та мінеральних добрив, зумовлювало їх
концентрацію у поверхневому шарі, що призводило до
збіднення нижніх шарів ґрунту на елементи живлення і
гумусові сполуки. Встановлено, що застосування підвищених норм внесення мінеральних добрив спричиняло
негативні зміни фізико-хімічних процесів, що
призводило до погіршення складу вбирного комплексу
та зростання кислотності ґрунту. Опрацьовано всебічне
агротехнічне оцінювання попередників сільськогосподарських культур у сівозмінах із забезпеченням сучасного
рівня інтенсифікації землеробства із застосуванням біологічних засобів [10, с.65].
На основі багаторічних експериментальних досліджень
для різних умов зволоження Лісостепу України з
використанням економіко-математичного моделювання
побудовано регресійні показникові моделі, які забезпечили
встановлення залежності критеріїв ефективності – урожайності сільськогосподарських культур, збору зернових,
кормових одиниць, перетравного протеїну, собівартості
продукції, умовно чистого прибутку, енергоємності та
енерговитрат від величини площ сільськогосподарських
культур, що вирощували у сівозмінах [11, с.136].
Запропоновані моделі було апробовано у фермерському
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господарстві «Карін» Полтавської області, де здійснено
оцінювання чотирипільної зерно-просапної сівозміни з
75% насиченням зерновими і зернобобовими культурами:
1 – горох, 2 – озима пшениця, 3 – цукрові буряки, 4 –
ячмінь [11, с.143].
Упродовж 2006–2010 рр. в ННЦ «Інститут землеробства НААН» та на Полтавській державній обласній
сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І. Вавилова
НААН вирішували проблему: «Розробити теоретичні
основи ґрунтозахисних екологічно безпечних систем
землеробства в зонах Лісостепу й Полісся на основі
опрацювання технологій відтворення й збереження
родючості ґрунтів і системи управління цим процесом,
стабілізації землекористування, створення адаптованих
до ґрунтово-кліматичних умов моделей виробництва
сільськогосподарської продукції, використання високоефективних добрив та хімічної меліорації за максимального залучення відновлюваних місцевих ресурсів
органічних добрив (побічна продукція рослинництва,
сидерати тощо), а також біопрепаратів і стимуляторів
росту, що забезпечують отримання високоякісної
продукції та охорону навколишнього середовища» [12,
арк.135–136]. Для умов Полтавського регіону вченими
розроблено наукові основи і рекомендації з впровадження системи сівозмін для виробництва конкурентоспроможної продукції та збереження родючості із
протиерозійною безпекою ґрунтів [12, арк.138]. Встановлено, що впровадження ґрунтозахисного землеробства
сприяло стабілізації землекористування, а раціональне
використання і охорона ґрунтів стали одним із пріоритетних завдань науки і суспільства у цілому [13, с.17].
Упродовж 2011–2015 рр. в ННЦ «Інститут
землеробства НААН» та на Полтавській державній
обласній сільськогосподарській дослідній станції ім.
М.І. Вавилова НААН виконували дослідження за
науково-технічною програмою «Землеробство» за
завданням «Розробити наукові основи розвитку галузі
землеробства та стабілізації землекористування і структури природних угідь, застосування технологій конкурентоспроможного виробництва продукції рослинництва,
збереження та відтворення в них родючості ґрунтів» [14,
арк.46]. Для умов Полтавського регіону вченими
розроблено заходи стабілізації землекористування –
опрацювання на основі теоретико-методологічних принципів і механізмів раціонального використання та охорони
земель, структури посівних площ з урахуванням ґрунтового покриву і фізіологічних вимог сільськогосподарських культур [14, арк.47]. Розроблено зональні різноротаційні ґрунтозахисні сівозміни для агроформувань
широкого спектру спеціалізації. Для забезпечення
управління родючістю ґрунту і продуктивністю рослин
створено модель культурної агроекосистеми із врахуванням біологізації землеробства, основні антропогенні
чинники якої розглядали у функціональному взаємозв‟язку з родючістю і агроекологічним станом ґрунту
для регулювання відтворення родючості та ерозійної
безпеки за високої продуктивності і якості сільськогосподарських культур [14, арк. 48]. Під керівництвом
професора П.І. Бойка для Полтавського регіону розроблено
системи ґрунтозахисних сівозмін з метою забезпечення
раціонального використання сільськогосподарських угідь,

відтворення родючості ґрунтів і захисту їх від ерозії, підвищення продуктивності та стійкості агроценозів [15, с.9].
Вченими розроблено і впроваджено короткоротаційні
сівозміни для господарств різних форм власності і
спеціалізації виробництва [14, арк.49]. Сформовано
системи обробітку ґрунту для спеціалізованих сівозмін з
короткою ротацією за умов використання органічних
добрив, побічної продукції рослинництва, проміжних
культур, зокрема у сівозмінах з високим насиченням
зерновими культурами [14, арк.53]. Науково обґрунтовано
принципи переходу на високопродуктивні енергозберігаючі ґрунтозахисні технології обробітку ґрунту за
оптимального використання наявної ґрунтообробної
техніки та залучення сучасних комплексів, що забезпечило
подвоєння продуктивності праці у ґрунтообробнопосівному комплексі механізованих робіт, економію
пального, надійний захист ґрунтів від ерозії, антропогенного переущільнення, здійснення сівби озимих і
ярих культур в оптимальні агротехнічні терміни в умовах
Полтавського регіону [14, арк.50].
Науковцями розроблено теоретико-методологічні та
практичні основи агротехнічних заходів для підвищення
економічної та енергетичної ефективності ґрунтозахисного
землеробства [16, с.36]; одержання конкурентоздатної та
екологічно безпечної сільськогосподарської продукції за
умови збереження і підвищення родючості ґрунту [17,
с.15]. Ними визначено ефективність сівозмін з різним
насиченням зерновими, технічними і кормовими культурами та встановлено їх дію на продуктивність культур
і економію енергетичних ресурсів; удосконалено енергозберігаючі, ресурсозберігаючі та екологічно безпечні
високопродуктивні технології вирощування зернових,
зернобобових, технічних та кормових культур; впроваджено екологічно безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур з використанням соломи та
інших рослинних решток як органічного добрива [1, с.296].
У Полтавській державній аграрній академії
МОН України вчені О.П. Біленко, О.Ф. Гордєєва,
О.В.Міщенко, Г.І.Назаренко, М.М.Опара, В.М.Писаренко,
П.В. Писаренко,
С.В. Поспєлов,
С.В. Тараненко,
Т.О. Чайка, Н.С.Шокало встановили ефективність заходів
відтворення і регулювання родючості ґрунтів шляхом
розроблення й застосування ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту у різноротаційних сівозмінах [1,
с.297]. Науковці опрацювали та впровадили органомінеральні системи удобрення та визначили ефективність
внесення альтернативних добрив для умов Полтавського
регіону [18, с.29].
Висновки. Результати досліджень вчених науководослідних установ системи НААН та вищих навчальних
закладів МОН України на початку ХХІ ст. свідчать про
те, що призупинення ерозійних втрат та інших деградаційних процесів у ґрунті Полтавського регіону
забезпечувало постійне використання ґрунтозахисного
землеробства, протиерозійного облаштування агроландшафтів на контурно-меліоративних засадах, організації
постійно діючого оперативного моніторингу стану
ерозійно небезпечних територій за допомогою методів
дистанційного зондування ґрунтово-рослинного покриву
з використанням ГІС-технологій. При цьому важливе
значення мала оптимізація структури сільськогоспо-
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дарських угідь та ґрунтозахисних сівозмін, зменшення
розораності території країни та виведення з орних земель
малопродуктивних ерозійно небезпечних схилових земель.
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A CONTRIBUTION OF UKRAINIAN SCIENTISTS IS TO DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC BASES OF
PROTECTING SOIL AGRICULTURE OF POLTAVA REGION IN BEGINNING OF ХХІ OF CENTURY
It is found out, that at the beginning ХХІ of century of halt of the degradation ground processes in the Poltava region provided
the use of protecting soil agriculture, that was provided by optimization of structure of agricultural lands, application of till of soil is
without shelves, protecting soil crop rotations with till of long-term leguminous herbares and organic fertilizer. Organization of
monitoring of the state became important erosive dangerous territories by means of methods of the remote sensing of groundvegetable cover with the use of the newest technologies on the basis of economically-mathematical design.
Key words: development, scientific bases, protecting soil agriculture, protecting soil crop rotations, till of soil is without shelves,
Poltava region.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
У статті досліджено особливсті отрансформаційних процесів етнонаціональної структури незалежної
України. Проаналізовано за статистичними матеріалами 1989–2001 рр. темпи росту кількості населення
усіх етнонаціональних спільнот і груп у регіонах України. Визначено основні тенденції та характер
етнодемографічного розвитку регіонів України у період незалежності.
Ключові слова: трансформаційні процеси, етнонаціональна структура, етнодемографічні процеси,
міграціїні процеси, етнонаціональні групи, етнічна ідентічність, етнічні меншини.
Постановка проблеми. Набуття Україною повного
державного суверенітету, кінець радянської політики
формування «єдиного радянського народу», зміна векторів
і структури зовнішніх міграцій не могли не започаткувати нові соціальні процеси, у тому числі й зміни
тенденцій етнодемографічного розвитку. Динаміка людності етнонаціональних спільнот і груп безпосередньо
визначалася загальними контурами демографічної ситуації,
характерною особливістю якої стала депопуляція населення, особливо у північно-східних і центральних областях,
та поступове входження у фазу гострої демографічної
кризи, тобто суттєвого погіршення всіх демографічних
параметрів (різке зменшення народжуваності, старіння
населення, зростання смертності, розлучень та ін.).
Перебіг демографічних процесів помітно ускладнювала
трансформаційна соціально-економічна криза, характерною ознакою якої стало різке падіння промислового
потенціалу всіх регіонів держави. Разом з тим, на початку
90-х років ХХ ст. в Україні спостерігалося помітне
етнокультурне піднесення, яке особливо проявилося у
створенні етнонаціональних товариств, розширенні
кількості видань мовами етнонаціональних меншин [13],
[7], [13], [23]. Так, уже в 1995 р. в Україні функціонувало 18 всеукраїнських та 249 регіональних національно-культурних товариств [14, с.17]. Попри відсутність
чіткої концепції державної еонокультурної політики,
діяльність вищих та центральних органів влади так чи
інакше сприяла формуванню, за словами Р. Чілачави та
Т. Пилипенко, «безконфліктного, інтегративного типу
розвитку міжнаціональної взаємодії» [21, с.19].
Метою дослідження є розрахування та аналіз за
статистичними матеріалами темпи росту кількості населення усіх етнонаціональних спільнот і груп протягом
1989–2001 рр. в регіонах України, на основі чого
визначити основні тенденції та характер етнодемографічного розвитку регіонів України у період незалежності.
Виклад основного матеріалу. Основні характерні
риси трансформації етнонаціональної структури України
зафіксував перший і поки що єдиний всеукраїнський
перепис 2001 року, який, хоча й проводився загалом за
методологією ще радянських переписів, подав значно
більше інформації щодо характеристики етнонаціональних взаємин, зокрема, щодо статево-вікової структури

етнонаціональних спільнот, місця народження представників різних груп.
Зіставлення переписів 1989 та 2001 років виявило,
насамперед, поглиблення диференціації в динаміці
населення регіонів України, а також нові тенденції у
темпах росту чисельності етнонаціональних спільнот і
груп, які помітно змінили їхні кількісні параметри, і
особливо – співвідношення українців і росіян. Отже,
згідно з даними перепису 2001 р. абсолютна кількість
населення України з 1989 по 2001 рік зменшилася на
6,2%. Найбільший рівень депопуляції населення (на
понад 9%) відбувся у деяких центральних, північних і
східних областях (Житомирській, Сумській, Чернігівській,
Донецькій, Луганській). Разом з тим, у західному регіоні
демографічний розвиток був більш зрівноваженим, а у
двох областях, Закарпатській та Рівненській, спостерігалася навіть позитивна динаміка. Така диференціація
регіонального демографічного розвитку частково відобразилась і на етнодемографічних тенденціях, серед яких
найсуттєвіше значення мала зміна характеру демографічного розвитку українців і росіян. Так, кількість
етнічних українців в Україні збільшилася на 0,3% і
досягла 37,54 млн осіб. Важливо, що кількість міських
українців збільшилася на 4,8%, а сільських зменшилася
на 6,5% [2, с.11]. Враховуючи те, що кількість населення
України загалом зменшилася (на 6,2%), то за міжпереписний період частка українців зросла більш суттєво –
на 5,1% (до 77,8% у 2001 р.). Зростання частки українців
у містах досягло 7,9%, а у селах – 0,6%. Відповідно
частка українців у міському населенні досягла 73,7%, а у
сільському – 87,1%. Разом з тим, протягом 90-х років
абсолютна кількість і частка росіян зменшились,
абсолютна кількість – на 26,6%, а питома вага – на 4,8%
(з 22,1% у 1989 р. до 17,3% у 2001 р.). Знизилась і
сумарна питома вага інших етнічних меншин: з 5,2% до
4,9 (на 0,3%). Внаслідок цього збільшився розрив у
чисельності українців та етнонаціональних меншин:
кількість українців у сільському населенні переважала у
2001 р. чисельність усіх етнічних меншин – у 6,7 рази, у
міському – у 2,7 рази.
Такі суттєві зміни векторів етнодемографічного
розвитку України зумовлені, насамперед, геополітичними
змінами, які підштовхнули зміни етнонаціональної іден-
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тичності, а також змінами структури та напрямів зовнішніх
міграцій та, меншою мірою, відмінностями природного
приросту за етнонаціональними спільнотами і групами.
Роль міграційного чинника в етнодемографічних процесах 90-х рр. залишалася доволі помітною, особливо
для деяких етнічних груп, адже 11,1% усіх громадян
України народилися поза її межами [1, с.42]. За словами
В. Джамана зовнішні міграції протягом першої половини
90-х ХХ ст. мали етнічний характер [5, с.196]. Згідно з
дослідженнями М. Шульги, протягом 90-х років в Україну
прибуло 929,3 тис.етнічних українців, а вибуло 715,7
тис.осіб [22, с.29]. Тобто, враховуючи міграційне сальдо
(213,6 тис.осіб), можна визначити, що кількість українців в
результаті міграційних процесів зросла приблизно на
0,5%. Про відносно невеликий вплив імміграції на
динаміку кількості українців свідчить і той факт, що
згідно з матеріалами перепису 2001 р. частка українців,
які народилися в Російській Федерації, становила лише
1,4% [1, с.14]. Дещо більшим був вплив міграцій на
динаміку кількості росіян: протягом досліджуваного
періоду в Україну прибуло 818,8 тис.росіян, а вибуло –
968,2 тис.(сальдо міграцій (149,4 тис.осіб) дорівнює
1,3% від кількості росіян за переписом 1989 р.) [22,
с.31], [18, с.85-103].
Обсяги впливу відмінностей природного руху можна
окреслити лише опосередковано, адже перепис 2001 р.
не фіксував безпосередньо значення показників народжуваності, смертності та природного приросту в етнонаціональному розрізі. Втім, окремі висновки з цього привод у
можна зробити з урахуванням значень статево-вікової
структури. Зокрема, враховуючи те, що середній вік
росіян (41,9) є дещо вищим, ніж українців (38,2), а переважання жіночого населення над чоловічим є більшим,
то об‟єктивно, що природний приріст росіян протягом
зазначеного періоду був дещо меншим порівняно з відповідним показником в українців, особливо у західних
областях, де практично зупинилися промислові гіганти
«всесоюзної» економіки, розформовано багато військових
частин. Вищим серед росіян був показник розлучень,
який також понижує природний приріст. Однак вплив
природного приросту в змінах співвідношення українців
та росіян все ж не був вирішальним. Ще менше значення
мали асиміляційні процеси, адже рівень асиміляції
росіян, які в умовах СРСР були у привілейованому
становищі домінуючої нації, у 2001 р. був мінімальним:
частка росіян, які вважали рідною свою національну
мову, становила 95,9%,а частка росіян з рідною
українською мовою – лише 3,9%. Але все ж у деяких
західних і центральних областях частка україномовних
росіян досягала 10–20%, засвідчуючи реальність
деякого, але відносно незначного рівня асиміляції. Отже,
з урахуванням усіх чинників, основне значення у
суттєвому зменшенні кількості та питомої ваги росіян
мала зміна ідентифікації в нових геополітичних умовах
частиною населення, насамперед тих, які народилися у
змішаних українсько-російських родинах і в умовах
СРСР з кон‟юнктурних міркувань ідентифікували себе
як росіяни. Це підтверджується тим, що найбільше
зменшення частки росіян (на понад 5%) відбулося у
міському населенні східних і південних областей, тобто
там, де протягом 1959–1989 рр., навпаки, спостерігалося
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найбільш суттєве зниження частки українців. Ця нова
тенденція додатково свідчить про неприродність етнодемографічних процесів повоєнного радянського періоду.
Слід підкреслити, що зміна ідентичності мала добровільний характер, адже державні структури України аж ніяк
не демонстрували нетолерантного ставлення до російської
етнічності, тим більше у південних та східних областях,
де переважала російськомовна соціально-культурна
інфраструктура. Про це, зокрема, свідчать і соціологічні
дослідження, проведені у Києві В. Пилипенко та
Ю. Приваловим [16, с.507].
Внаслідок зміни етнодемографічних співвідношень
кількість українців у сільській місцевості у 2001 р.
переважала кількість росіян у 12,7 рази, а у міському
населенні число українців переважало число росіян у 3,3
рази. Але, незважаючи на зниження демографічної ваги,
росіяни залишилися в Україні єдиною справді великою
національною меншиною, яка у сільському населенні
переважає наступну за людністю групу (молдаван) у 6,3
рази, а у міському (білорусів) – у 20,7 рази. За винятком
Закарпатської та Чернівецької областей, у всіх інших
регіонах, де переважають українці, росіяни зберегли
другу позицію. Отже, скорочення кількості росіян у всіх
регіонах України було викликане такими чинниками: поперше, деполяризаційними процесами з 1992 р. унаслідок
зменшення рівня народжуваності та зменшення коефіцієнта смертності; по-друге, обмеженням масової міграції
росіян в Україну і частковим переселенням їх на
історичну Батьківщину, особливо в умовах соціальноекономічної кризи початку 90-х рр. Особливо ж відчутним був міграційний відплив росіян у 1993–1995 рр. з
міст Харківської, Луганської, Донецької та Одеської
областей. Ще одним чинником зменшення чисельності
росіян в Україні стали зміни в національній свідомості й
ідентифікації росіян. Власне чимало громадян із змішаним
(українсько-російським) корінням, що в радянську добу
в умовах неофіційного панування російської ідентичності
записувалися росіянами, після 1992 р. почали визначати
себе українцями [11, с.232-246].
0Різновекторними були тенденції демографічного
розвитку інших етнічних спільнот і груп. Зокрема,
внаслідок імміграції кількість кримських татар зросла в
Україні за міжпереписний період у 5,3 рази і досягла
248,2 тис.осіб. Кримські татари таким чином вийшли на
четверте місце серед етнічних меншин (після росіян,
білорусів та молдаван), а у сільському населенні – на
третє (після росіян та молдаван). Зростання чисельності
кримських татар відбулося головно в одному регіоні –
Автономній Республіці Крим, де їхня кількість перевищила 245 тис.осіб (12% населення регіону). Власне в АР
Крим проживало 98,1% всіх кримських татар, ще 0,8 –
у Херсонській області. Враховуючи високий природний
приріст (середній вік кримських татар (33,4 роки) є одним з
найнижчих в Україні) та збереження міграційного приросту можна прогнозувати подальше підвищення демографічної ваги кримських татар у цьому регіоні [20, с.386-413].
Продовжував зростати достатньо високими темпами
демографічний потенціал вірменів, азербайджанців,
грузинів, основу яких становили мігранти попереднього
періоду та останніх років, а з традиційних груп – ромів.
Так, темпи росту вірменів були майже удвічі більшими
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від середніх по Україні. Основним районом зосередження
цих груп стала столиця та великі промислові центри Сходу.
А темпи зростання кількості ромів у Закарпатській
області були вищими від усіх інших груп. Водночас
кількість євреїв, переважно через еміграцію в Ізраїль та
США, зменшилася більше, ніж у 4 рази. Погіршилася і
їхня статево-вікова структура, обмежуючи подальші
перспективи відтворення. За кількістю населення етнонаціональних меншин євреї з другого місця у 1989 р.
(після росіян) опустилися у 2001 р. аж на дев‟яте місце.
Різко змінився характер демографічного розвитку
білорусів: якщо протягом 1959–1989 рр. їхня кількість
зростала високими темпами, то за період з 1989 по 2001
дуже суттєво зменшилася – на 37,3%, що є наслідком
від‟ємного сальдо міграцій та асиміляції, внаслідок чого
для білорусів характерною є дуже велика частка осіб
пенсійного віку (40,3%) та високий середній вік (50
років). Такі негативні демографічні передумови, разом з
одним з найвищих ступенів дисперсності розселення
(білоруси розсіяно проживають у великих містах), не
дають підстав для оптимістичних висновків щодо
зростання демографічної ваги цієї національної групи [19, с.355-364].
Високими темпами зростала румунська людність (на
12,0%), що пояснюється не лише збереженням традиційно
високих показників народжуваності, незначним рівнем
асиміляції, але, як можна припустити, й тим, що частина
молдаван, особливо у Чернівецькій та Закарпатській
областях, у нових геополітичних умовах ідентифікувала
себе як румуни. Про це свідчить і неприродне для
молдавської групи (з огляду на відносно високий
природний приріст) зменшення кількості (на 20,3%).
Незважаючи на помітне зменшення, молдавани зберігають
порівняно значну демографічну вагу в сільському населенні (1,2%, третє місце після українців і росіян).
Як відомо, сучасний політикум Румунії не відмовився
від концепції «єдиного румунського народу і єдиної
румунської нації» та «континуїтету румун» у КарпатоДунайському регіоні, яку розробили румунські історика
ще в середині ХІХ ст. Її суть, як слушно зауважив
Т. Рендюк, зводилася до того, що сучасний румунський
етнос має включати не лише власне етнічних румунів,
але й сусідніх молдаван, арумунів, істрорумунів і
валахів, незалежно від їхньої історичної назви та країн
проживання [22, с.28], [18].
Не припинялося у незалежній Україні зниження демографічного потенціалу поляків, однак темпи зменшення
їхньої кількості сповільнилися, що пов‟язано з процесами
культурно-релігійного відродження, які активізувалися в
90-і роки ХХ ст. при підтримці Польщі, особливо в Центрі
та на Заході України. Але все ж у рейтингу кількості
населення етнічних меншин поляки за міжпереписний
період з шостого місця опустилися на восьме (після росіян,
білорусів, молдаван, кримських татар, болгар, угорців та
румунів). Ресурси подальшого демографічного приросту
цієї групи також є невисокими: середній вік поляків є
одним з найвищих в Україні (49,5 років), міграційне
сальдо – від‟ємним, лише 12,8% польського населення
вважає рідною свою національну мову [3, с.84-86].
Серед етнонаціональних меншин окреме місце в
структурі українського суспільства займають малі народи,

для яких окремі регіони України є їхньою історичною
батьківщиною. Це особливо стосується кримчаків і
караїмів з огляду на критичне зниження їхньої чисельності: згідно з даними перепису 2001 р. в Україні проживало 1196 караїмів та 406 кримчаків [2, с.34-36], що надто
мало для збереження етнічності. Окрім того, представники
цих малих народів розселені досить розсіяно. Так, 671
караїм проживає в АР Крим, 106 – в Івано-Франківській
області, 65 – в Одеській області, 64 – в Дніпропетровській
області, 51 – в Запорізькій області, 44 – у м. Севастополі.
Високим є і ступінь їхньої асиміляції. Зокрема, мову
своєї національності вважає рідною тільки 5% караїмів
[8, с.16]. Разом з тим, непогані передумови для збереження
своєї етнічності має інший корінний невеликий народ –
гагаузи, яких у 2001 р. в Україні проживало 31,9 тис.осіб.
Порівняно з 1989 р. кількість гагаузів зменшилася лише
на 0,3%. Позитивними передумовами подальшого їхнього
демографічного розвитку є компактність розселення
переважно у сільській місцевості Південної Бессарабії
(поза Одеською областю проживає лише приблизно 2,5
тис. гагаузів), а також наявність порівняно значного
ареалу проживання гагаузів у сусідніх районах південної
Молдови (близько 150 тис.осіб).
Розвиток етнокультурних та етнополітичних процесів у
незалежній Україні засвідчив демографічне значення
змін етнічної ідентичності окремих груп населення. Як
уже зазначалося, це стосувалось ідентифікації частини
молдаван як румунів, а також зміни ідентифікації
частини населення, яке народилося у змішаних українсько-російських родинах. З огляду на неконсолідованість
українського етносу з самого початку 90-х років ХХ ст.
почали проголошуватися різні ідеї трактування деяких
регіональних груп українського народу як окремих етносів
(слобожан, ятвягів, новоросів, русинів та ін.). Значну
увагу критиці таких етнополітичних проектів , трактуючи
їх як псевдоетноспільноти, приділяв на той час
львівський історик-сходознавець Я. Дашкевич [4, с.77].
Більшість з таких проектів через їхню очевидну етнічну
безпідставність не набули подальшого розвитку. І лише
ідея політичного русинства, з огляду на окремі особливості
історичного розвитку Закарпаття, активність окремих
науковців та ідеологів, зокрема, американського історика
українсько-угорського походження П. Магочі [10, с.3134], а також активну інформаційну підтримку з-за кордону,
змогла утвердитися серед частини українського населення
Закарпатської області. Пропаганді цієї ідеї сприяло
збереження серед українського населення Закарпаття
самоназви «русини», яка протягом кількох століть була
поширена фактично на всій українській етнічній території.
Водночас одним з вирішальних аргументів щодо єдності
українського населення Закарпаття і Прикарпаття є його
етнографічна тотожність, зокрема, приналежність до
етнографічних груп лемків, бойків, гуцулів, що компактно
проживають в суміжних областях (Закарпатській, ІваноФранківській, Львівській, Чернівецькій). Проведені
О. Нельгою соціологічні дослідження також зафіксували
у Закарпатській області невелику кількість прихильників
окремого «русинського етносу» [15, с.355].
Реальні демографічні контури цього етнополітичного
явища розкрив перепис населення 2001 р., згідно з яким
усі мешканці Закарпаття дістали змогу ідентифікувати
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себе як русини. Але, незважаючи на величезну
інформаційну підтримку, яку прихильникам політичного
русинства надавали закордонні та деякі українські
засоби масової інформації, за даними перепису 2001 р.
менше одного відсотка закарпатських українців (лише
10090 осіб) задекларувало приналежність до русинства,
причому більшість з них проживала на відносно невеликій
території області (у містах Ужгороді, Мукачевому та в
Свалявському районі), а 31% задекларувала рідною
українську мову [9, с.62-67], що переконливо засвідчило
штучність та політичну заангажованість цього явища,
яке, на жаль, підтримала частина управлінців і політиків
Закарпатської області.
Усі основні тенденції етнодемографічного розвитку
України протягом 1989–2001 рр. своєрідно проявилися і
в регіональному вимірі. Це стосується і зростання питомої
ваги українців та зменшення частки росіян, і темпів
росту окремих етнонаціональних груп, і навіть окремих
аспектів зміни етнічної ідентифікації. Так, попри те, що
зростання частки українців за міжпереписний період
відбулося у всіх регіонах, за винятком АР Крим, у
східних і південних областях (Дніпропетровська, Донецька,
Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська,
Херсонська) та м. Києві ці зміни стали особливо
суттєвими, усуваючи негативні наслідки послаблення
демографічного потенціалу української нації в попередні
історичні періоди. Зросла частка українців і у двох
західних областях – Закарпатській та Чернівецькій. З огляду на це, протягом 90-х років ХХ ст., за словами
М. Дністрянського, спостерігалася прогресивна, з геополітичної точки зору, тенденція вирівнювання (деполяризації) етнонаціонального простору України [6, с.95].
Якщо у 1989 р. частка українців перевищувала 90% у 9
регіонах, то у 2001 р. – у 13 (Вінницькій, Волинській,
Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській). Темпи
росту кількості українців були вищими, ніж росіян у всіх
регіонах, у тому числі і у Криму, де частка українців
зменшилася через різке зростання кількості кримських
татар. Внаслідок етнодемографічних змін за міжпереписний період українці досягли більшості майже на 95%
території України, у тому числі у двох районах АР Крим –
Красноперекопському і Первомайському.
Із зростанням частки українців за міжпереписний
період частково корелює зменшення частки росіян, яке
відбулося у всіх, без винятку, регіонах України. Більше
середніх по Україні значень зменшилася питома вага
росіян в АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській , Харківській,
Херсонській областях та у м. Києві.
Як свідчить перепис, зменшення частки інших етнічних
меншин спостерігалося у всіх регіонах, за винятком АР
Крим. Найбільш суттєво – у Житомирській області,
Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях,
насамперед з огляду на від‟ємні темпи росту поляків та
євреїв. Через зменшення питомої ваги етнонаціональних
меншин у внутрішніх районах західних, центральних та
північних областей зменшилося до мінімуму число
населених пунктів, де етнічно неукраїнське населення
становило б абсолютну чи відносну більшість. Разом з
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тим, у прикордонних районах, де більшість становили
болгари, угорці, румуни, молдовани (Берегівський район
Закарпатської області, Герцаївський та Новоселицький
райони Чернівецької області, Арцизький, Болградський,
Ренійський і Тарутинський райони Одеської області),
кількісна перевага етнонаціональних меншин збереглася.
Особливим аспектом етнодемографічних процесів є
динаміка кількості населення за визнанням рідної мови,
яка відображає можливі тенденції втрати своєї людності
різними етнонаціональними групами в результаті асиміляції. В цьому контексті, на відміну від радянського
періоду, протягом 1989–2001 рр. зросла частка населення з
рідною українською мовою з 64,7% до 67,5% (на 2,8%),
зменшилася з 32,9 до 29,6% питома вага населення з
рідною російською мовою (на 3,2%). Зіставлення
динаміки кількості українців та частки населення з
рідною українською мовою свідчить про значне
відставання темпів збільшення частки україномовного
населення (на 2,8%) від динаміки чисельності етнічних
українців (на 5,1%), засвідчуючи інерційність багатьох
мовно-культурних та інформаційно-ментальних стереотипів.
На відміну від динаміки української людності, яка
збільшилася у всіх регіонах, за винятком Криму, тенденції
зміни структури населення за рідною мовою у регіональному вимірі були більш диференційовані. Так, при
зростанні частки населення з рідною українською мовою
у всіх західних, центральних, більшості східних та
південних областей, у Кримській автономії, Донецькій
та Луганській областях відбулося її зменшення. Відповідно
в Донецькій і Луганській областях збільшилася частка
населення з рідною російською мовою, а у АР Крим – з
рідною кримськотатарською. Тобто, за між переписний
період поглибилася диференціація за визнанням рідної
мови між, з одного боку, центральними та західними
областями, та, з другого, між крайніми східними та
південними регіонами.
Питома вага населення, що вважає рідними інші,
крім української та російської мови, збільшилася
незначно: з 2,5% у 1989 р. до 2,9% у 2001 р. (на 0,4%),
що пов‟язано із зростання їхньої частки насамперед в АР
Крим, Кіровоградській, Одеській та Чернівецькій
областях). У чотирьох регіонах (АР Крим, Закарпатська,
Одеська, Чернівецька області) частка населення, що
вважає рідними інші мови, перевищує 10%. Водночас у
більшості центральних і східних областей відбулося
зменшення частки населення, що вважає рідними інші,
крім української та російської, мови.
Останні переписи означили і певні напрями асиміляції різних етнонаціональних груп. Зокрема, більшою
мірою в україномовне середовище, ніж у російськомовне,
асимілюють представники тих меншин, більшість яких
розселена у сільській місцевості західних і центральних
областей. Це насамперед слов‟янські групи (поляки,
чехи, словаки), меншою мірою роми, угорці та румуни.
Разом з тим, більшість інших груп, особливо тих, які
представлені міськими жителями, асимілюють здебільшого
у російськомовне середовище. Демографічні обсяги асиміляції, якщо порівняти переписи 1989 і 2001 рр., не
зменшилися, а здебільшого зросли. Найвищий рівень
мовної асиміляції характерний для білорусів, євреїв,
поляків, греків, німців, корейців, казахів, чехів [2].
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Тенденції етнодемографічного розвитку незалежної
України підтвердили збереження помітних регіональних
відмінностей між центрально-північними, західними,
східними та південними областями, в основі формування
яких особливості політичної історії та історії заселення.
Основною рисою етнодемографічного розвитку Центру
та центрально-північно-східних областей (Чернігівська,
Сумська) стало зростання їхньої етнічної однорідності в
результаті збільшення частки українців (в областях на 2–
6%, у Києві – на 9,7%). Невеликі ареали компактного
розселення інших національних меншин (білорусів (у
Чернігівській області), поляків (у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях), молдаван (у Вінницькій,
Кіровоградській областях) ще більше звузились. Але все
ж саме в межах Житомирській області проживає найбільше
поляків – близько 32%.
У межах Заходу України історико-географічні особливості визначили подібність тенденцій етнодемографічного
розвитку, насамперед, волинських і галицьких областей
(Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської,
Тернопільської), які й за радянських часів виділялися
високим ступенем кількісного домінування представників
української етнонації. В умовах незалежної України
частка українців ще більше зросла, досягнувши понад
95%, а частка росіян – зменшилася (нижче 5%), внаслідок
чого переважання українців над росіянами є найвищим в
Україні (у Тернопільській області аж у 78 разів).
На Сході України на етнодемографічні процеси
продовжував впливати високий ступінь індустріального
розвитку, урбанізації та сусідське положення з Росією,
яке, зокрема, зумовило зростання кількості вихідців з
Кавказу. За міжпереписний період частка етнічних
українців тут зросла найсуттєвіше – у середньому на 7%.
Разом з тим, незважаючи на помітне зменшення
кількості та питомої ваги (у середньому на 6%), значний
демографічний потенціал на Сході зберігали росіяни.
Саме тут зосереджено понад 56% усіх росіян України, а
їхня частка коливається від 17,6% у Дніпропетровській
області до 39,0% – у Луганській. У Донецькій області
серед інших етнічних меншин своєю порівняно значною
демографічною вагою (1,6% від усього населення) й
історичними традиціями виділяються греки, які проживають у південних районах [11, с.232-246].
Різновекторні етнодемографічні процеси відбувалися
на Півдні незалежної України. Якщо в межах
Миколаївської, Одеської та Херсонської областей темпи
росту кількості українців були додатніми і значно
вищими середніх за областями значень, що зумовлювало
збільшення їхньої частки і зменшення поліетнічності
регіонів загалом, то у Кримській автономії – зменшилися
частки і росіян, і українців, а суттєво збільшилася кількість
і питома вага інших груп, що привело до формування
більш етнічно змішаного складу населення. Про це
свідчить і той факт, що лише 65,2% населення Криму
народилося на території України, а 18,8% – на території
Росії, ще 8,1 – на території Узбекистану [1]. В південних
областях «материкової» України найбільш поліетнічною
залишається Одеська область: з 26 адміністративних
районів у 5 більшість становлять етнічні меншини –
болгари та молдавани, а з 7 міст обласного підпорядкування – лише в одному Ізмаїлі (росіяни).

Порівняно з іншими українськими регіонами Крим
продовжує виділятися більшістю росіян, хоча їхня
кількість за міжпереписний період суттєво зменшилася
(на 11,6%), особливо сільського населення (на 13,3%).
Частка інших етнічних меншин збільшилася у всьому
населенні на 9,7%, у міському населенні – на 5,5%, у
сільському – аж на 16,4%. Зросла і їхня абсолютна
чисельність: кримських татар у 6,3 рази, вірмен – у 3,6
рази, узбеків – у 4,6 рази, татар – на 16%,
азербайджанців – на 73%, корейців – на 23%. Водночас
темпи росту кількості українців були нижчими від
середньорегіональних, а тому їхня питома вага зменшилася
на 2,4% в усьому населенні, на 0,3% у міському та 6,5%
у сільському населенні. Через різке зростання кількості
кримських татар змінилися і внутрішньорегіональні
співвідношення, особливо у сільській місцевості. Зокрема,
у 7 районах, переважно передгірських і центральносхідних, частка кримських татар уже перевищила 20%.
У чотирьох таких районах кримські татари за питомою
вагою вийшли на друге місце після росіян. Значно менше
зосереджено кримських татар на Південному березі
Криму та у північних районах. Доволі суттєві зміни етнонаціональної структури Криму зумовили деяку етнополітичну напруженість, хоча загалом на півострові є усі
можливості для безконфліктного розвитку [21, с.19].
Відображення регіональних особливостей етнодемографічних процесів, які відбулися в незалежній Україні,
додатково засвідчує збереження історико-культурних
відмінностей регіонів України, що потребує здійснення
ефективної регіональної етнополітики.
Однією з основних тенденцій етнодемографічного
розвитку УРСР у другій половині ХХ ст. стало поглиблення нерівномірностей темпів росту кількості населення
різних етнонаціональних спільнот і груп, зумовлене
насамперед міграційними та асиміляційними процесами.
Найбільший вплив на трансформацію етнонаціональної структури УРСР протягом 1959–1989 рр. мало
різке збільшення кількості та питомої ваги росіян, менші,
ніж в середньому по республіці, темпи динаміки кількості
українців, різке зменшення кількості та питомої ваги
євреїв та поляків, стійке зростання демографічної ваги
білорусів. Етнічні групи, компактно розселені переважно у
сільській місцевості західної та південно-західної України
(болгари, гагаузи, молдовани, румуни, угорці), зберегли
свою демографічну вагу).
Нерівномірність темпів росту кількості населення
етнонаціональних спільнот і груп за регіонами , зниження
демографічного потенціалу української етнічної нації у
більшості східних та південних областей спричинили і
поглиблення регіональної диференції за етнононаціональним складом населення між східними, західними,
південними і центральними регіонами.
Отже, дослідивши вище зазначені статистичні матеріали щодо особливостей трансформаційних процесів
етнонаціональної структури незалежної України ми
прийшли до наступних висновків. По-перше, характерною
рисою трансформації етнонаціональної структури населення незалежної України стало помітне зростання частки
українців та зменшення частки росіян, яке відбулося у
всіх регіонах України (за винятком Криму) головно
через зміну етнічної ідентичності частиною населення,
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яке народилося в етнічно змішаних сім‟ях, меншою
мірою – в результаті зовнішніх міграцій та нерівномірності природного приросту. По-друге, найвищий приріст
частки українців відбувся у областях Сходу та Півдня
України, зменшивши розрив в основних етнодемографічних співвідношеннях цих регіонів з Центром України.
По-трете, внаслідок повернення депортованого населення
різко зросла етнічна мозаїчність Криму. І по-четверте,
компактно розселені етнонаціональні меншини (болгари,
гагаузи, молдавани, румуни, угорці) загалом зберегли
свій демографічний потенціал. Погіршились демографічні
параметри таких дисперсно розселених етнічних груп,
як білоруси, євреї, поляки.
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INDEPENDENT UKRAINE: FEATURES OF THE TRANSFORMATION PROCESSES
OF THE ETHNONATIONAL STRUCTURE
The article examines the features of the transformation processes of the ethnonational structure of independent Ukraine.
Analyzed, according to the statistical materials of 1989–2001, the growth rates of the population of all ethno-national
communities and groups in the regions of Ukraine. The main trends and the nature of the ethnodemographic development of
the regions of Ukraine in the period of independence are defined.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В КОНФЕСІЯХ
Метою статті було розкриття ролі церковних організацій у соціальній роботі. Тому автор
проаналізував та систематизував основні напрями соціальної роботи, що реалізують сьогодні католики,
протестанти і православні. Без вдавання до конкретизації церков цих напрямів автор звертає увагу на
форми і методи діяльності організацій з різними категоріями клієнтів. Підкреслює, що дана робота є
актуальною і необхідною в умовах сьогодення, тому вимагає подальшого вивчення. Зокрема, аспект
співпраці церков і громадянських та державних організацій у напрямі допомоги різним категоріям клієнтів
соціальної роботи.
Ключові слова: католики, православні, протестанти, соціальна робота, допомога, підтримка.
Постановка проблеми, зв’язок її з важливими
науковими і практичними завданнями. Актуальність
дослідження зумовлюється посиленням у суспільстві
релігійних настороїв. На сьогодні практично кожен третій
українець вважає себе віруючою людиною і належить до
конфесії. Тобто, можна фіксувати зростання номінальної
віри серед нації. Практично усі сфери соціальної роботи:
робота з безпритульними, старшими людьми, обдарованими дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими
батьківського піклування, людьми у кризових станах є
полем діяльності церкви. Церковні організації практикують різноманітні напрями і форми соціальної роботи.
Усі вони добре відомі соціальним працівникам: догляд,
опіка, супровід, патронаж, організація дозвілля, соціальний
захист у формі благодійництва.
Ступінь наукової розробки проблеми. З огляду на це,
вивчення ролі різних конфесій, які офіційно зареєстровані
і незареєстровані на території Україні, у соціальній
роботі досліджувалася цілим рядом науковців. Серед
них можна вказати прізвища М. Галагузової, А. Мудрика,
С. Пальчевського, Л. Коваль, І. Звєрєвої, С. Хлєбік,
О. Пенішкевич та ін. Присвятили увагу вивченню цього
питання такі вчені релігієзнавці А. Колодний, В. Бондаренко,
С. Бочулинський, О. Бучма, В. Єленський, Б. Козак,
О. Кудояр, І. Ломака, C. Яремчук, П. Яроцький, В. Любчик,
О. Саган, О. Титаренко. Проте, часові зміни вимагають
нового осмислення проблеми.
Мета статті: теоретичне дослідження ролі церковних організацій у соціальній роботі.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням
важливих положень. Аналіз витоків релігії переконує,
що вона складне явище суспільного життя з потужним
терапевтичним потенціалом. Особливістю релігійного
вчення є те, що воно намагається усіма можливими
засобами впливу на особистість обґрунтувати існування
того, що у реальному житті пересічна людина не може
бачити чи відчувати. Тому вірити – для віруючого це
досягати єднання з ідеалом чи взірцем. Такий механізм
надає сили особистості у подоланні життєвих проблем,
труднощів та негараздів. Терапевтичний ефект посилю-

ється також тим, що релігія повсюдно вплетена у структуру соціального життя, торкається життєвих інтересів
різних прошарків і груп людей.
Релігійна ідеологія поширюється у суспільстві такими
релігійними організаціями як церква, культ, секта, деномінація [12]. Соціальному працівникові доцільно знати
ці організації, оскільки духовне благополуччя суспільства
залежить від їх соціально позитивної діяльності.
Церкву розглядають як організацію, що проводить
релігійну діяльність серед широкого загалу, має свою
приналежність і сталий графік роботи. На противагу
церкві як релігійній організації виступає секта. Вона не
сприймає цінностей визнаної церкви. Проміжне становище
між церквою і сектою займає деномінація. Спільними
ознаками деномінації і церкви є багаточисельність, а
спільність між деномінацією і сектою виражається в
розколі від офіційної церкви. Часто соціальні працівники
мають справу з наслідками діяльності культових організацій, змістом діяльності яких є поклоніння вигаданому
месії. Кожна із названих організацій в тому чи іншому
виді культивує християнські цінності. Вони як складова
частина релігійної системи, наділені низкою суттєвих
функцій: легітимізуючою, світоглядною, регулятивню,
інтегративною та сенсоформуючою [13]. Виходячи з
функцій, усі релігійні відносини у цілому будуються на
соціальних відносинах. Займаючи певне місце у
соціальному житті суспільства віруюча людина сама
обирає до якої релігійної організації їй належати. Саме
ця її приналежність визначає її відношення до самої
себе, розкриває її внутрішній світ, ставлення до інших
людей. Таким чином, у соціальному аспекті релігійні
організації відіграють роль регулюючого чинника духовноморального благополуччя громадян держави, а соціальна
робота, яку вони проводять виступає засобом досягнення
його цілей. Надаючи допомогу нужденному, церковні
організації сприяють залучення цієї людини у ряди
церкви і відповідно сприяють її соціалізації через цю
організацію.
Розглянемо як реалізується соціальна робота у різних
конфесіях.
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Теорія і практика діяльності римо-католиків представляє собою етичні, політичні та економічні концепції
соціального життя. Центральна ідея католицьких концепцій спрямована на формування гуманістичної культури
віруючих і менша увага приділяється догматичному
компоненту вчення. Соціальна доктрина церкви торкається
кризових явищ сучасного світу, зосереджується на глобальних проблемах людства, серед яких питання миру і
безпеки світу є провідним.
Вчення католиків спрямоване на побудову суспільства
у якому особистість зможе реалізувати своє земне призначення через сповідування здорового християнського
способу життя. При цьому, прихильники вчення підкреслюють, що справедливе суспільство ґрунтується на повазі
до Бога і особистісному розвитку [9]. У цьому контексті
регулятором свободи людини виступає Істина, Бог і
моральний закон, що поєднує права і обов‟язки. Через
розуміння понять «добро» і «зло» людина пізнає що
треба робити, а чого доцільно уникати.
Великого значення католицька церква надає висвітленню проблем сімейного життя. Католики дбають про
моральну чистоту подружжя до вступу в шлюб.
Підкреслюють важливе призначення сім‟ї: народити і
виховати дитину. З цією метою організовують проповіді,
видають сімейну бібліотечку, календарі, листівки, проводять патронаж сімей у кризових ситуаціях. Католицька
церква не підтримує одностатеві шлюби, а також виступає
проти розлучень та дозволу на повторний шлюб, хоча
практикують ці форми як вимушені [5].
Великої уваги у церковному вченні надається праці.
Католики відстоюють думку, про те, що економіка держави
має будуватися на моральному підґрунті. Звідси , держава
має захищати працю та забезпечити людині право на
відстоювання власної гідності, якщо право на працю
порушене [3].
Гуманізм вчення католиків ілюструє також той факт,
що Компендіум засуджує страту. Натомість пропагує
засоби перевиховання злочинців, спонукання їх до
можливості змінити своє життя. Католицькі храми
пропонують безкоштовні послуги юриста, психолога.
Соціальне вчення католиків вимагає запровадження
рецензування у ЗМІ на ту інформацію, що суперечить
моральним нормам суспільства. Валикої ваги католики
також надають питанням протидії насильству у різних
його формах і видах. Натоміть активно проводиться
профілактична робота у цьому напрямі і реабілітація
жертв насилля. Соціальна підтримка родини, безпритульних дітей, дітей-сиріт, людей поважного віку успішно
реалізовуються в рамках програми «Карітас» [10, с.25].
Програмою також охоплена робота з наркозалежним та
умовно засудженим. Окремого дослідження вимагає
вивчення діяльності проекту, що відомий у багатьох
державах як «Справа Кольпінга». У Чернівціях у рамках
проекту надається допомога нужденним, діє Університет
третього віку, організовано волонтерську допомогу.
Протестантський напрям представлений численними
самостійними церквами і деномінаціями. Соціальне
служіння протестантів найкраще характеризує британець
Стівен Шардлоу. Зокрема, він виокремлює такі напрями
соціальної роботи як соціально-психологічна допомога
людям, що мають проблеми з налагодженням взаємин з

іншими людьми, стосунків з близькими, неспроможні
розв‟язувати проблеми власного життя. Актуальною у
роботі організацій є соціальний патронаж осіб у складних
життєвих обставинах. Часто практикується соціальна
підтримка кризових категорій населення: дітей, які
зазнають насильства; людей з проблемами у навчанні
(розумово відсталі); пацієнтами психіатричних служб;
людей старшого віку, яких родичі можуть використовувати у своїх інтересах. Важливим напрямом роботи є
організація догляду за людьми у будинках для людей
похилого віку, дитячих будинках [1].
Соціальне служіння також орієнтоване на створення
умов для реалізації внутрішнього потенціалу особистості.
З цією метою церквами підтримується діяльність
спортивних шкіл, мистецьких студій, дитячих та юнацьких
центрів творчості за конфесійною ознакою. Має місце у
соціальній роботі протестантів профілактична робота,
спрямована на подолання злочинності, самотності.
Маючи неабиякі можливості протестанти практикують
міжрелігійну і міжконфесійну співпрацю. Вони співпрацюють з православними та католиками у напрямах розробки
спільних соціальних проектів, у благодійних заходах, у
служінні в місцях позбавлення волі, в геріатричних пансіонатах [11].
У соціальній роботі протестантів спостерігається
систематичне розширення сфер діяльності, удосконалення
методів і форм соціальної роботи, активне запровадження зарубіжного досвіду. Увага приділена питанням
моральної допомоги і підтримки.
Основними засобами соціальної роботи протестантів
є дискусійні клуби, використання радіо та телепередач,
проведення круглих столів і конференцій. Провідною
тематикою заходів є питання про еволюцію людини,
проблеми сімейного життя, організація і підтримання
особистістю здорового способу життя. Часто соціальну
роботу члени церков реалізують через місіонерство і
благодійність.
Разом з тим, соціальне служіння протестантів більше
орієнтоване на збільшення членів діючих церков і
поширення віри, тому соціальну роботу можна розглядати
лише як один з напрямів діяльності церков [2]. Хоча
проблема соціального служіння в протестантизмі
висвітлюється в публікаціях Ю. Решетнікова, О. Кисельов а,
В. Малика, В. Докаша. Вони підкреслюють, що розвиток
богослужбової практики є ознакою збереження християнськими церквами своєї релігії, а соціальна робота є
засобом для покращення соціального ладу.
Мета соціального служіння православних орієнтована
на підтримку людини у складних життєвих обставинах.
Головна особливість соціальної роботи церкви у тому,
що вона ґрунтується на традиціях і звичаях; має в основі
громадські та індивідуальні ініціативи та вчинки.
Першими історичними формами соціальної роботи
церкви можна вважати форми дияконського піклування.
Воно орієнтоване на допомогу бідним, хворим та старим.
Більш організовані форми соціальної роботи існували
при монастирях та практикувалися як милосердя.
Сьогодні православна церква проводить соціальну
діяльність у відкритих благодійних їдальнях, соціальних
церковних магазинах, пунктах роздачі гарячого харчування, центрах соціальної адаптації, медичної допомоги.
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Практикуються форми опіки над дітьми хворими на ВІЛ у
сиротинцях при монастирях турбота про ув‟язнених [8].
Разом з тим православна церква не ставить соціальне
служіння головним напрямом діяльності. Воно радше
розглядається як допоміжне до основного напряму
роботи – спасіння душі віруючої людини і грішників.
Тому цілком закономірним видається той факт, що
концепція соціального служіння православної церкви
починає формуватися орієнтовно з 2000 року [7].
Ми зосередили увагу на позитивних моментах
соціальної діяльності релігійних організацій. Але відомі
також негативні наслідки соціального впливу окремих
культових церковних організацій. Для обмеження
негативного впливу на населення вважаємо за доцільне
практикувати державний контроль за їх діяльністю.
Висновки. Сьогодні християнські церкви поставлені
в умови конкуренції з іншими інститутами громадянського суспільства у формуванні духовних цінностей.
Пожвавлення роботи церков у сфері соціального служіння
є передумовою до визнання їх інститутами соціалізації.
Хоча в наукових джерелах українські вчені – соціологи,
релігієзнавці більше висвітлюють питання церковної та
релігійної діяльності організацій та окремих конфесійних
процесів (Л. Филипович, А. Колодний, О. Саган).
Перспективами досліджень є розробка проекту
можливих шляхів взаємодії соціальних служб і церковних
організацій в соціальній роботі. Вважаємо, що консолідація зусиль у цьому напрямі дозволить ефективно
вирішувати проблеми соціальної роботи.
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SOCIAL WORK IN CONFESSIONS
The purpose of the article was to reveal the role of church organizations in social work. Therefore, the author analyzed and
systematized the main directions of social work that are being implemented today by Catholics, Protestants and Orthodox Christians.
Without interference in the specification of the churches of these areas, the author draws attention to the forms and methods of
activities of organizations with different categories of clients. Emphasizes that this work is relevant and necessary for further study.
In particular, the aspect of cooperation between churches and civil and state organizations in the direction of helping different
categories of social work clients.
Key words: Catholics, Orthodox, Protestants, social work, help, support.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Досліджено сучасну державну етнонаціональну політику України, яка є невід‟ємною складовою
політики держави, що спрямована на регулювання сфери етнонаціональних відносин з метою забезпечення
гармонійного розвитку української нації, корінних народів і національних меншин в Україні. Проаналізовано
роль державних інститутів та інститутів громадянського суспільства у розвитку етнонаціональної
політики України, розвиток міжнародного співробітництва у сфері захисту прав національних меншин з
країнами, що мають з Україною етнічно споріднені спільноти, діяльність міжурядових комісій з питань
забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.
Ключові слова: національна ідентичність, національні меншини, міжетнічні конфлікти, національна
безпека, політична мобілізація етнічних груп.
Постановка проблеми. Інтеграція України у
європейське співтовариство неможлива без регулювання
процесів етнонаціонального розвитку відповідно до
стандартів Ради Європи та Європейського Союзу. Рівень
демократичності держави і суспільства у сфері міжнаціональних взаємин оцінюється не лише крізь призму
ухваленого в цій сфері законодавства та зобов‟язань,
узятих на себе державою щодо збереження культур тих
чи інших етнічних груп, але й через можливість їх
реалізації. Практика показує, що сучасна державна
політика в етнонаціональній сфері не є динамічною і не
зорієнтована на створення сприятливого як внутрішньополітичного, так і зовнішньополітичного середовища на
шляху інтеграції України у європейське співтовариство.
За час незалежності органами законодавчої та
виконавчої влади України розроблено значну кількість
документів, програм з питань формування національного
розвитку, націєбудівництва, національної консолідації,
міжнаціональних та міжконфесійних відносин. Однак
більшість з них демонструють доволі формальний підхід
державних структур до моніторингу сучасного стану та
перспектив розвитку етнополітичних процесів. Разом з
тим, розбіжність інтересів етнічних груп у межах єдиної
держави часто дестабілізує громадське та політичне
життя і створює передумови для конфліктів.
Мета статті – аналіз ролі державних інститутів та
інститутів громадянського суспільства у розвитку етнонаціональної політики України, яка є невід‟ємною
складовою політики держави, що спрямована на регулювання сфери етнонаціональних відносин з метою забезпечення гармонійного розвитку української нації, корінних
народів і національних меншин у процесі національної
консолідації українського суспільства.
Питання розвитку державної політики у сфері
міжнаціональних відносин сьогодні активно обговорюють
як зарубіжні так і українські науковці. Серед зарубіжних
вчених – Б. Андерсон, Р. Брюбейкер, Е. Сміт, П. Бурдьє,
Е. Шилз. Серед українських дослідників необхідно згадати
таких науковців як І.М. Варзар, О. Гринів, В.Б. Євтух,

Ю.І. Римаренко, І. Кресіна, А.Ф. Колодій, І.Ф. Курас,
О.В. Картунов, В. Лісовий, О. Майборода та ін.
У вітчизняній політологічній літературі сьогодні
бракує наукових праць, які висвітлювали б місце і роль
державних інституцій, інститутів громадянського суспільства у міжнаціональних відносинах, національної консолідації українського суспільства. Понад двадцять років
серед науковців тривають дискусії щодо формування
ефективної державної політики щодо міжнаціональних
відносин, процесу національної консолідації, її політичних,
етнонаціональних та соціальних аспектів, особливостей
впливу внутрішньополітичних та зовнішньополітичних
чинників. Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням особливостей формування державної
політики у сфері міжнаціональних відносин, захисту
прав національних меншин, національної консолідації
суспільства загалом, зокрема її політичних аспектів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державна
етнонаціональна політика є важливою складовою як
внутрішньої, так і зовнішньої політики держави, поєднує
підходи органів державної влади і органів місцевого
самоврядування, спрямованих на задоволення потреб
усіх етнічних спільнот.
Головна мета етнонаціональної політики – узгодження
етнонаціональних відносин, попередження та демократичне розв‟язання міжнаціональних суперечностей і
конфліктів, створення умов для консолідації і розвитку
української нації.
В.І. Тодоров зазначає, що регіональна етнополітика в
Україні можлива лише при поєднанні стимулюючих та
обмежуючих заходів. Державне управління етнонаціональною сферою полягає в обґрунтуванні стратегічної
мети розбудови національної держави з поліетнічним
складом населення, зміцненні конституційного ладу
як конкретного виразу інтересів суспільства. Державне
управління етнонаціональною сферою також полягає
в цілеспрямованому впливі держави із застосуванням
управлінських важелів на міжнаціональні відносини з
метою гармонізації етнічного та етнонаціонального
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розвитку в процесі державотворення [4, c.102]. Як
наголошує український вчений Ю. Куц, в умовах
трансформації суспільства ігнорування питань управління етнонаціональною сферою призводить до деформацій, які можуть спричинити глобальні негативні
наслідки. Урахування цього фактора у здійсненні реформ є
однією з ключових умов етнодержавотворення [4, c.104].
Завдання державного управління в етнонаціональній
сфері полягає у виробленні етнополітичної стратегії
розвитку держави, зміцненні конституційного ладу як
прояву інтересів поліетнічного суспільства. Етнодержавне
управління покликане координувати, узгоджувати етносоціальні інтереси різних верств населення, визначати їх
пріоритети з метою досягнення стабільності суспільства.
О. Антонюк особливий наголос робить на управлінні
етнонаціональними процесами, де важливу роль відіграє
етнополітичний менеджмент, що є важливою складовою
системи державного управління. За роки незалежності
створено відповідний механізм управління, де можна
виділити три рівні: 1) стратегічний; 2) тактичний;
3) оперативний [1, c.48]. Корисний досвід у цій сфері
мають держави, що розпочали формувати незалежну
етнополітику після розпаду соціалістичної системи,
зокрема, Польща, Угорщина, Болгарія.
На переконання О. Майбороди, етнополітичний
менеджмент можна вважати успішним, коли дотримання
законів доповнюється створенням толерантної атмосфери
міжетнічних стосунків. За роки української незалежності
діяли чинники, що гальмували національну інтеграцію,
не усі загрози були нейтралізовані методами етнополітичного менеджменту. Насамперед не вдалося досягти
повної згуртованості українського титульного етносу,
внаслідок чого він хоч і становить понад 3/4 населення
країни, не став ядром, центром тяжіння для інших
етнічних спільнот [2, c.148].
Як наголошує А. Мелеганич, важливу роль у реалізації
етнополітичного менеджменту відіграє міжнародне співробітництво з іноземними державами в сфері підтримки
етнонаціональних меншин. Мова йде про роботу міжурядових комісій та прийняття рішень щодо забезпечення
прав угорців в Україні та українців в Угорщині, румун в
Україні та українців у Румунії, словаків в Україні та
українців у Словаччині. Діє ряд міждержавних договорів
та угод з питань співробітництва у сфері захисту прав та
забезпечення етнонаціональних потреб закордонних українців та відповідних національних меншин в Україні [3].
Механізм управління етнополітичними процесами
передбачає складну систему відносин і багаторівневу
ієрархію рішень: стратегічних – розширення законодавчої
бази Верховною Радою України, підзаконних актів
Президентом України; тактичних – розроблення конкретних підходів, методів та засобів впровадження прийнятих
рішень відповідними виконавчими органами в структурі
Кабінету Міністрів; оперативних – реалізація етноуправлінських заходів у регіонах з обов‟язковим залученням
представників етнонаціональних спільнот.
Основні законодавчі акти, які регулюють питання
етнополітичної та етнонаціональної сфери: Конституція
України (1996), Декларація про державний суверенітет
України (1990), Декларація прав національностей України
(1991), Закон України «Про національні меншини в Україні»
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(1992), Закон України «Про громадянство України» (2001),
Закон України «Про освіту» (1991), Закон України «Про
свободу совісті та релігійні організації» (1991), Закон
України «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради
Європи про захист національних меншин» (1998),
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин
(ратифіковано Законом України від 15.05.2003 р. № 802IV), двосторонні договори України з іншими державами.
Найповніше зобов‟язання держави щодо громадян
різних національностей було викладено у Декларації
прав національностей України, яку прийняла 1 листопада
1991 р. Верховна Рада. У Ст.1 зазначається: «Українська
держава гарантує всім народам, національним групам,
громадянам, які проживають на її території, рівні
політичні, економічні, соціальні і культурні права. Дискримінація за національними ознаками забороняється і
карається законом» [5, c.684]. Як бачимо, з проголошенням України незалежною державою створювались
правові підстави для розвитку всіх національностей, що
проживають на території України, що і визначило
певним чином підтримку боротьби за незалежність. З
кожним роком система врегулювання міжетнічних відносин на Україні отримувала все більш визначених форм.
З часу проголошення незалежної України в процесі
становлення національної правової системи у законодавчих актах, постановах та інших офіційних документах
часто наголошується на необхідності національної
консолідації України. У Статті 11 Конституції України
сказано, що держава сприяє консолідації та розвиткові
української нації, її історичної свідомості, традицій і
культури, а також розвиткові етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів
і національних меншин України [6, c.68]. У Конституції
України засвідчено, що територіальний устрій України
ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної
території, поєднання централізації і децентралізації,
здійснення державної влади, збалансованості соціальноекономічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх
історичних, економічних, екологічних, географічних і
демографічних особливостей, етнічних та культурних
традицій (Ст. 132). Саме ці норми є основою національної
консолідації.
Уже багато років в Україні працюють над проектом
«Концепції державної етнонаціональної політики України»
[7] – це документ, який визначає зміст, спрямованість та
механізми державної етнонаціональної політики. У 2018 р.
Міністерство культури України активно працювало над
проектом «Концепції державної етнонаціональної політики
України», в якому зазначається, що головною метою
державної етнонаціональної політики є розвиток і консолідація української нації, а також сприяння розвитку
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності
корінних народів і національних меншин на основі визнання прав і свобод людини. Формування атмосфери
міжетнічної толерантності і злагоди в українському
суспільстві, забезпечення рівних можливостей в економічній, соціальній, політичній і культурній сферах суспільства для всіх її громадян незалежно від раси, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, політичних, релігійних переконань,
мовних та інших ознак.
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Для ефективної етнополітики важливо долучати
органи влади усіх рівнів, громадські інституції для
підготовки політичних рішень та вироблення рекомендацій. Зокрема, надзвичайно важливим є проведення
парламентських слухань щодо розвитку етнонаціональної
політики України. Важливу роль в Україні відіграє такий
громадський інститут як Рада керівників громадських
організацій національних меншин, що сприяє виробленню
моделі управління у сфері національних відносин. Сьогодні визначальним пріоритетом сучасної етнонаціональної
політики є перш за все вироблення консолідованої позиції
з усіх принципових аспектів подальшого розвитку
етнонаціональних процесів – законодавчих, правових,
політичних, економічних та гуманітарних.
На розвиток етнополітики держави значно вливає і
рівень міжнародної співпраці, зокрема, активно працюють
такі міжурядові комісії як українсько-угорська, українськопольська, українсько-румунська, українсько-словацька.
Позитивно впливають на розвиток державної етнополітики
участь України у міжнародних проектах, спрямованих
на підтримку національних меншин, зокрема, спільний
українсько-польський науковий проект за підтримки
Міністерства освіти і науки України «Державна політика
щодо захисту прав національних меншин: досвід України
та Польщі», який реалізується у 2018–2019 рр. науковцями
Національного університету «Львівська політехніка» та
Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині. Дослідження сприяє розвитку наукової співпраці між Україною
та Польщею, обміну науковим досвідом між університетами, подоланню етнічних, історичних стереотипів, створенню наукової платформи для подальшої співпраці.
Для розвитку етнополітики України важливим є
співпраця з офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах
національних меншин, Управлінням Верховного комісара
ООН у справах біженців, Представництвом Міжнародної
організації з міграції. Важливим інструментом також є
функціонування двосторонніх комісій з питань співробітництва в галузі культурно-мовних потреб національних
меншин, зокрема, працюють українсько-словацька, українсько-угорська, українсько-румунська комісії.
Основні напрями державної етнонаціональної політики
у культурно-гуманітарній сфері спрямовані на залучення
етнічних спільнот до розроблення та виконання державних
програм, заходів, спрямованих на розвиток культур
української нації, корінних народів і національних меншин; реалізацію державної мовної політики на основі
норм національного та міжнародного права, забезпечення
всебічного розвитку і функціонування української мови
як державної в усіх сферах суспільного життя на всій
території України, гарантування вільного розвитку,
використання і захисту мов національних меншин.
При виробленні концептуальних підходів до управління процесами етнонаціонального розвитку, вагома
роль відводиться інститутам громадянського суспільства,
дорадчим органам при органах виконавчої та законодавчої влади. Однак, необхідно враховувати і особливу
роль держави, за якою закріплюють законодавчу,
координуючу та контролюючу функції. Метою такого
управління є національна консолідація та інтеграція
етнокультурних груп в українську політичну націю.

Для консолідації українського суспільства важливо
забезпечити системність функціонування сфер національного суспільства: політичної, економічної, соціальної та
духовної. У наш час пошук моделей консолідації, національної інтеграції та євроінтеграції стає предметом
ціннісного вибору. Українське суспільство вже зробило
свої перші найважливіші практичні кроки до сприйняття
європейських цінностей, відходу від авторитарної практики. Національна політика у вирішенні проблеми консолідації мусить бути комплексною та системною. Вона
повинна передбачати процедури аналізу політики:
моніторинг, прогнозування, оцінювання та рекомендації.
Висновки. Сьогодні наша країна проходить випробування щодо того, чи не зруйнують відмінності у свідомості
окремих суспільних груп – етнічних, а ще більше
регіональних – їхню здатність і їхнє бажання разом
творити і розвивати демократичну державу. Отже, питання
культурної, етнічної різноманітності та питання національної єдності й суспільної інтегрованості повинні
розв‟язуватися паралельно. В сучасних умовах російськоукраїнської війни надзвичайно важливим є перегляд
засад етнонаціональної політики та політики національної
безпеки України.
Разом з тим, розбіжність інтересів етнічних груп у
межах єдиної держави часто дестабілізує громадське,
політичне життя, міждержавні відносини. Сьогодні до
ключових питань державної етнополітики належить
задоволення потреб громадян у навчанні мовами
національних меншин, зокрема, в Україні діє мережа
загальноосвітніх, дошкільних та вищих навчальних
закладів, в яких навчальний процес здійснюється мовами
національних меншин, функціонує мережа культурноосвітніх центрів та недільних шкіл, де представники
різних етносів вивчають рідну мову та культуру свого
народу. Особливу роль відіграє розвиток міжнародного
співробітництва у сфері захисту прав національних
меншин з країнами, що мають з Україною етнічно
споріднені спільноти, зокрема, укладання міждержавних
і міжвідомчих угод про співпрацю та діяльність
міжурядових комісій з питань забезпечення прав осіб,
які належать до національних меншин. Також діє ряд
міждержавних договорів, міжурядових та міжвідомчих
угод, які передбачають широку співпрацю, зокрема, у
сфері захисту прав та забезпечення етнонаціональних
потреб закордонних українців та відповідних національних
меншин в Україні.
У зазначеному контексті доцільно відзначити, що на
сьогодні етнонаціональна політика в Україні ґрунтується
на ідеології державотворення, поєднаній з розвитком та
поглибленням процесів демократизації. Головне стратегічне завдання держави у сфері етнополітики полягає в
тому, щоб закріпити і зміцнити нинішні міжетнічні та
етноконфесійні взаємини в Україні, забезпечити умови
для вільного розвитку культур і мов усіх етнічних груп,
що населяють нашу країну. Для цього необхідні мир у
суспільстві, громадянська злагода загальнонаціонального
характеру, що ґрунтується на дотриманні та захисті прав
людини, співіснуванні політичних, релігійних, історикокультурних поглядів та переконань різних етнічних
традицій та уподобань.
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The article investigates the modern state ethno-national policy of Ukraine, which is the inalienable part of the state policy,
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REGIONAL ASPECTS OF COOPERATION OF BODIES OF PUBLIC
AUTHORITY AND LAW-ENFORCEMENT ESTABLISHMENTS:
PROGRAM-ORIENTED AND GOAL-ORIENTED APPROACH
The article analyses and reveals the regional aspect of cooperation between public authorities and law-enforcement
establishments based on the experience gained while developing and implementing the Integrated Program for enforcing
the rule of law, public order, protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens and defense activity for
2016–2020 in the Poltava region. The application of methods of structural and logical analysis enabled to highlight the
program-oriented and goal-oriented approach to the organization of cooperation between public authorities and law
enforcement establishments in enforcing public order and crime prevention at the regional level. It is substantiated that
consistency in the work of public authorities and law-enforcement agencies, their cooperation will make it possible to solve
a number of urgent problems related to the enforcement of the state policy in the field of counter-terrorism at the regional
level, enforcement of comprehensive measures to prevent crime, as well as to create in the Poltava region favourable
conditions for the law-enforcement bodies to work efficiently and to gain respect to them among the residents.
Key words: criminogenic situation, local self-government bodies, comprehensive crime prevention program.

Stating the problem. The problem of ensuring law
and order and crime prevention in Ukraine is due to the
importance of solving urgent problems in terms of ensuring
public safety and order, protecting the rights and freedoms of
citizens, as well as the interests of the society and the state,
and combating crime in all spheres of human life. The
experts‟ conclusions, the experience of their own
professional activity, indicate that the situation is also
aggravated by the fact that starting from 2014 (the beginning
of the armed aggression and the hybrid war of the Russian
Federation against Ukraine), the tendency of criminalization
of the basic spheres of vital activity of the population,
namely the registration of serious and particularly serious
criminal offenses, especially with the use of weapons that
are in illegal circulation, has increased. In its turn, the
imperfection of the system of reintegration and social
adjustment of persons released from places of imprisonment
is also seen. This affects the general security situation, by
increasing the demands of citizens to protect their
constitutional rights and freedoms. Under these conditions,
in our opinion, the regional aspect of the interaction of local
governments and law-enforcement structures in ensuring the
rule of law, law and order, and defense work is of particular
importance, which has led to the choice of the topic of this
scientific work.
The purpose of the article is: to analyze and reveal the
regional aspect of the interaction between public authorities
and law-enforcement structures on the example of the
development and implementation of the «Integrated Program
for the Ensuring of Law and Order, Protection of the Rights,
Freedoms and Legitimate Interests of Citizens and Defense
Work for 2016–2020» [5] in Poltava Region.
Presenting the main material. First of all, we note that
theoretical development of the problems of multi-vector

activity of local government bodies was investigated by
P. Vorona [1], M. Lakhyzha [2] and other domestic scientists.
We will agree with the scientists [3] who believe that
local government bodies are important actors in preventing
crime. Thus, they must at their level perform all the powers
related to organizational and managerial support (complex
planning, publication of management and regulatory acts,
direct organization of law enforcement activities through
standing commissions, deputies, etc.), monitoring implementation, providing resource support, attracting and activating
activities of public associations, creation and support of
specialized volunteer organizations [3].
In the current situation related to the state of
counteraction to crime, the protection of human rights and
freedoms, as well as the need for security and order, the
interests of society and the state in all regions of Ukraine,
and a number of measures aimed at establishing the rule of
law and order has been implemented. An example of such a
regional initiative is the approval in accordance with
paragraph 16 of Article 43 of the Law of Ukraine «On Local
government in Ukraine» (1997) [4], July 26, 2016, No. 164
by the Poltava Regional Council «An Integrated Program to
Ensure Legality, Law and Order, Protection of Rights,
freedoms and legitimate interests of citizens and defense
work for 2016–2020» [5] (hereinafter – the Program).
The purpose of this Program is to ensure active offensive
counteraction to crime and to achieve its reduction on the
basis of clearly defined priorities, to combine efforts of state
authorities, law enforcement and control authorities, and the
public through the prevention of their manifestations, in
particular corruption, violations of public order and other
antisocial phenomena that adversely affect the level of
protection of the constitutional rights and freedoms of
citizens, strengthening of anti-terrorist protection, providing
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a regime of secrecy in the Poltava prosecutor‟s office
ensuring the implementation of the state policy in the field of
combating terrorism at the regional level, improving the
social and educational work with the convicts, improving the
individual methods of work with persons who are registered
in the criminal-executive inspections, repairs of critical
facilities and upgrade of engineering and technical means of
protection, material and technical support of means of
protection, objects of real property and equipment, fuel and
lubricants, spare parts of vehicles, special equipment and
other objects of life support, organization of supervision of
traffic on the most important sections of roads of state
importance, services of road transport and repair of motor
vehicles [5].
The objectives of the Program are as follows: to increase
the effectiveness of the implementation of the agreed measures
(emphasized by me – A.B.) by the law enforcement agencies
of the region, local executive authorities, local government
bodies and military control bodies on prevention of offenses
and elimination of the reasons for their commission, protection
of rights and legal interests of the inhabitants of the region, by
financing from the regional budget those priority areas and
measures that affect the state of law and order in the region,
but are not funded or funded partly from the state budget [5].
The program identifies the main directions of cooperation
between public authorities, law enforcement agencies and
military control bodies in ensuring the rule of law, law and
order, protection of the rights, freedoms and legitimate interests
of citizens and defense work for 2016–2020 in the Poltava
region, namely:
– introduction into practice of new forms and methods of
prevention of offenses, new of forensic equipment and
capabilities of operational search records;
– increasing the efficiency and quality of responding to
applications and reports of citizens about the committed crimes
and offenses, improving the conduct of investigative actions,
operational and investigative measures, the level of
interaction of all services, including with the public in the
fight against crime;
– provision of active offensive counteraction to criminal
acts, especially those that encroach on life, health of citizens
and property;
– increasing the effectiveness of operational and search
activities in the area of counteraction to organized crime and
corruption;
– detection and termination of the activities of organized
crime groups;
– introduction of a system of effective control over the state
and results of work on prevention and detection of criminal
misconduct on the property of citizens, especially the elderly,
single, sick and, above all, those living in rural areas;
– strengthening control over prevention of spread of
drugs, psychotropic substances, potent and poisonous drugs,
the destruction of channels for their receipt, the cessation of
the activities of individuals who spread drugs and organized
criminal groups of drug traffickers;
– Prevention of crimes related to human trafficking;
– detection and prosecution of persons involved in their
commission;
– improvement of work on social adaptation of persons
released from places of imprisonment;
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– protection of the legal interests of minors, in particular
protection against ill-treatment, exploitation, violence, involvement in criminal activity, drug use, drinking and smoking;
– improvement of forms and methods of preventive work
with persons of criminogenic categories and elimination of
causes and prevention of occurrence of conditions contributing
to the commission of crimes against single seniors;
– strengthening of personnel potential, increasing the
readiness of police units, which ensure the implementation
of preventive work and the fight against crime and offenses;
– improvement of information and analytical and logistic
support for preventive activities, in particular district police
inspectors in rural areas and public groups for the protection
of public order, criminal prosecution, and other services that
are closest to the population;
– repair works of facilities of social-educational service
and modernization of engineering and technical means of
protection;
– measures to improve the material and technical basis
for carrying out preventive and socio-educational work with
convicts who are registered in the penal executive
inspectorates of the region [5].
It should be noted that the implementation of the tasks
provided for by the previous Integrated Crime Prevention
Program for 2011–2015 (approved by the decision of the
fourth session of the sixth convocation of the Poltava Regional
Council dated March 30, 2011) [6] has somewhat influenced
the improvement of the crime situation in the region. In the
course of its implementation, the main attention was paid to
raising citizens‟ legal awareness, establishing partnerships,
expanding and investigating crimes against life and health of
citizens, protecting their property from criminal encroachments,
eliminating organized criminal groups, countering the criminalization of the economy, drug crimes, and ensuring law and
order in public places, restoration of activity of public groups [6].
However, as noted above, the new challenges have led to
the search for qualitatively new forms and methods of
preventing and counteracting crime, which should be
implemented and the close interaction of law enforcement
agencies, interested agencies, the public, and representatives
of local government bodies. The impetus for the development
and adoption of the «Comprehensive Program for the Ensuring
of Lawfulness, Law and Order, Protection of the Rights,
Freedoms and Legitimate Interests of Citizens and Defense
Work for 2016–2020» [5] were the consequences of the
political, financial and economic situation, a decrease in the
subsistence level of citizens, which negatively influenced the
increase in the crime rate in the region, which in the 12
months of 2015 compared with the same period in 2014
increased by 3.7% (from 17 150 to 17 806) [5]. In addition,
in 2015, by 20% more registered criminal offenses, which
opened criminal proceedings, the registration of serious and
particularly serious criminal offenses increased by one third
[5]. The following types of criminal offenses, such as
robbery (from 63 to 77, +18.2%), theft (from 5 964 to 8 376,
+ 28.8%), fraud (from 1 254 to 1 477, +15.0)%) 4 The
number of crimes committed in public places (from 1 731 to
2 031; + 21,8%), including in the streets (from 1 134 to 1
263; + 10.2%); previously convicted (from 2 310 to 3 317; +
24,9%); juveniles (from 434 to 502; + 8.0%), intoxicated
(from 1 020 to 1 117; + 10,8%), a group of individuals (from

242

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019

876 to 1 069; + 30.0%) [5]. Distribution of facts about the
sale of narcotic drugs, their analogues and precursors incl. in
leisure and entertainment centers, etc. [5].
We cannot ignore the fact that in 2015, the Office of the
Security Service of Ukraine (SBU) in the Poltava region
registered 14 criminal investigations into the Criminal Code
with terrorism, namely: 2 – under art 258 of the Criminal
Code of Ukraine (terrorist act); 8 – for art 258-3 of the Criminal
Code of Ukraine (creation of a terrorist group or terrorist
organization or participation in it), 4 – under Article 255-5
of the Criminal Code of Ukraine (financing of terrorism) [5].
Also, in 2015, 18 criminal proceedings ended with the court
decision for the commission of crimes related to terrorism
which came into effect [5].
The urge of the problem is also evidenced by the fact that
the part of the material data base was lost during the military
operations in the east of our country, when law enforcement
officials actively participated in the anti-terrorist operation.
In this regard, the logistical support of the police and the
police units (in particular, regarding the purchase of official
motor vehicles, fuel and lubricants, forensic and specialist
equipment, etc.) needs to be substantially improved. Therefore,
the mentioned Program is an integral part of the comprehensive
solution of law-enforcement problems, including on prevention
of crime, disclosure and investigation of crimes, in particular, the
protection of the constitutional rights and freedoms of citizens.
Taking into account the above, the Program [5] provides
for effective actions in the following priority areas:
1) ensuring the protection of human rights and freedoms,
combating crime, maintaining public security and order in
the region [5];
2) Minimization of criminal influence on the youth
environment [5];
3) prevention of the spread of drug addiction, drinking
and alcoholism [5];
4) counteracting conviction [5];
5) road safety [5];
6) logistic and personnel provision of preventive work, as
well as wider public involvement in ensuring the protection
of law and order in the territorial communities [5];
7) building community trust in law enforcement and
local authorities, efficiency and effectiveness in protecting
rights and freedoms from unlawful encroachments [5];
8) qualitative and efficient performance of tasks in the
area of anti-terrorist operation (ATO) in the territory of
Donetsk and Lugansk regions [5];
9) activation of work on timely prevention, detection,
disclosure and investigation of crimes related to terrorist
activities, increase the effectiveness of carrying out operational
and investigative measures regarding the prevention and
disclosure of such crimes [5];
10) implementation, together with other law enforcement
agencies, of additional measures to prevent the commission
of terrorist acts, manifestations of radicalization and extremis m
during mass events with the participation of a large number
of people [5];
11) promotion of social and educational work with
convicts [5];
12) improvement of individual methods of work with
persons who are registered in criminal-executive inspections [5];

13) implementation of repairs of critical facilities,
modernization of engineering and technical means of
protection in penal institutions in the region [5];
14) implementation of measures for material and technical
support of the needs of the military authorities and the National
Guard of Ukraine (NGU) by means of protection, objects of
real property and equipment, fuel and lubricants, auto parts,
special equipment, other life support items, organization of
supervision of road traffic at the most important sections of
roads of state importance, services for road transportation
and repair of motor vehicles [5].
The system of financial provision of this Program provides
for a significant improvement of the state of operational and
service activities of the police, region prosecutor‟s office, the
SBU Office in the Poltava region, social and educational work
with convicts of the Penitentiary Service, logistics of the units
of the National Guard, military units and military control
bodies protection, objects of real estate and equipment, fuel
and lubricants, vehicle spare parts, special equipment, and
life support life support equipment, organizing traffic control
on the most important parts of state motorways, and
transportation services for the repair of vehicles.
In our opinion, a single control center for the control of
forces and means of the police, a sufficient number of vehicles,
and adequate logistics will allow the timely response to any
reports of the commission of crimes, and funds for the purchase
of modern special equipment and facilities will contribute to
the increase of the effectiveness of the detection and investigation of crimes, the documenting of criminal activity for
use in pre-trial and judicial investigation.
The Program‟s [5] developers are convinced that if the
list of planned measures is implemented, significant improvement will be achieved, firstly, as a crime situation on the
territory of the region, as well as on the speed of carrying out
comprehensive plans for the «hot pursuit» of criminals who
have committed heavy and especially heavy crimes ; secondly,
the tasks related to the protection of public order and public
safety, the increase in the efficiency of police officers, the
reduction of the number of injuries and deaths of employees
in the performance of official duties and those detained for
the commission of crimes and offenses.
In addition, the Program includes a number of measures
that will improve the social and educational work with
convicted persons, direct them to comply with the
requirements of laws and other accepted rules of the society,
improve individual methods of work with persons who are
registered with criminal-executive inspections, to carry out
repairs of regime objects, to modernize engineering and technical means of protection of penal institutions in the area [5].
Conclusions On the basis of the foregoing, one can
conclude that in the process of analysis and disclosure of
regional aspects of interaction between public authorities and
law enforcement structures on the example of the development
and implementation of the «Integrated Program for Ensuring
of Law and Order, Protection of the Rights, Freedoms and
Legitimate Interests of Citizens and Defense Work for 2016–
2020 years» [5] in the Poltava region was developed, and a
number of theoretical outputs were carried out:
1) in our opinion, the systematic implementation of the
Program‟s tasks will enable, at the regional level, to contribute
to the implementation of the state policy in the field of counter-
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terrorism at the regional level, to improve the functioning of
the territorial subsystem of a single state system of prevention,
response, and termination of terrorist acts and minimize their
consequences, improvement of information interaction,
interagency training of personnel, better material and technical
support of forces and means of the region and other structures,
increasing their willingness to conduct anti-terrorism measures
in the Poltava region by 2020;
2) an integrated approach to the construction of the
program‟s implementation plan, based on which the interaction
of public authorities and law-enforcement structures, will enable
to solve a number of urgent problems related to the protection
of society from criminal offenses and crimes, as well as create
favorable conditions for the activity of law-enforcement bodies
in the Poltava region and increase their authority among the
population.
It should be noted that in 2018, the changes to the Program
were adopted, which generally concerned correction of expected
results, improvement of the means of reaching the goal and
implementation of certain tasks [7], which testified to the desire
of public authorities and law enforcement agencies to approach
their implementation in their interaction not at the formal level,
but taking into account the current situation in the country and
region. The analysis of the taken measures for implementation
of the program, considering the adjustments and changes, will
be devoted to in the future author‟s scientific investigations.
Literature
1. П.В. Ворона, «Теоретико-методологічні засади організації
місцевого самоврядування в Україні», дис.д-ра наук з держ. упр.,
Київ, 2013.
2. М.І. Лахижа, Модернізація публічної адміністрації:
теоретичні і практичні аспекти [монографія]. Полтава, Україна:
вид-во РВВ ПУСКУ, 2009.
3. Л.С. Сміяна, Ю.В. Нікітіна, Кримінологія [Підручник] Київ,
Україна: Національна академія управління, 2010. [Електронний
ресурс]. Доступно: http://nam.kiev.ua/ files/publications/978-9668406-31-7-pos-compressed.pdf
4. Відомості Верховної Ради України. № 24, ст.170. 1997,
поточна редакція 2019, 11 січня. «Про місцеве самоврядування в
Україні» Закон України № 280/97-ВР від 21 трав. 1997.
[Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/280/97-вр
5. Рішення Полтавської обласної ради. № 164, 2016, 26 лип.
Комплексна програма щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної

243

роботи на 2016-2020 роки. [Електронний ресурс]. Доступно:
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/9/10.pdf
6. Рішення Полтавської обласної ради. 2011, 30 берез.
Комплексна програма профілактики злочинності на 2011 – 2015
роки. [Електронний ресурс]. Доступно: https://docs.google.com/
viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/4/5.pdf
7. Рішенням обласної ради сьомого скликання. 9 сесія. № 164,
2016, 26 лип. Додаток до рішення двадцятої сесії обласної ради
сього скликання 2018 року. Зміни до обласної Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016–2020
роки, [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.oblrada.pl.ua/
ses/next/2449.pdf
References
1. P.V. Vorona, «Teorety`ko-metodologichni zasady` organizaciyi
miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini», dy`s. d-ra nauk z derzh. upr.,
Ky`yiv, 2013.
2. M.I. Laxy`zha, Modernizaciya publichnoyi administraciyi:
teorety`chni i prakty`chni aspekty` [monografiya]. Poltava, Ukrayina:
vy`d-vo RVV PUSKU, 2009.
3. L.S. Smiyana, Yu.V. Nikitina, Kry`minologiya [Pidruchny`k]
Ky`yiv, Ukrayina: Nacional`na akademiya upravlinnya, 2010.
[Elektronny`j
resurs].
Dostupno:
http://nam.kiev.ua/files/
publications/978-966-8406-31-7-pos-compressed.pdf
4. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. № 24, st.170. 1997,
potochna redakciya 2019, 11 Sichnya. «Pro misceve samovryaduvannya v
Ukrayini» Zakon Ukrayiny` № 280/97-VR vid 21 trav. 1997.
[Elektronny`j
resurs].
Dostupno:
https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/280/97-vr
5. Rishennya Poltavs`koyi oblasnoyi rady`. № 164, 2016, 26 ly`p.
Kompleksna programa shhodo zabezpechennya zakonnosti,
pravoporyadku, oxorony` prav, svobod i zakonny`x interesiv gromadyan
ta oboronnoyi roboty` na 2016-2020 roky`. [Elektronny`j resurs].
Dostupno: http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/9/10.pdf
6. Rishennya Poltavs`koyi oblasnoyi rady`. 2011, 30 berez.
Kompleksna programa profilakty`ky` zlochy`nnosti na 2011 – 2015 roky`.
[Elektronny`j resurs]. Dostupno: https://docs.google.com/viewer?url=
http://oblrada.pl.ua/ses/6/4/5.pdf
7. Rishennyam oblasnoyi rady` s`omogo skly`kannya. 9 sesiya.
№ 164, 2016, 26 Ly`p. Dodatok do rishennya dvadcyatoyi sesiyi
oblasnoyi rady` s`ogo skly`kannya 2018 roku. Zminy` do oblasnoyi
Kompleksnoyi programy` shhodo zabezpechennya zakonnosti,
pravoporyadku, oxorony` prav, svobod i zakonny`x interesiv gromadyan
ta oboronnoyi roboty` na 2016-2020 roky`, [Elektronny`j resurs].
Dostupno: http://www.oblrada. pl.ua/ses/next/2449.pdf

Бобрицький А.Л.,
здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби
зайнятості, підполковник поліції Головного управління національної поліції (ГУНП) в Полтавській області,
bobrytska@ukr.net
Україна, м. Київ
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ПРАВООХОРОННИХ
СТРУКТУР: ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД
У статті проаналізовано й розкрито регіональний аспект взаємодії органів публічної влади та правоохоронних
структур на прикладі розроблення та упровадження Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016–2020 роки у Полтавській області.
Застосування методів структурно-логічного аналізу дало можливість висвітлити програмно-цільовий підхід до організації
взаємодії органів публічної влади та правоохоронних структур щодо забезпечення правопорядку і попередження
злочинності на регіональному рівні. Обґрунтовано, що системність у роботі органів публічної влади та правоохоронних
структур, їх взаємодія уможливить розв‟язання низки нагальних проблем, пов‟язаних із забезпеченням реалізації державної
політики у сфері протидії тероризму на регіональному рівні, забезпечення комплексних заходів протидії злочинності, а
також створити в Полтавській області сприятливі умови для діяльності правоохоронних органів та підвищити їх
авторитет серед населення.
Ключові слова: криміногенна ситуація, органи місцевого самоврядування, комплексна програма протидії злочинності.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів формування нормативно-правового механізму
державного управління у сфері біологічної безпеки. Проведено аналіз існуючих проблем формування і
використання правових норм діяльності суб‟єктів забезпечення біологічної безпеки. Розглянуто питання
нормативно-правового регулювання переміщення через державний кордон живих організмів як складника
державного управління забезпеченням біологічної безпеки.
Ключові слова: національна безпека, державне управління, державне управління у сфері біологічної
безпеки, нормативно-правовий механізм державного управління.
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку
України важливого значення набуває нормативно-правовий механізм державного управління забезпеченням
біологічної безпеки, який є важливим механізмом
державного впливу на органiзацію дiяльності органiв
державної влади та мiсцевого самоврядування у сферi
забезпечення бiологічної безпеки.
Стан нормативно-правового регулювання дiяльності
суб‟єктiв забезпечення біологiчної безпеки впливає на
рівень захищеності особи, суспiльства i держави вiд зовнiшнiх та внутрiшніх загроз. Нормативно-правове забезпечення дiяльності суб‟єктiв забезпечення біологічної
безпеки характеризується як сукупність правових норм,
які є засобом здійснення свідомого цілеспрямованого
впливу суб‟єктів забезпечення біологічної безпеки на
зовнішні та внутрішні загрози у сфері біологічної безпеки з
метою забезпечення стабільного розвитку держави, суспільства і громадянина.
Формування нормативно-правового механізму державного управління у сфері біологічної безпеки є важливою
умовою належної організації системи державного управління забезпеченням біологічної безпеки та вимагає
розроблення і прийняття законодавчих актів, норми яких
встановлюють механізми діяльності суб‟єктів забезпечення біологічної безпеки та визначають мету, завдання,
повноваження, відповідальність за бездіяльність або прийняття протиправних рішень.
Дослідженню актуальних питань функціонування
нормативно-правового механізму державного управління у
різних сферах життєдіяльності суспільства присвячені
роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як:
В. Абрамов, О. Андреєв, Е. Бочкова, В. Бакуменко,
Ю. Бурило, Я. Ветвицький, О. Голинська, К. Дубич,
Ю. Інковська, Б. Кормич, М. Криштанович, Я. Лазур,
О. Мельниченко, Н. Нижник, В. Назаренко, Л. Приходченко,
М. Попов, А. Семенченко, Г. Ситник, В. Толстоног,
І. Шурма та ін.
Окремі питання правових механізмів державного
управління у безпекових сферах розглянуто в роботах
Р. Власенка, Р. Калюжного, О. Кохановської, О. Мельниченко, В. Назаренко, А. Присяжнюк, В. Приходько,
Г. Ситника, О. Снігова, О. Труш, та ін. Особливостям
механізмів державного управління екологічною складовою
присвячено роботи В. Андронова, С. Андреєва, О. Веклич,

Я. Ветвицького,
С. Дорогунцова,
Б. Данилишина,
Т. Завгородньої, А. Керничної, О. Коротич та ін.
Правовим аспектам забезпечення біологічної безпеки та
регулювання біотехнологічної діяльності присвячені
роботи
В. Андрейцева,
Л. Бондар,
Н. Барабашова,
І. Власенко, А. Гетьман, І. Дмитренко, В. Завгородньої,
В.Курзової, В.Комарницького, Т.Коваленко, Л.СтрутинськоїСтрук та ін.
Однак, незважаючи на вагомий науковий доробок
зазначених вчених, у відкритих джерелах відсутні комплексні дослідження присвячені нормативно-правовому
механізму державного управління у сфері біологічної
безпеки.
Мета роботи – дослідження нормативно-правових
механізмів державного управління у сфері біологічної
безпеки як складника державного управління національною
безпекою та аналіз проблем формування і використання
правових норм діяльності суб‟єктів забезпечення біологічної безпеки і питань нормативно-правового регулювання
переміщення через державний кордон живих організмів як
складника державного управління забезпеченням біологічної безпеки.
Виклад основного матеріалу. Біологічна безпека
держави забезпечується формуванням та реалізацією єдиної
державної політики, відповідно до прийнятих нормативноправових актів, адекватних існуючим викликам і загрозам.
В сучасній науковій літературі формування державної
політики у сфері біологічної безпеки розглядається як
сукупність стадій, факторів, умов діяльності суб‟єктів
політики, груп впливу в процесі вибору стратегічних цілей
та їх закріплення у відповідних нормативно-правових
актах. Правову основу державного управління забезпеченням біологічної безпеки становить система нормативноправових актів, якими врегульовується діяльність суб‟єктів
забезпечення біологічної безпеки.
Сучасний стан політичного, економічного та соціального становища українського суспільства визначає необхідність приведення правових засад функціонування
суб‟єктів забезпечення біологічної безпеки у відповідність
до нових умов їх діяльності, забезпечення виконання
наданих їм повноважень в зазначеній сфері з урахуванням
першочергових прав і свобод людини і громадянина
визначених Конституцією та законами України.
Водночас існує залежність реалізації прав щодо забезпечення біологічної безпеки від регламентації діяльності
суб‟єктів забезпечення біологічної безпеки. Чим деталь-

Scientific Journal Virtus, February # 31, 2019
ніше регламентована діяльність кожного суб‟єкту, тим
краще будуть реалізовуватися повноваження суб‟єктів у
сфері забезпечення біологічної безпеки.
Нормативно-правовий механізм державного управління
забезпеченням біологічної безпеки реалізується шляхом
формулювання нормативно-правових основ діяльності
суб‟єктів забезпечення біологічної безпеки, зокрема
визначення напрямів, повноважень та завдань їх діяльності, організації контролю, а також визначення механізму
координації і взаємодії центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, органів
управління потенційно небезпечними об‟єктами, суб‟єктів
господарювання та не господарюючих суб‟єктів, у
власності або користуванні яких перебувають потенційно
небезпечні об‟єкти.
Геополітичні зміни у світі, значне зростання кількості
правопорушень, виникнення нових видів злочинів, сприяють виникненню складних проблем, що потребують
нетрадиційних рішень, перегляду методів нормативноправового забезпечення діяльності суб‟єктів забезпечення
безпеки у різних сферах та вимагає від держави швидкого реагування на загрози. Тому важливим напрямом є
удосконалення нормативно-правової бази у сфері
забезпечення біологічної безпеки та бiологічного
захисту, зокрема шляхом проведення аналiзу дiючих
нормативно-правових актiв для виявлення існуючих
колізій, розроблення нормативно-правових актів, що
регулюють порядок обліку, зберігання, видачі, транспортування, переміщення через державний кордон України
небезпечних біологічних агентів, токсинів, отрут тваринного та рослинного походження.
Зростання транскордонного перемiщення людей,
товарів, транспортних засобів, відсутність загальнодержавного моніторингу переносників небезпечних інфекційних захворювань на фоні нестабільної епідемічної та
епізоотичної ситуації у світі збільшують ризик завезення
та поширення на територію країни збудників небезпечних
інфекційних і паразитарних захворювань та виникнення
пов‟язаних з ними надзвичайних подій.
Мiжнародними зобов‟язаннями України передбачено
вжиття правових, адмiністративних та iнших заходiв для
забезпечення належного рiвня захисту у сферi безпечнoї
передачi, обрoбки i викoристання живих органiзмів, якi
можуть негативно впливати на збереження i стале
використання бiологічного рiзноманiття, з урахуванням
ризикiв для здоров‟я людини, а також їх транскордонному
переміщенню.
Міжнародні нормативно-правові акти визначають
живі організми як будь-які біологічні утворення, спроможні до передачі або реплікації генетичного матеріалу,
включаючи стерильні організми, віруси і віроїди [1, 2].
Шкідливими організмами вважають будь-які види, штами
або біотипи рослин, тварин або патогенних агентів,
шкідливих для рослин або продуктів рослинного
походження. До біологічних матеріалів відносять будьякі матеріали, що містять генетичну інформацію та
можуть репродукуватися або бути репродукованими у
біологічній системі [3].
Чинні національні нормативно-правові акти визначають живий організм як будь-яку форму біологічного
існування, здатну до самовідтворення або передачі
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спадкових факторів [4]. Живі організми заражені збудниками інфекційних хвороб, за участю яких відбувається
перенесення збудників інфекційних хвороб від джерела
інфекції до інших осіб, а також забруднені збудниками
інфекційних захворювань об‟єкти середовища життєдіяльності людини віднесено до факторів передачі інфекції
[5]. Тому питання здійснення різних видів контролю за
ввезенням на територію країни та вивезенням з неї живих
організмів має важливе значення для забезпечення
біологічної безпеки.
Цивільним законодавством деякі види живих організмів,
зокрема тварин, віднесено до предметів матеріального
світу, стосовно яких можуть виникати цивільні права та
обов‟язки. На них поширюється правовий режим речі
[6]. Також певні види живих організмів відносять до
рухомого майна або товару. Згідно міжнародних нормативно-правових актів до товарів відносять тварин,
рослини або їхні категорії чи специфічні продукти, що
переміщуються з метою торгівлі [3]. Національне
законодавство визначає товар як будь-які рухомі речі,
культурні цінності та ін., продукти рослинного походження та інші підкарантинні матеріали перевезені з
будь-якою метою [7].
Для захисту внутрiшнього ринку, грoмадського
пoрядку та безпеки, охoрони здoров‟я та життя людей i
тварин, охoрони навкoлишнього прирoдного середoвища,
захисту прав споживачiв товарiв, що ввозяться на
територiю країни, охорони нацiональної культурної та
iсторичної спадщини національним законодавством
передбачено вжиття заходів нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності не пов‟язані із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через
митний кордон України. До таких заходів віднесено:
ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій;
застосування спеціальних заходів щодо імпорту товарів
в Україну; процедури реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів та видачі ліцензій на право імпорту, експорт у;
дозвільні системи служби експортного контролю та
органів державної влади, що здійснюють санітарноепідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, екологічний та інші види контролю; сертифікацію товарів, що
ввозяться в країну; реєстрацію лікарських засобів , виробів
медичного призначення, імунобіологічних препаратів,
харчових добавок та ін. [8]. Заходами офіційного контролю
на державному кордоні є фітосанітарний, ветеринарносанітарний контроль, а також контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров‟я та благополуччя
тварин. Національним законодавством встановлено
заборони і обмеження на переміщення деяких товарів у
міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Так,
заборонено переміщення живих тварин, риби і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних,
живих рослин, товарів, стосовно яких відсутні дозвільні
документи, у разі застосування заходів нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності [7].
Для запобігання ввезенню на територію країни
товарів, хімічних, біологічних, радіоактивних речовин,
відходів, інших вантажів, небезпечних для життя та
здоров‟я людини, попередження занесенню та поширенню
на територію країни збудників небезпечних інфекційних
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та паразитарних захворювань, а також недопущення їх
поширення за межі країни передбачено вжиття медикосанітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, протиепідемічних заходів спрямованих на забезпечення санітарної охорони території України [5]. З цією
метою визначено необхідність створення і функціонування
у прикордонних контрольних пунктах спеціальних
санітарно-карантинних підрозділів та прикордонних
інспекційних постів [9].
Пропуск через державний кордон фізичних осіб,
серед яких є особи з симптомами інфекційних захворювань
дозволяється після проведення їх медичного огляду.
Обов‟язковим на державному кордоні є державний
ветеринарно-санітарний контроль і нагляд. Ввезення на
територію країни товарів здійснюється виключно через
призначені прикордонні інспекційні пости, які мають
карантинні станції та призначені для ввезення, транзиту
товарів.
Встановлено заборони на ввезення на територію
країни товарів, якщо їх ввезення може стати причиною
масових інфекційних захворювань людей або отруєнь.
Також заборонено ввезення живих патогенних мікроорганізмів та патологічного матеріалу, що містить
збудників хвороб тварин, крім випадків їх ввезення для
проведення наукових досліджень. Заборонено ввезення
живих тварин у разі наявності в країні походження або
країнах транзиту підтверджених випадків особливо
небезпечних захворювань, до яких сприйнятливі тварини,
що перевозяться. Такі вантажі зупиняються на кордоні
та повертаються до країни походження. У разі високого
ризику для мінімізації ризику проникнення або поширення
збудників небезпечних хвороб на територію країни
знищуються за рахунок власника вантажу [10].
Заборонено ввезення на територію країни будь-яких
організмів, у яких генетичний матеріал було змінено за
допомогою штучних прийомів переносу генів, які не
відбуваються в природних умовах, зокрема рекомбінантними методами, що передбачають формування нових
комбінацій генетичного матеріалу шляхом внесення
молекул нуклеїнових кислот у будь-яку векторну
систему та їх включення до організму-господаря, в
якому вони за звичайних умов не зустрічаються. Також
заборонено
ввезення
продукції,
виробленої
із
застосуванням генетично модифікованих організмів, до
їх державної реєстрації, крім призначених для науководослідних цілей або державних випробувань [4].
Національним законодавством у сфері карантину
рослин до об‟єктів регулювання віднесено будь-які
рослини, продукти рослинного походження, місця
зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери,
ґрунт та будь-які інші організми, об‟єкти та матеріали,
що можуть переносити або поширювати регульовані
шкідливі організми. Усі вантажі, що містять об‟єкти
регулювання підлягають стандартному фітосанітарному
прикордонному контролю, шляхом інспектування, для
визначення наявності карантинних організмів та ознак
пошкодження вантажу. Дозволяється ввезення на територію країни, якщо об‟єкт регулювання не походить із
забороненої для імпорту країни-експортера, відсутності
карантинних організмів та ознак зараження ними,
відповідності вантажу вимогам фітосанітарних заходів.

При виникненні ризику занесення карантинних організмів
на територію країни або передачі через реекспортні або
транзитні вантажі, або через вантажі, що переміщаються
територією сусідньої країни внаслідок неконтрольованого
поширення карантинного організму на сусідній території,
встановлюється контроль за наявністю карантинних
організмів на прикордонних територіях, а також заборона
або обмеження імпорту, реекспорту, транзиту об‟єктів
регулювання [11].
Також з урахуванням епідемічної ситуації у світі
Урядом можуть бути встановлені тимчасові обмеження і
особливі умови транспортного сполучення з країнами, в
яких зареєстровані випадки особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також в‟їзду в Україну фізичних
осіб з цих країн та ввезення товарів, а також виїзд
громадян України до цих країн України [5]. В‟їзд в
країну з місцевостей, на території яких зареєстровано
випадки особливо небезпечних хвороб дозволяється за
умови наявності документів, передбачених міжнародними
угодами і санітарним законодавством України.
Дозволяється ввезення на територію країни живих
тварин, що походять з країн, вільних від хвороб, що
підлягають повідомленню, або із зон з низьким рівнем
присутності таких хвороб та не транспортувалися через
території, стосовно яких введено обмеження відповідною
міжнародною організацією або ветеринарною службою
країни походження чи транзиту [10].
Діяльність, яка пов‟язана з державним контролем за
міжнародними передачами товарів подвійного використання, регулюється спеціальним законодавством. Чинними
нормативно-правовими актами врегульовані питання
переміщення через державний кордон країни тварин та
рослин, продукції та сировини з них, а також генетичномодифікованих організмів. Однак недостатньо врегульованими залишаються питання ввезення на територію
країни товарів, біологічних речовин, мікроорганізмів ,
токсинів, відходів, інших вантажів, небезпечних для життя
та здоров‟я людини, для запобігання занесенню та
поширенню на територію країни небезпечних інфекційних
захворювань.
До серйозних проблем функціонування нормативноправового механізму державного управління забезпеченням біологічної безпеки в Україні можна віднести
недосконалість законодавчої бази.
Результати аналізу нормативно-правових актів у
сфері забезпечення біологічної безпеки свідчать про
наявність певних правових колізій. Правові колізії часто
виникають між нормами, що містяться в одній статті
нормативно-правового акта; між нормами, що містяться
в різних статтях одного акта та між нормами різних
нормативно-правових актів. Причинами виникнення
колізій у законодавстві є довільне тлумачення положень
Конституції та інших нормативно-правових актів, вихід
окремих органів державної влади за межі своїх
повноважень у певній сфері суспільних відносин, низька
якість підготовки проектів нормативно-правових актів,
політична боротьба та криза влади [12]. Також до
причин виникнення правових колізій можна віднести
поспішність підготовки проектів нормативно-правових
актів та прийняття законодавчих рішень, обумовлених
існуванням політичних домовленостей без урахування
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існуючих викликів та загроз національним інтересам у
сфері забезпечення біологічної безпеки та наявних
можливостей держави.
Проведений нами аналіз проектів законодавчих актів,
розміщених на офіційному веб-сайті Верховної Ради
України [13], свідчить про те, що невідповідність зазначених проектів вимогам законотворчої техніки може
спричинити виникнення правових колізій, законодавчих
помилок та дефектів. Зокрема, у текстах проектів актів
назви органів державної влади не відповідають термінології Конституції, наявні пізнавальні, стилістичні, логічні
та фактографічні помилки, не дотримано норм словотворення та формоутворення, використовуються плеонастичні конструкції та тавтології («громадське здоров‟я»
(охорона громадського здоров‟я) – сфера знань та
органiзована дiяльність суб‟єктiв у сфері громадського
здоров‟я щодо змiцнення здоров‟я, запобiгання хворобам
та збiльшення тривалостi життя).
Логічні помилки полягають у різному трактуванні
одних і тих же явищ, порушенні причинно-наслідкових
зв‟язків. Так, у тексті одного проекту акта дається два
різних визначення поняття «біологічна безпека» («біобезпека» – сукупнiсть принципiв, технологiй та практик,
якi застосовуються для запобiгання неумисному
потраплянню людини пiд дiю патогенiв і токсинiв чи їх
випадковому вивiльненню у середовище життєдiяльності людини; «біологічна безпека» – стан середoвища
життєдiяльності людини, при якoму вiдсутній негативний
вплив йoго чинникiв (бiологічних, хiмічних, фiзичних)
на бiологічну структуру і функцiю людськoї осoби в
теперiшньому i майбутнiх поколiннях, а також вiдсутній
незворотнiй негативний вплив на бiологічні об‟єкти
природного середoвища (бiосферу) та сiльськогосподарські рoслини i тварини). Очевидно, що біологічна
безпека не може бути одночасно сукупністю принципів і
станом середовища життєдіяльності людини.
Фактографічні помилки полягають у відсиланні до
неіснуючих нормативно-правових актів, а також посиланнях на положення, що не містять необхідної правової
інформації. Тексти проектів законодавчих актів містять
відсилочні норми до неіснуючих в Україні нормативноправових актів, що не містять необхідної правової
інформації, наприклад «спеціальних словників понять і
термінів Всесвітньої організації охорони здоров‟я».
Крім того порушуються норми законотворчої
техніки, якими передбачено використання відсилання до
інших нормативно-правових актів вищої або рівної
юридичної сили для спрощення тексту Закону. Так у
проектах актів часто дублюються положення чинних
нормативно-правових актів, зокрема в частині слів
«масові неінфекційні хвороби (отруєння)», «санітарноепідемічне благополуччя», «санітарно-епідемічна ситуація», «середовище життєдіяльності людини», «управління
ризиком для здоров‟я людини», «фактори середовища
життєдіяльності», «шкідливий вплив на здоров‟я людини»
проекти законів дублюють чинну редакцію Закону
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» [9]. Дублювання положень
інших нормативно-правових актів призводить до їх
знецінення та надмірного збільшення обсягу проектів
законів, порушуються принципи точності, стислості та
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однаковості викладу тексту. В порушення вимог
законодавчої техніки пропонується внесення змін до
чинних законів, що охоплюють більшу частину тексту
або істотно впливають на їх зміст.
До проектів нормативно-правових актів механічно
переносяться різноманітні терміни, що використовуються
в науковому обігу, паралельне застосування яких ускладнює розуміння та застосування прийнятих законів.
Запропонована термінологія допускає альтернативні
тлумачення і не відповідає змісту, що міститься в
офіційній діловій мові, спеціальних науках, чинному
законодавстві та загальновживаному розумінню. Наприклад, в частині слів «аналіз ризику», розглянуті проекти
актів не відповідали Директиві Ради 2008/114/ЄС від
8.12.2008 «Про ідентифікацію і визначення європейських
критичних інфраструктур та оцінювання необхідності
покращення їх охорони та захисту» та не узгоджувалися
з термінологією законів України «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
[14], «Про ветеринарну медицину» [10]; «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів» [4]. В частині визначення понять «епідемія»,
«епідемічний спалах» розглянуті проекти актів не
узгоджувалися з термінологією Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб» та «Кодексу
цивільного захисту України», а в частині слів «здоров‟я» –
з термінологією Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров‟я».
Запропоновані розробниками визначення понять
«оцінка ризику», не узгоджувалися з термінологією
законів України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів» [14], «Про
державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров‟я та благополуччя тварин», «Про
ветеринарну медицину» [10], «Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні
та використанні генетично модифікованих організмів»
[4]. Визначення поняття «надзвичайна ситуація» не
відповідало термінології Кодексу цивільного захисту
України.
Крім того, не відповідали визначенням даним у інших
нормативно-правових актах вищої або рівнозначної
юридичної сили такі визначення, як: «належний рівень
захисту здоров‟я людини» (не відповідає термінології
Закону України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів» [14]), «небезпечний фактор» (не узгоджується з термінологією законів
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів» [14], «Про безпечність та
гігієну кормів»); «повідомлення про ризик» (не узгоджується з термінологією законів України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» [14], «Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів» [4]; «Про безпечність та гігієну кормів»); «державний нагляд (контроль)»
(не відповідає термінології Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [15]); «простежуваність» (не узгоджується
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з термінологією Закону України «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
[14]); «ризик» (не відповідає термінології законів України
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»,
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» [14], «Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні
та використанні генетично модифікованих організмів»
[4], «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності» [15], «Про об‟єкти підвищеної небезпеки» [16], «Про ветеринарну медицину» [10]).
Часто у запропонованих законопроектах використовується некоректний переклад термінів з іноземних
мов. Наприклад «єдине здоров‟я» трактується як кoмплексний пiдхід до рoзробки та впрoвадження прoграм,
полiтики, закoнодавства та дослiджень, в рамках яких
взаємодiють кiлька секторiв, таких як медицина, охорона
здоров‟я людини.
Водночас правові колізії у сфері забезпечення біологічної безпеки можуть виникати при порушенні принципу
підзаконного регулювання, внаслідок випереджального
розвитку підзаконного регулювання цих суспільних
відносин, які мають бути врегульовані законодавчо. Або
у разі, коли регулювання суспільних відносин у сфері
забезпечення біологічної безпеки здійснюється правовими
нормами прийнятими в різний час [12]. Крім того,
значно ускладнює нормативно-правове регулювання у
сфері біологічної безпеки запозичення національним
законодавством іноземних правових норм без урахування національних інтересів у сфері забезпечення
біологічної безпеки та особливостей національної
правової системи.
За результатами системного та формально-логічного
аналізу законодавства України, що регулює суспільні
відносини у сфері забезпечення біологічної безпеки
встановлено, що законодавча регламентація сфери забезпечення біологічної безпеки відзначається численними
правовими протиріччями. Виявлено необхідність удосконалення правових норм в частині посилення відповідальності за порушення правил обігу, транспортування,
вивільнення, утилізації небезпечних для живих організмів
біологічних агентів, а також необхідність нормативного
врегулювання питань щодо вжиття примусових заходів
обсервації і карантину, удосконалення правових норм в
частині протидії корупції у сфері забезпечення біологічної безпеки. Крім того, виявлено необхідність вжиття
превентивних заходів для запобігання виникненню правових колізій, зокрема прогнозування та планування
нормотворчої діяльності.
Висновки. Вирішення існуючих прoблем державного
управління забезпеченням біологічної безпеки потребує
удoсконалення нoрмативно-правoвої бази у сфері
забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту
потребує розрoблення та затвердження порядку оцінки
та управлiння бiологiчними ризиками; нормативноправового врегулювання пoрядку oперативного реагування
та взаємoдії суб‟єктів забезпечення бiологічної безпеки у
разi виникнення надзвичайних ситуацій, пов‟язаних з
небезпечними біологічними агентами, удосконалення
системи iндикації бiологічних патогенних агентiв, а
також порядку визначення надiйності персоналу, який

дoпускається дo рoботи з бiологічними патогенними
агентами.
Незважаючи на наявність нормативно-правових актів,
якими врегульовуються питання переміщення через
державний кордон живих організмів, з метою організації
контролю у сфері біологічної безпеки, існує необхідність
впровадження механізмів координації і взаємодії органів
державної влади, місцевого самоврядування, суб‟єктів
господарювання та не господарюючих суб‟єктів для
запобігання ввезенню на територію країни товарів,
біологічних та інших речовин, відходів, інших вантажів,
небезпечних для життя та здоров‟я людини, створення і
функціонування у прикордонних контрольних пунктах
спеціальних санітарно-карантинних підрозділів та прикордонних інспекційних постів, а також розрoбки
нoрмативно-правoвих актiв та удосконалення правових
норм в частині регулювання питань обліку, зберігання,
видачі, транспортування, ввезення в Україну та вивезення
за її межі штамів мікроорганізмів, токсинів і отрут
тваринного та рослинного походження та біологічних
матеріалів; загальнодержавного моніторингу переносників
небезпечних інфекцiйних захвoрювань людей, тварин і
рослин; пoрядку оцiнки i управлiння бiологічними ризиками; проведення спеціалізованої підготовки персоналу
першої лінії захисту.
Органiзація кoнтролю у сферi біологiчної безпеки
вимагає розрoблення та затвердження в установленому
порядку правил ввезення/вивезення на/з території країни
штамів мікроорганізмів та біологічних матеріалів, а
також нормативно-правових актів щодо проведення
контролю за мікробіологічними лабораторіями починаючи
від їх планування до введення в експлуатацію та
функціонування; процедури отримання суб‟єктами господарювання та не господарюючими суб‟єктами ліцензій
на роботу з небезпечними бiологiчними агентами; розвитку
вітчизняного виробництва засобів імунопрофілактики,
діагностики та лікування.
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REGULATORY MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE AREA OF BIOLOGICAL SECURITY
The article is devoted to the consideration of theoretical aspects of regulatory mechanism of public administration in the area of
biological security development. The analysis of existing problems of development and use of regulations regarding the activities of
the entities providing biological security has been carried out. The question of the regulatory mechanism of carrying living
organisms across the state border as a component of public administration of providing biological security has been considered. The
presence of certain conflicts of laws in the area of providing biological security, which often arise between the regulations contained
in one article of a regulatory legal act, as well as between the regulations contained in various articles of one act and between the
regulations of different legal acts has been highlighted.
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РОЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ФКТОРУ В ТІНІЗАЦІЇ
РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ
БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
Дослідженням визначено сучасні тенденції тінізації ринку праці та обґрунтовано основні аспекти
цього явища через призму політичного фактору та національної безпеки, які характеризуються по
відношенню до досліджуваної теми наступними чинниками:хронічною та всеосяжною корупцією,
особливо політичною, бюрократизмом та хабарництвом; низьким рівнем політичної волі серед
депутатського корпусу та керівництва держави; упередженим ставленням органів державної влади до
суб‟єктів господарювання;низьким рівнем довіри громадян до державної влади; відсутністю дієвого
громадського контролю за органами політичної та державної влади; збройним конфліктом на Сході
України та анексією Криму та ін. Дослідженням встановлено, що негативний, деструктивний вплив
політичного фактору поширюється не тільки на ринок праці, але й на економіку, сферу соціального
захисту, демографічний стан і національну безпеку України в цілому. Сучасні виклики, які кидає тінізація
ринку праці в нашій країні є досить серйозними, а завдання, пов‟язані з усуненням цього негативного явища
потребують подальших наукових досліджень та невідкладного вирішення з боку держави. До завдань
детінізації ринку праці в Україні як національної безпеки з соціально-економічного розвитку, необхідно
віднести вжиття заходів щодо підвищення стандартів прозорості, відкритості в діяльності органів
державної влади, підзвітності та відповідальності посадових осіб за вчинені ними корупційні злочини, а
також посилення участі громадськості у вирішенні проблемних питань у цій сфері.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, національна безпека, тінізація, фактори, політичний фактор,
державна влада, корупція, бюрократизм,економіка, соціально-економічний розвиток, довіра, громадський
контроль.

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Сучасний стан тінізації ринку праці є
серйозним викликом для розвитку суспільств в країнах
світу, і може становити загрозу національній безпеці,
перш за все в галузі економіки будь-якої держави. Дані
Міжнародної організації праці (МОП) свідчать, що
країни, доходи населення в яких є низькими або
середніми мають найбільшу питому вагу на світовому
тіньового ринку праці: понад 50% робочої сили цих
країн охоплено неформальними трудовими відносинами.
За оцінками Організації економічного співробітництва
та розвитку (ОЕСР), у світовій економіці нараховується
1,2 млрд офіційних робочих місць, тоді як 1,8 млрд. осіб
зайняті в неформальному секторі 19;14, с.хі; 18, с.163.
Переміщення значної частини зайнятого населення з
офіційного до тіньового сектора ринку праці має місце і
в Україні, що є небезпечною тенденцією і може
становити загрозу в економічній стабільності. Так, за
опублікованими даними Державної статистичної служби
України в 2016 р. кількість неформально зайнятих в
країні становила 4,0 млн. осіб, що складало 24,3%
зайнятого населення. Водночас, очільник міністерства
соціальної політики України стверджує, що на сьогодні
потенціал тіньової зайнятості населення в Україні
складає 8 млн. осіб. Слід відмітити, що до 1990 р.

тіньовою зайнятістю було охоплено 2–6% населення
України. Тобто, вітчизняний ринок праці та зайнятості
населення має стійку і виразну тенденцію до поширення
тінізації, що загрожує життєво важливим національним
інтересам України 6, с.114.
Фактори тінізації ринку праці в сучасних реаліях
розвитку українського суспільства та їх вплив на національну безпеку держави в економічній площині залишаються недостатньо дослідженими на науковому рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‟язання даної проблеми.
Економічні, політичні, правові, організаційні та інші
аспекти тінізації економічних відносин розглядаються в
наукових працях і публікаціях З.С.Варналія 4, О.С.Власюка
3, І.Ф. Гнибіденка 4, А.М. Колота 7, О.М. Пищуліна,
О.О. Кочеміровської, О.П. Коваль 10, Н.М. Краус 6,
Е.М. Лібанової 8, Ю.М. Маршавіна 9, В.О. Онищенка
12, Т.А. Тищук, Ю.М. Харазішвілі, О.В. Іванов 11,
інших вітчизняних та зарубіжних вчених і дослідників .
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття
Фактори тінізації ринку праці в сучасних реаліях
розвитку українського суспільства потребують ґрунтовного аналізу та наукових досліджень з їх вирішення.
Робочою гіпотезою дослідження є ствердження, що
тінізація ринку праці детермінована негативним впливом
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низки факторів, зокрема політичного, який може
становити загрозу національній безпеці, що в сучасних
реаліях соціально-економічного розвитку України потребує аналізу та наукового обґрунтування.
Мета і завдання є визначення, аналіз і
систематизація сучасних факторів тінізації ринку праці в
Україні, зокрема політичного та його вплив на
національну безпеку держави в галузі економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.
Забезпечуючи адекватне сприйняття та уникаючи
понятійних викривлень у розумінні термінології, проаналізуємо наукові підходи до визначення, тлумачення базових термінів і понять використаних в досліджуваній темі.
Фактор – передумова або причина, що викликає
певні явища; агент, посередник, вплив якого призводить
до певних наслідків, результатів. Під фактором у
дослідженні будемо розуміти: чинник, який впливає на
процес тінізації ринку праці та зайнятості населення;
об‟єкт, який своїм впливом змінює характер, ознаки або
одну з основних рис досліджуваного явища. З огляду на
те, що за своєю сутністю терміни «фактор», «чинник» і
«детермінант» є певною мірою подібними, то в дослідженні будемо розглядати їх як синоніми.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайнятість
населення»:
ринок праці – система правових, соціально-трудових,
економічних та організаційних відносин, що виникають
між особами, які шукають роботу, працівниками,
профспілками, роботодавцями та їх організаціями,
органами державної влади у сфері задоволення потреби
працівників у зайнятості, а роботодавців – у найманні
працівників відповідно до законодавства;
зайнятість – не заборонена законодавством діяльність
осіб, пов‟язана із задоволенням їх особистих та суспільних
потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у
грошовій або іншій формі, а також діяльність членів
однієї сім‟ї, які здійснюють господарську діяльність або
працюють у суб‟єктів господарювання, заснованих на їх
власності, у тому числі безоплатно.
Термінологічним аналізом енциклопедичної літератури
5, с.659-660 встановлено, що тіньова (неформальна)
зайнятість – це: нелегальне залучення роботодавцем
працівника до економічної діяльності; вид зайнятості в
неформальній економіці, що базується на прихованих
від органів державної влади трудових відносинах між
працівником і роботодавцем. Тіньова зайнятість – це
нелегальний формат трудових відносин, який ініціюється,
як правило, роботодавцем або працівником з метою
несплати податків, ухиляння від виконання положень
законодавства.
Експерти МОП 18, с.163 виокремлюють також
неформальну зайнятість (informal employment), як
форму зайнятості, яка не забезпечує працівникам на
роботі правовий або соціальний захист, підвищуючи тим
самим їхню економічну вразливість. Терміни тіньова
(неформальна) зайнятість і зайнятість в неформальній
економіці (employment in the informal economy)
розглядаються як тотожні. Аналогами цього терміну на
англійській мові також є: необлікована, непрозвітована
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або неофіційна зайнятість (unreported employment); прихована робота (working under the table); оплата «готівкою
в руки» (paying cash-in-hand); підробіток або робота на
стороні (поєднання роботи на умовах повної зайнятості з
роботою на умовах часткової зайнятості або поєднання
роботи з навчанням в навчальному закладі) (moonlighting).
Окремі західні економісти розглядають тіньову зайнятість,
як частину «підземної» економіки (underground economy)
або «невидимої» економіки (non-observed economy).
Слід відмітити, що серед них немає загальноприйнятого
підходу до визначення «тіньової» занятості та пов‟язаних з
нею понять.
Тіньова зайнятість пов‟язана з тіньовою (неформальною) економікою, під якою розуміють вид
економічної діяльності, спрямованої на нелегальне
отримання доходів,
ухиляння від державного,
недержавного контролю та сплати податків. Розрізняють
підпільну економіку, фіктивну економіку, кримінальну
економіку, в яких превалює тіньовий формат зайнятості.
У цьому документі тінізація ринку праці та
зайнятості населення – це протиправна діяльність,
пов‟язана з неофіційним працевлаштуванням, зокрема
використання праці найманих працівників без укладання
трудових договорів і угод, виплата зарплати «в конвертах»,
ухиляння від сплати податків, соціальних внесків,
неоплачувані понаднормовані робочий час, день, лікарняні,
відпустки, порушення роботодавцями інших вимог
трудового законодавства.
Результати термінологічного аналізу, здійсненого
вище дають підстави стверджувати, що тінізація ринку
праці та зайнятості населення є досить складним, багатогранним економічним і соціальним явищем. Відносини,
які стихійно встановлюються і поширюються між учасниками цього процесу на тіньовому ринку праці є
неправомірними, оскільки порушують чинне законодавство (формальні норми) та, як наслідок, прихованими.
Цей феномен, який має не тільки економічний і соціальний
аспект, але й політичний, правовий, демографічний та
інші виміри призводить до цілої низки інших негативних
наслідків у багатьох сферах суспільного життя. Зрозуміло,
що це явище є серйозним викликом національній безпеці
держави, потребує від неї адекватного реагування та
усунення шляхом розроблення та реалізації державної
політики детінізації ринку праці та зайнятості населення,
яка має комплексно вирішувати низку різнопланових
проблем. Ефективність державної політики детінізації
детермінована чіткою, якнайповнішою та об‟єктивною
ідентифікацією факторів, що впливають на досліджуване
явище, ґрунтовним їх аналізом з застосуванням адекватних
наукових методів дослідження, оцінки достовірності та
пріоритетності цих факторів.
Ефективно вирішити ці завдання можна, на думку
авторів, за допомогою PESTL1-аналізу, який сучасні
1

Примітка. PESTL  від англ.: Political  політичний;
Economic  економічний; Social  соціальний; Technological –
технологічний; Legislative  правовий. При здійсненні цього
виду аналізу виміри, категорії досліджуваної проблеми, в
залежності від її специфіки можна доповнити іншими, зокрема,
такими як демографічний, культурний, екологічний, інституціональний, етнічний, географічний та ін.
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дослідники, аналітики державної політики широко
використовують з метою ідентифікації широкомасштабних проблем, всебічного вивчення, оцінки та комплексного
узагальнення впливу зовнішнього середовища на досліджуване явище, процес або політику.
Тінізація ринку праці та зайнятості населення
детермінована низкою факторів, які можна згрупувати в
зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні). На думку
автора, фактори зовнішні порівняно з факторами
внутрішніми мають більшу значимість, вагомість і
пріоритетність з огляду на масштаби їхнього впливу на
досліджуване явище. Внутрішні фактори можуть бути
обумовлені людським фактором і суб‟єктивністю. Тоді
як зовнішні фактори, як свідчать результати здійсненого
вище аналізу, навпаки, мають об‟єктивний характер і
визначається економічною та соціальною політикою
законодавством тощо. Екзогенні та ендогенні фактори,
незважаючи на їхню відмінності, зокрема за сутністю,
специфікою та пріоритетністю впливу, взаємопов‟язані
між собою. PESTL-аналіз є інструментом, який дає змогу
виявити та визначити сукупність чинників зовнішнього
середовища або макросередовищ (політичного, економічного, соціального, технологічного, нормативно-правового),
що впливають на об‟єкт дослідження. Цей вид аналізу
уможливить ідентифікувати за певними критеріями
ключові фактори (виміри) макросередовища тінізації
ринку праці та зайнятості населення, сегментувати базові
проблеми, згрупувати (категоріювати) їх у відповідні
блоки та проаналізувати. А відтак, PESTL-аналіз є найбільш прийнятним видом аналізу досліджуваної проблеми.
Аргументом щодо застосування PESTL-аналізу є і
загальнодержавні масштаби охоплення та назріла в
суспільстві необхідність у невідкладному вирішенні
досліджуваної проблеми. Отримані результати PESTLаналізу: дадуть змогу сегментувати, візуалізувати і краще
уявити спектр факторів (макросередовищ) тінізації ринку
праці та зайнятості населення, комплексно осмислити
проблеми об‟єкту дослідження, встановити зв‟язок між
ними; уможливить сформулювати пропозиції щодо
детінізації ринку праці та зайнятості населення; сприятимуть визначенню механізмів, інструментів та пріоритетів
відповідної державної політики, розробленню нормативноправових актів, концепцій, стратегій які можуть запобігти
поширенню тіньового ринку праці тощо. В цьому
контексті обґрунтовується вибір PESTL-аналізу для
визначення факторів тінізації ринку праці та зайнятості
населення. Хронологічними межами PESTL-аналізу є
2010–2017 рр.
Базуючись на методиці застосування PESTL-аналізу
15, с.3, 53-56; 20, с.105-106, визначимо макросередовища, а на їх базі – фактори тінізації ринку праці та
зайнятості населення в Україні (далі – фактори). Як
видно на Рис.1, основними факторами, які виокремлено в
межах відповідних макросередовищ, є: політичний ; економічний; соціально-демографічний; нормативно-правовий.
Макросередовища та фактори тінізації ринку праці та
зайнятості населення можуть бути нестійкими та
змінюватися в залежності обставин (на Рис.1 це явище
позначено надписами «зміни»). В цьому контексті автор
поділяє точку зору Г. Джонсона, К. Скулза, Р. Віттінгтона
та інших дослідників 15, с.3, 54-54; 20, с.106 стосовно

того, що пріоритетність визначених факторів, актуальність
і валідність результатів PESTL-аналізу можуть бути обмеженими в часі та характеризуватися іноді суб‟єктивністю.
Серед факторів зазначених на Рис.1, розглянемо політичний фактор і оцінимо його вплив на тінізацію ринку праці
та зайнятості населення в Україні, визначимо і проаналізуємо проблеми, які виникають та існують в ньому.

Рис.1 Декомпозиція базових факторів
тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні2
Перш за все слід відмітити, що політики є суб‟єктами
розроблення, ухвалення державної політики на ринку
праці та зайнятості населення в Україні, відповідних
державних програм, заходів, обсягів їх фінансування, а
також здійснення належного контролю за їх виконанням.
А відтак, політичне середовище країни, адекватне розуміння політичними лідерами проблем ринку праці та
зайнятості населення, співробітництво представників
держави, громадськості та підприємництва щодо їх вирішення є ключовими чинниками детінізації ринку праці
та зайнятості населення. Наявність політичної волі та
політична стабільність позитивно впливають на розвиток
вітчизняного ринку праці та зайнятості населення. А це, в
свою чергу, є сприятливим фактором для економічного
зростання держави, наповнення дохідної частини державного та місцевих бюджетів, пенсійного фонду, підвищення
мінімальних зарплат, соціальних виплат та підвищення
рівня життя в суспільстві в цілому. І, навпаки, відсутність
належної політичної волі, підтримки та політична нестабільність створюють передумови для тінізації ринку
праці та зайнятості населення.
Отже, існує тісний зв‟язок і взаємообумовленість між
політичним фактором та ринком праці і зайнятості
населення: останній є відображенням, своєрідним
«лакмусовим папірцем» політичного середовища.
Нівелювання питання тінізації ринку праці та зайнятості
населення, нехтування політиками його вирішення
призводить до подальшого поглиблення кризових явищ
в економіці, підвищення рівня соціальної напруги в
суспільстві тощо.
Варто зазначити, що рівень політичної волі щодо
детінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні
є низьким. Однією з причин слабкості політичної волі
ефективно протидіяти тіньовим економічним відносинам
2

Примітка. Розроблено автором.
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на вітчизняному ринку праці є корупція, яка є одночасно
і передумовою та наслідком існування в державі тіньової
економіки. Так дані опитування, проведеного у 2016 р.
компанією TNS-Україна, свідчать, що, корумпованість
вищого керівництва та безкарність корупціонерів є
основними причинами поширення корупції в Україні.
А як відомо, політика і детінізація ринку праці та
зайнятості населення тісно пов‟язані з антикорупційною
політикою держави. Незважаючи те, що вищі посадові
особи держави один за одним декларують запобігання і
протидію корупції пріоритетом реформ та суспільного
розвитку в Україні, її ефективність за роки державної
незалежності істотно не покращилась. Масштаби
поширення цього негативного явища в економіці, на
ринку праці та зайнятості, інших сферах суспільного
життя є найбільшою загрозою для соціальноекономічного розвитку України .
Свідченням того, що Україна є однією з найбільш
корумпованих країн світу є індекси сприйняття корупції 3
(ІСК), які розраховують експерти Міжнародної організації
Трансперенсі Інтернешнл4. На Рис.2 можна бачити, що
впродовж 1998–2016 рр. рейтинги України (позначено
синіми трикутниками і лініями) є критично високими –
вони наближаються до загальної кількості досліджуваних країн (позначено червоними кружками і лінями).
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Рис.2 Діаграма динаміки рейтингівіндексів
сприйняття корупції в Україні5, 1998–2016 рр. 13

3

Індекс сприйняття корупції (від англ. Corruption Perceptions
Index) є своєрідним «барометром» ставлення суспільства до
корупції, на основі якого іноземні інвестори, банкіри,
міжнародні бізнесмени ухвалюють рішення щодо розміщення
капіталовкладень, надання кредитів, ведення торгівлі тощо.
4
Трансперенсі
Інтернешнл
щорічно
оцінює
рівні
корумпованості країн світу за результатами опитування
громадян, іноземців, підприємців і аналітиків, які проживають
в досліджуваних країнах.
5
Примітка. Розроблено автором на основі даних міжнародної
організації Трансперенсі Інтернешнл.
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У 2016 р. у рейтинговій таблиці корупції Україна
зайняла 131 місце з 176 досліджуваних країн, маючи
гіршу оцінку порівняно з Непалом, Сьєрра-Леоне, Парагваєм,
Лаосом, Гондурасом, іншими «проблемними» країнами
світу 13. Про високі рівні корупції в Україні свідчать і
експертні оцінки Глобал Інтегріті (Global Integrity) 17, а
Європейська рахункова палата визнала Україну найбільш
корумпованою країною Європи 2016 р. 1, с.316.
Найбільш загрозливою формою корупції, як «пороку»
ринку праці та зайнятості населення в Україні є політична
корупція6, яка зумовлена конфліктом інтересів – протиріччями між особистою зацікавленістю чиновників на державній
службі та реалізацією законних прав та інтересів громадян на
ринку праці. Політична корупція на ринку праці проявляється через зловживання посадовими особами держави політичною владою з метою отримання ними благ у приватних
цілях. Політична корупція підпорядковує державну владу
приватним, корпоративним інтересам корумпованих
олігархічних кланів, злочинних угруповань, унаслідок чого
знижується ефективність політики детінізації ринку праці та
зайнятості. Де-факто, в Україні запроваджені недостатньо
реальні механізми відповідальності політиків за корупційні
діяння, невиконання задекларованих ними передвиборчих
програм, а державних чиновників за невиконання або
неналежне виконання затверджених державних стратегій,
програмних документів тощо, що призводить до формалізму,
бюрократизму та імітації їх виконання.
Прояви політичної корупції в поєднанні з бюрократизмом, хабарництвом є «раковою пухлиною» ринку праці
та зайнятості, які призводять до викривлення, спотворення
умов його функціонування, поширення на ньому
«тіньових» схем економічних відносин, культивування
асоціальної культури трудових відносин. На підтвердження
цієї тези можна звернутися до результатів наукового
дослідження, отриманих експертами Світового банку
С. Джонсоном, Д. Кауфманом і П. Зойдо-Лободаном 16,
с.387-392, які доводять, що саме політичний фактор
(формат впливу держави на економіку, політична воля її
вищих посадових осіб) детермінує частку економіки, яка
«дрейфує в тінь». Країни з високим рівнем корупції мають,
як правило, більшу частку «тіньової» економіки, ринку
праці та зайнятості населення.
А відтак, політичний фактор є, на думку автора,
найбільш вагомим з-поміж досліджуваних екзогенних
факторів (Рис.1). Екстраполяція результатів дослідження
експертів Світового банку 16, с.387-392 на об‟єкт
дослідження дає підстави стверджувати, що вирішення
проблеми тінізації ринку праці та зайнятості населення в
Україні є, насамперед, політичним питанням, яке
детерміноване апріорі наявністю політичного інтересу,
підтримки з боку вищих посадових осіб держави,
політичних партій і громадськості. Розробляти та
реалізовувати державну політику детінізації ринку праці та
зайнятості населення в Україні необхідно в контексті
антикорупційної політики шляхом консолідації зусиль
представників законодавчої, виконавчої та судової гілок
влади, об‟єднання та узгодження їх спільних зусиль.
Протидія та запобігання корупції на ринку праці є пріоритетом державної політики в цій сфері.
Політична корупція  нелегітимне використання суб‟єктами
державної влади (політиками, державними чиновниками)
наявних можливостей і повноважень з метою отримання
особистої чи групової вигоди (матеріальної, соціальної та ін.).
6
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Масштаби тінізації ринку праці та зайнятості населення
детерміновані рівнем довіри громадян до держави, її
органів влади, інститутів. Довіра може трансформувати
сприйняття і ставлення населення до економічних відносин
на «тіньовому ринку», нелегальної зайнятості від толерантного до негативного та відмови працювати в тіньовій сфері.
Довіра до держави впливає на податкову мораль громадян,
спонукаючи їх в знак «соціальної солідарності» платити
податки, навіть в умовах, коли раціонально було б ухилитися від цього. Довіра сприяє співпраці між громадянами та
інститутами держави, створює передумови для детінізації
ринку праці. Високий рівень довіри населення до держави
свідчить про її авторитет в суспільстві, низький рівень
корумпованості чиновників, впевненість у їх спроможності
ефективно та раціонально витрачати кошти платників
податків, розпоряджатися бюджетними видатками. Разом з
тим, тінізація ринку праці та зайнятості населення призводить до незахищеності соціально-трудових відносин неофіційно зайнятих осіб, низьких рівнів якості та стандартів
життя громадян та зниження рівня їхньої довіри до
державної влади.
Результати
загальнонаціонального
дослідження,
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи», свідчать,
що серед суб‟єктів господарювання і громадян України
здебільше нівелюються законослухняна поведінка, моральні норми та цінності. Поширеною є практика правового
нігілізму – форма деформації правосвідомості громадян,
яка характеризується свідомим ігноруванням ними законодавчих норм. Крім того, рівні довіри до органів державної
влади в нашій країні є критично низькими та мають тенденцію до погіршення. За таких умов обіцянки політиків,
урядовців провести реформи, їх запевняння підвищити
рівень життя громадян, забезпечити суспільними благами в
обмін на сплачені останніми податки сприймаються в
суспільстві скептично та негативно, викликаючи спротив.
Політичним фактором, рушійною силою, яка
призводить до тінізації та інших деструктивних тенденцій
на вітчизняному ринку праці та зайнятості населення є
збройний конфлікт на Сході України та анексія Криму. Так,
протягом 2014–2017 рр. різко виникла проблема зайнятості
населення: кількість робочих місць зменшилася на 3 млн. ,
що призвело до тінізації економічних, соціально-трудових
відносин та поширення практики неформальної зайнятості,
особливо на територіях непідконтрольних Україні.
Отже, політичне макросередовище є несприятливим, а
вплив політичного фактору на процеси детінізації
вітчизняного ринку праці та зайнятості населення в Україні
є негативним, що в свою чергу, становить загрозу
національній безпеці в соціально-економічному розвитку
держави. Основними чинниками цього є: несистемність,
непослідовність і неефективність державної політики,
недоліки в механізмах державного управління в цій сфері;
високі рівні корупції; низькі рівні довіри громадян до
органів державної влади та інститутів держави.
Перспективний напрям подальших досліджень
Дослідженням визначено що серед факторів тінізації
ринку праці та зайнятості населення економічного, правового, соціально-демографічного, основним, на думку авторів, є політичний, який характеризується по відношенню до
досліджуваної теми наступними чинниками:
хронічною та всеосяжною корупцією, особливо політичною, бюрократизмом та хабарництвом;
низьким рівнем політичної волі серед депутатського
корпусу та керівництва держави;

упередженим ставленням органів державної влади до
суб‟єктів господарювання;
низьким рівнем довіри громадян до державної влади;
відсутністю дієвого громадського контролю за діяльністю органів політичної та державної влади;
збройним конфліктом на Сході України та анексією
Криму; та ін.
Встановлено, що негативний, деструктивний вплив
політичного фактору поширюється не тільки на ринок
праці та зайнятості населення, але й на національну безпеку
держави в галузі економіки, сфері соціального захисту,
демографічний стан і суспільний розвиток України. Сучасні
виклики, які кидає тінізація ринку праці та зайнятості в
нашій країні є досить серйозними, а завдання, пов‟язані з
усуненням цього негативного явища потребують подальших наукових досліджень та невідкладного вирішення з
боку держави.
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THE ROLE OF THE POLITICAL FACTOR IN TINNIZATION OF THE MARKET OF LABOR
AND ITS INFLUENCE ON NATIONAL SECURITY OF UKRAINE
The research identifies the current tendencies of the shadow of the labor market and substantiates the main aspects of this
phenomenon through the prism of the political factor and national security, which are characterized by the following factors in
relation to the topic under study: chronic and comprehensive corruption, especially political, bureaucracy and bribery; a low level of
political will among the deputy corps and the leadership of the state; biased attitudes of state authorities to business entities; low
level of public confidence in state power; lack of effective public control over political and state authorities; an armed conflict in the
East of Ukraine and the annexation of the Crimea, etc. The research has established that the negative, destructive influence of the
political factor extends not only to the labor market, but also to the economy, the sphere of social protection, the demographic
situation and national security of Ukraine as a whole. Modern challenges that shake the labor market in our country are quite
serious, and the tasks associated with the elimination of this negative phenomenon require further scientific research and urgent
decision by the state. The tasks of the shadowing of the labor market in Ukraine as a national security for socio-economic
development include the adoption of measures to increase transparency standards, openness in the activities of state authorities,
accountability and responsibility of officials for the corruption crimes committed by them, as well as increasing public participation
in solving problem areas in this area.
Key words: labor market, employment, national security, shadowing, factors, political factor, state power, corruption,
bureaucracy, economy, social and economic development, trust, public control.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ
ТАЄМНИЦІ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано особливості правової охорони комерційної таємниці на території України.
Дано визначення поняттям змістовно схожим до комерційної таємниці: секрету виробництва, «ноу-хау»,
«tradesecret». Розкрито механізм захисту комерційної таємниці в сучасних умовах ведення бізнесу.
Встановлено, що найбільш ефективними методами захисту комерційної таємниці це превентивні заходи,
які включають грамотний підхід щодо укладення трудових договорів (контрактів) з працівниками, чітку
кадрову політику, а також встановлення трьохступеневої системи технічного захисту інформації.
Ключові слова: комерційна таємниця, секрет виробництва, ноу-хау, право інтелектуальної власності,
конфіденційна інформація.
Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімкого
розвитку суспільства, техніки та бізнесу, особливої актуальності набувають права на результат інтелектуальної
діяльності людини. Одним з ключових проблемних та
актуальних питань, при відкритті свого бізнесу, стає
захист права на комерційну таємницю, секрети виробництва та «ноу-хау»; позаяк досі не визначено правову
суть цих важливих інститутів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні
існує доволі багато різних авторських визначень
правового режиму комерційної таємниці та «ноу-хау»,
зокрема у наукових роботах: Ю. Носіка, Г. Андрощука,
А. Дідукта, У Марчука та інших вчених. Однак єдина
уніфікована позиція щодо правової сутності даного явища
досі відсутня, це свідчить про важливість подальшого
вивчення та узагальнення інституту як на доктринальному,
так і на законодавчому рівнях.
Невирішені раніше проблеми. В законодавстві
України врегульовано поняття комерційної таємниці, однак
відсутнє офіційне визначення секретів виробництва, а
також є згадки про змістовно схожий правовий інститут:
«ноу-хау». В результаті, суди по-різному тлумачать секрет
виробництва та «ноу-хау», вважають їх складовими
частинами комерційної таємниці, або ж самостійними
правовими елементами, що значно ускладнює застосування їх на практиці.
Метою статті є визначення сутності комерційної
таємниці, встановлення відмінностей останньої з явищем
«ноу-хау» та зі схожими правовими інститутами, розкриття
дієвих механізмів охорони та захисту комерційної
таємниці у практичній діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу. В доктрині та на
практиці одночасно існують декілька схожих інститутів:
комерційна таємниця, секрет виробництва, «ноу-хау».
Щоб зрозуміти чим вони відрізняються (та чи взагалі
повинні розглядатися окремо), варто визначити, що під
цими правовими явищами мається на увазі. Пропонуємо
під секретами виробництва розуміти, відомості будьякого характеру, які мають реальну або потенційну
комерційну цінність й щодо яких правовласником введено
режим комерційної таємниці.
Загалом, будь-яка конфіденційна бізнес-інформація,
яка надає підприємству конкурентоспроможність, потенційно є секретом виробництва. До таких відомостей у

сторонніх осіб немає доступу, це принципова вимога.
Якщо перекласти термін «ноу-хау», це означає “знати
як” (знати, як треба щось робити). Об‟єктами «ноу-хау»
можуть виступати: ділова і технічна інформація, ділові,
торгові, виробничі, технологічні, комерційні секрети.
Як інститут «ноу-хау» з‟явився в правовій практиці
десь у XX столітті. Першою «ноу-хау» скористалася
компанія «Кока-кола», чий секрет відомого напою
зберігається в такому режимі багато років, приносячи
компанії мільярдні статки [1].
Сьогодні в Україні немає нормативно-правового
документа, котрим урегульовано явище «ноу-хау». Це
поняття згадується у: Податковому кодексі України
02.12.2010 № 2755-VI [2], Концепції проекту Закону
України «Про охорону прав на комерційну таємницю»,
що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 5 листопада 2008 р. N 1404-р [3], Законі
України «Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій» 14.09.2006 № 143-V [4], Законі
України «Про інвестиційну діяльність» 18.09.1991 N 1560XII [5].
Зазвичай, під «ноу-хау» мають на увазі не запатентовані технологічні знання і процеси, недоступна широкому
загалу інформація технічного (виробничого) характеру.
В цивільно-правових договорах «ноу-хау» часто визначається, або як об‟єкт комерційної таємниці, або ж як
складова комерційної таємниці на підприємстві.
Разом з поняттям «ноу-хау» на практиці зустрічається
термін “tradesecret”. Останній емігрував до нашої правової
системи з західних країн. Ці терміни варто відмежувати.
Так, “tradesecret” вважається будь-який “діловий секрет”,
інформація, що правовласник зберігає для себе, для
власного користування, а от «ноу-хау» є об‟єктом передачі.
Хоча «ноу-хау» теоретично існує та зустрічається на
практиці, він не може використовуватися як дієвий
механізм захисту через законодавчу неврегульованість.
Інша ситуація склалася з комерційною таємницею.
Вона включена до об‟єктів права інтелектуальної
власності. Окрім того, в Цивільному кодексі (далі ЦК)
глава 46 цілком присвячена праву інтелектуальної
власності на комерційну таємницю [6].
Статті 505 ЦК дає визначення комерційної таємниці:
дані (відомості, інформація), що є секретними тобто не є
загальновідомими чи легкодоступними для осіб, які
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мають справу з таким видом відомостей, та мають
комерційну цінність вважаються комерційною таємницею.
Ознаки комерційної таємниці: дані (відомості,
інформація) є секретними; дані (відомості, інформація)
мають комерційну цінність (оскільки це секрет); вони
підлягають збереженню в таємниці (особливий режим
збереження); дані (відомості, інформація) стосуються
організаційного, виробничого, комерційного чи технічного
процесів.
Можемо запропонувати приблизний перелік даних
(відомостей, інформації), що становлять комерційну
темницю: методи продажів та рекламні стратегії компанії;
незапатентовані розробки (наукового, технічного характеру) та винаходи (корисні моделі, промислові зразки)
компанії; дизайн продукту; бази даних та комп‟ютерні
програми підприємства; відомості про ведення переговорів; списки постачальників і клієнтська база компанії;
усі види нововведень (фактично «ноу-хау»); зміст типових
документів компанії; внутрішня звітність компанії; дані
про джерела залучення клієнтів у компанію тощо.
Даний перелік не є закритим, його можна розширювати залежно від сфери інтересів та діяльності компанії.
Яка інформація (відомості, дані) не може бути
зарахована до комерційної таємниці? У Постанові КМУ
від 09.08.1993 р. № 611, дано офіційний перелік [7].
Майнові права на комерційну таємницю, належать
тому, хто правомірно встановив для таких даних
(відомостей, інформації) режим комерційної таємниці
(ст. 506 ЦК), якщо інше не встановлено договором [6].
Однак відчуження комерційної таємниці можливе, отже
її можна передавати іншим особам (як зазначалося
раніше передаючи права на використання «ноу-хау»
компанія заробляє чималі кошти).
Способи використання Комерційної таємниці
наступні:
– Договір комерційної концесії. (Глава 76 ЦК).
За договором комерційної концесії одна сторона
зобов‟язується надати другій стороні за роялті право
користування комплексом належних цій стороні прав з
метою виготовлення та (або) продажу певного виду
товару та (або) надання послуг [6].
– Договір комерційної субконцесії.
– Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці.
Це договір, за яким одна сторона надає другій
стороні дозвіл на використання об‟єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною
згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1
ст. 1109 ЦК) [6].
– Договір про передачу (відчуження) виключних
майнових прав на комерційну таємницю (ноу-хау).
Договір схожий на ліцензійний, однак за ним права на
комерційну таємницю відчужуються повністю, за відповідну грошову винагороду.
Особі, котра правомірно володіє комерційною таємницею, надано право її захищати. Інформація що включена
підприємством до комерційної таємниці охороняється за
законом та існує фактично у режимі обмеженого доступу.
На противагу до патентів, комерційна таємниця не
потребує реєстрації, тобто комерційна таємниця захищена
без будь-яких процедурних формальностей (вже по
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факту свого існування). Комерційна таємниця може бути
захищена протягом необмеженого періоду часу.
Органи державної влади зобов‟язані охороняти від
недобросовісного використання інформацію, яка є
комерційною таємницею (ст. 507 ЦК) [6].
Способи
захисту
комерційних
таємниць
є
найрізноманітніші (від простого замовчування даних до
детального їх закріплення у внутрішніх документах
компанії).
В господарських правовідносинах, безумовно, потрібен
документальний опис інформації, що становить комерційну таємницю. Це принципова вимога.
Хоча остаточне визначення того, які відомості (дані,
інформація) є комерційною таємницею, залежить від
кожного окремого випадку, злочинна діяльність щодо
секретної інформації включає як промислове шпигунство,
порушення норм договору так й вчинення злочинів, це
загрожує усім підприємцям.
До переваг комерційної таємниці відносять: її захист
не обмежено в часі. Комерційна таємниця є таємницею
до тих пір, поки інформація не буде розкрита широкій
громадськості; комерційна таємниця не потребує витрат
на реєстрацію (існують однак великі витрати, пов‟язані
зі збереженням конфіденційності інформації); режим
комерційні таємниці виникає миттєво.
Захист комерційної таємниці не потребує її реєстрації,
а отже й розголошення інформації державним органам,
це однозначно, великий плюс.
Однак існують конкретні недоліки в охоронні комерційної таємниці, зокрема, коли інформація відповідає
критеріям патентоспроможності (таємниця стосується
інноваційного продукту, інші зацікавлені особи можуть
«реконструювати» таємницю, після чого вони мають
право її використовувати); захист винаходу, що не був
запатентований не гарантує виключне право правоволодільця; як тільки інформація, що була секретною буде
оприлюднено, кожен матиме до нього.
Комерційну таємницю важче захистити, ніж патент.
Рівень захисту, наданий комерційній таємниці, значно
варіюється в різних країнах, але, як правило, вважається
слабким.
Надійний спосіб захисту комерційної таємниці, це
механізм, що складається з трьох основних елементів:
організаційних, технічних та правових заходів [8].
Організаційним заходом можуть бути: обмеження
доступу до даних, що є важливі для компанії. Технічні
заходи захисту даних це використання особливих програм
для захисту контенту, внутрішньої документації, поштових
служб компанії та спеціального обладнання, які блокують
перегляд та копіювання, також це введення в штат фахівцяадміністратора, що буде слідкувати за збереженням
даних. Правовими заходами захисту є внесення змін у
наступні документи: установчий договір (статут) компанії
(тут треба чітко встановити що в компанії запроваджується режим комерційної таємниці); колективний
договір (якщо він існує); положення «Про режим доступу
до інформації (відомостей), що є комерційною таємницею», «Про порядок поводження співробітників із
даними, що визначені комерційною таємницею»; інструкцій регулювання режиму комерційної таємниці; угода
про нерозголошення комерційної темниці, тощо.
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При прийнятті на роботу, з новим працівником варто
укласти трудовий договір (контракт) де, окремий пункт
передбачає обов‟язок не розголошувати дані, що становлять комерційну таємницю компанії. Якщо працівник
відмовиться взяти на себе зобов‟язання, йому можна відмовити в прийнятті на роботу.
Якщо контракт вже підписано, варто підписати зі
співробітником окрему угоду про нерозголошення.
Обов‟язок про нерозголошення, вважається зміною
істотних умов праці. У випадку, якщо працівник не
погоджується на нові умови праці, трудовий договір з
ним припиняється згідно з пунктом 6 статті 36 Кодексу
законів про працю України (далі КЗпП) [9].
Деякі підприємці включають у трудовий договір
(контракт) зі своїми працівниками застереження про не
конкуренцію. Це фактично заборона для співробітника,
протягом певного періоду, працювати в компаніях за
схожим профілем діяльності, або використовувати
клієнтські бази компанії. Однак, включати такі умови у
трудовий договір в Україні – недопустимо. В разі
подання позову, ймовірно, таке положення буде визнано
судом недійсним.
Іншим способом захисту комерційної інформації
наступні: оформлення зі співробітниками угоди про
конфіденційність (угоди про нерозголошення); взяття
розписки на оригіналі матеріального носія комерційної
таємниці, кожен раз при передачі копії з даними;
підписання з кожним контрагентом компанії угоди про
нерозголошення; надання допуску до комерційної
таємниці письмовим розпорядженням власника компанії
або уповноваженої ним особи, тощо.
Якщо навіть весь алгоритм дій був виконаний, однак
відомості все одно були розголошені, що робити?
За порушення режиму комерційної таємниці правопорушник притягується до: дисциплінарної, матеріальної,
адміністративної, цивільно-правової та кримінальної
відповідальності. Залежно від тяжкості завданої шкоди
та чи існують з порушником трудові відносини.
Зокрема, за порушення в межах трудових відносин,
роботодавець може накласти на працівника дисциплінарну
або матеріальну відповідальність. У ст. 147 КЗпП зазначено, що за порушення трудової дисципліни до працівника
застосовується: догана або звільнення. При цьому
звільнення, як санкція застосовується до керівників
підприємств (філіалів, відділень), їх заступників, також
до головного бухгалтера підприємства, його заступників,
згідно з пунктом 1 ст. 41 КЗпП.
Підстави матеріальної відповідальності працівників
закріплено у статті 130 КЗпП, а також ст. 147 КЗпП.
Матеріальна відповідальність виникає якщо доведено
реальність шкоди, завданої роботодавцеві розголошенням
комерційної таємниці.
Адміністративна відповідальність покладається на
порушника за ч. 3 ст. 164-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, накладанням штрафу.
Закон України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» передбачає відповідальність за порушення
режиму комерційної таємниці, а саме. за неправомірне
збирання, розголошення, схилення до розголошення,
використання комерційної таємниці (ст. 16-19). За вказані
правопорушення санкції накладаються безпосередньо

Антимонопольним комітетом України (це доволі дієві
правові засоби захисту від недобросовісної конкуренції).
Цивільно-правова санкція за порушення режиму
комерційної таємниці цілком матеріальна, у вигляді відшкодування збитків. Збитки, завдані компанії, підлягають
відшкодуванню за позовом заінтересованої особи (осіб)
в порядку, встановленому ЦК України (також ст. 255 ГК).
Головне чітко встановити їх розмір, та довести це у суді.
За порушення режиму охорони комерційної таємниці
може покладатися кримінальна відповідальність: за неправомірне розголошення працівником комерційної таємниці
(ст. 232 Кримінального кодексу України), за збирання
інформації, що становить комерційну таємницю (ст. 231
КК). Зараз норми кримінального закону піддаються все
більшій лібералізації, тому покарання за вчинений злочин
може бути штраф.
Усі спори щодо порушення режиму охорони комерційної таємниці розглядаються і вирішуються в судовому
порядку. Позов до суду – це останній етап у механізмі
захисту комерційної таємниці.
Висновки. Поняття «комерційна таємниця» охоплює
виробничі та промислові секрети (секрети виробництва,
«ноу-хау») та будь-яку комерційну інформацію. Несанкціоноване використання такої інформації, це правопорушення за яке передбачені різні види відповідальності.
Захист інформації, що є складовою комерційної таємниці є
частиною концепції захисту від недобросовісної
конкуренції та захисту конфіденційної інформації.
Існування детально прописаних механізмів захисту
комерційної таємниці, не забезпечує збереження цінної
інформації на підприємстві. Головна проблема при
виявлені порушення – це довести, що інформація, дійсно
мала комерційну цінність та була таємною. Як свідчить
судова практика, притягнення до відповідальності
колишніх працівників компанії – є тривалим, складним,
зрештою неможливим процесом.
З чого можна зробити висновок, що найбільш
ефективними способами захисту комерційної таємниці –
превентивні способи, а саме: юридично грамотний
підхід щодо укладення трудових договорів (контрактів)
з новими працівниками, чітка кадрова політика компанії,
а також встановлення трьохступеневої системи технічного
захисту інформації з використанням широкого арсеналу
правових засобів.
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SOME QUESTIONS OF LEGAL PROTECTION OF A TRADE SECRET IN UKRAINE’S LEGISLATION
The article analyzes the features of the legal protection of a trade secret in Ukraine. The definition of the concepts of
production secret, as well as similar concepts: «know-how» and «tradesecret». The mechanism of protection of a trade secret
in modern business conditions is disclosed. It has been established that the most effective methods of protecting trade secrets
remain preventive measures, which include a competent approach to concluding labor contracts (contracts) with employees, a
clear personnel policy, as well as the establishment of a reliable (three-level) system of technical protection of information.
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПРЕДМЕТУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
У статті представлено наукові підходи вчених – дослідників фінансового права щодо визначення
предмету фінансового права та його еволюціонування, тобто розширення меж, що пов‟язано, передусім, з
економічними перетвореннями в державі. Визначено, що категорія «публічна фінансова діяльність»
лежить в основі визначення предмету фінансового права та представляє собою засновану на правових
нормах сукупність послідовних операції з планомірного створення публічних грошових фондів, їх розподілу,
перерозподілу, використання, а також постійного контролю в цій сфері.
Ключові слова: фінансове право, предмет фінансового права, фінансова діяльність держави, публічні
фінанси; публічна фінансова діяльність.
Постановка проблеми. При здійсненні управління
суспільством неможливо обійтися без оперування такими
економічними важелями, як: фінанси, гроші, податки
тощо. І хоча ці категорії є, передусім, економічними, але
вони визначають суть суспільних відносин, які є предметом фінансово-правового регулювання.
Україна, здобувши незалежність, стала на шлях кардинальних перетворень, які, безперечно, стосуються й національної фінансової системи. Шлях, яким йде Україна,
спрямований на розвиток державно-правових інститутів,
спонукає до перетворень і у галузі фінансового права.
Мета роботи – проаналізувати підходи науковців
щодо визначення предмету фінансового права та його
еволюціонуванням, тобто розширенням меж, що пов‟язано,
передусім, з економічними перетвореннями в державі.
Виклад основного матеріалу. У 50-х рр. ХХ ст.
учений М.А. Гурвич запропонував у фінансовому праві
використовувати загальну основоположну категорію
«фінансова діяльність держави», під якою розумівся
процес мобілізації грошових ресурсів та подальший їх
розподіл [1, с.3, 17]. З того часу серед науковців з фінансового права періодично виникають дискусії навколо
цієї базової категорії, її змісту та призначення. Відповідно,
змінюються й підходи до визначення предмету фінансового права. Так, Е.Д. Соколова слушно зауважує, що
категорія «фінансова діяльність держави» є ключовою
категорією науки фінансового права й лежить в основі
визначення предмету фінансового права [2, с.58].
У 90-х рр. ХХ ст. розпочалася активна дискусія щодо
предмета фінансового права, оскільки очевидною стала
самостійна участь у фінансових правовідносинах органів
місцевого самоврядування. У цій дискусії особливо
активно брали участь Л.К. Воронова, М.В. Карасьова,
А.А. Нечай, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківський, Н.Ю. Пришва,
згодом – О.Б. Заверуха, О.А. Музика-Стефанчук й інші.
У результаті дискусії учені дійшли висновку про те, що
предмет фінансового права з розвитком економічних
відносин у державі, розширюється, а у фінансовому праві
слід керуватися більш сучасним та уточненим поняттям:
«фінансова діяльність держави та органів місцевого
самоврядування».

Подальші перетворення у державно-правовому житті
суспільства призвели до нового диспуту з приводу подальшого уточнення даної фінансово-правової категорії.
Учені А.А. Нечай, О.П. Орлюк та О.А. Музика-Стефанчук
одні з перших обґрунтовують необхідність застосування
в фінансовому праві поняття «публічна фінансова
діяльність». Враховуючи розвиток національної науки
фінансового права та формування нового його бачення
через призму нових категорій і понять, зокрема через
категорію публічності, у спеціальній літературі була
обґрунтована позиція щодо запровадження такої категорії,
як «публічна фінансова діяльність», що об‟єднує в собі
поширені загальноприйняті категорії «фінансова діяльність
держави» та «фінансова діяльність органів місцевого
самоврядування». Запропоноване об‟єднання сприятиме
уточненню предмета регулювання фінансового права,
лаконічності, повноті й точності базового поняття
фінансової діяльності, навколо якої будується все
фінансове право як публічна галузь права [3-6].
Учена А.А. Нечай наголошує на тому, що «у
фінансово-правовій літературі необхідно знайти такий
підхід до визначення фінансової системи, який би дав
змогу чітко відмежовувати ланки публічних фінансів,
які охоплюються предметом фінансового права, від
ланок приватних фінансів, які не охоплюються предметом
фінансового права» [3, с.68]. Далі науковець обґрунтовує доцільність виокремлення підсистеми публічних
фінансів, яка містить такі ланки: 1) публічні фінанси
держави; 2) публічні фінанси суб‟єктів федерації (у державах із федеральним устроєм); 3) публічні фінанси
місцевого самоврядування всіх видів; 4) публічні фінанси
суспільного (соціального) призначення [3, с.75].
На думку професора Л.К. Воронової, фінансова діяльність держави – це заснований на нормах права
планомірний процес управління централізованими та
децентралізованими фондами коштів, необхідними для
здійснення завдань і функцій, поставлених Конституцією
України перед державою, органами місцевого самоврядування та іншими публічними утвореннями, дозволеними державою [7, с.21].
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Зважаючи на розширення меж предмету фінансовоправового регулювання варто відмітити, що державне
регулювання фінансів, які пов‟язані з публічними інтересами, поширюється на всю сферу публічних фінансів, не
лише на державні, а й на комунальні підприємства. Це
здійснюється, зокрема, з метою захисту публічних фінансів
та ефективного використання державного й комунального майна.
Д.А. Лісіцин викладає точку зору, згідно з якою
відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності
держави, слід визнати неточними, оскільки предмет
фінансового права та предмет фінансової діяльності
держави не збігаються (тобто не є ідентичними). На його
думку, відносини, що виникають у процесі фінансової
діяльності держави є товарно-грошовими, кредитними,
трудовими тощо, і тому не є предметом фінансового
права. Вони, відповідно, регулюються цивільним, трудовим, міжнародним правом. Отже, предметом фінансового
права є тільки частина відносин, які виникають у процесі
фінансової діяльності держави. З економічної точки зору
такі відносини є фінансовими. Крім того, на думку дослідника, відносини, що виникають у процесі фінансової
діяльності муніципальних утворень знаходяться за межами
фінансової діяльності власне держави. Таким чином,
інститут «правове регулювання фінансової діяльності
держави» подається як комплексний правовий інститут,
що включає в себе норми різних галузей права, оскільки
самі процеси формування, розподілу й використання
фондів коштів держави здійснюються за допомогою
фінансово-правових, цивільно-правових, трудових і деяких
інших видів правовідносин [8, с.8].
Маючи певну відмінну позицію стосовно тверджень
Д.А. Лісіцина, хочемо зупинитися на висловлюванні вченої
Е.Д. Соколової, яка вважає, що принцип поєднання
публічних і приватних інтересів у галузі фінансів проявляється в тому, що держава, встановлюючи «правила
загальної гри» в цивільному обороті, передбачає умови
участі всіх господарюючих суб‟єктів незалежно від
форми власності у створенні централізованих державних
фондів грошових коштів. Це обумовлює, у свою чергу,
необхідність проведення державного фінансового контролю над фінансовою діяльністю господарюючих суб‟єктів
незалежно від їх форми власності [9, с.15].
Заслуговує на підтримку позиція К.С. Бєльського та
Л.М. Касьяненко стосовно того, що публічній фінансовій
діяльності властиві цілісність, глобальність, суттєвість
[10, с.37; 11, с.36]. Дійсно сучасна публічна фінансова
діяльність пронизує різні сфери суспільних відносин,
існують різні види цієї діяльності (бюджетна, податкова,
митна тощо) і лише в сукупності, в нерозривному зв‟язку
цих видів (напрямів) фінансової діяльност і забезпечується
цілісність усієї фінансової системи держави. Глобальність
даної діяльності пояснюється широким спектром впливу
та регулюванням з боку держави фінансових відносин –
це вже не лише виключно бюджетно-податкова сфера,
що превалювала в розумінні поняття «фінансове право»
в ХІХ ст., це вже різноманітні кредитні, банківські,
розрахункові відносини, що знаходяться на межі приватного та публічного правового регулювання.
Висновки. На нашу думку, категорія «публічна
фінансова діяльність» лежить в основі визначення пред-
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мету фінансового права та представляє собою засновану
на правових нормах сукупність послідовних операції з
планомірного створення публічних грошових фондів, їх
розподілу, перерозподілу, використання, а також постійного контролю в цій сфері.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ
НА УПРАВЛІННЯ ЖАНДАРМЕРІЄЮ ПРИ ВВЕДЕННІ
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
Розглянуто зовнішні фактори, що впливають на управління жандармерією при введенні правового режиму
надзвичайного стану. Окреслено методи прогнозування впливу факторів на забезпечення жандармерією
правового режиму надзвичайного стану.
Ключові слова: управління жандармерією, надзвичайний стан, зовнішні фактори, прогнозування впливу.
Постановка проблеми. Об‟єктивною реальністю
ХХІ століття стає все частіше виникнення надзвичайних
ситуацій різноманітного характеру, для попередження яких
і ліквідації їх наслідків державою може оголошуватися
особливий правовий режим надзвичайного стану (ПРНС).
Для здійснення заходів і забезпечення дії ПРНС
залучається, уразі необхідності серед інших відомств та
органів, і особливий вид державної поліції, організованої
на військових засадах – жандармерія [6].
Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить,
що питанням діяльності воєнізованих підрозділів із
правоохоронними функціями присвячені праці А. Бикова,
П. Бирюкова, І. Гридасова, В. Костюка, І. Смородінсково ї,
проте вони окреслюють діяльність лише окремих воєнізованих підрозділів без розгляду державного управління
ними [5, с.26].
Водночас, до теперішнього часу не вирішеною залишається проблема врахування впливу різних об‟єктів та
явищ, які називають факторами, на управління жандармерією при введенні ПРНС, що ускладнює забезпечення
адекватності та ефективності такого управління.
Мета роботи – розглянути зовнішні фактори, що
впливають на управління жандармерією при введенні
ПРНС, та окреслити методи прогнозування впливу факторів на забезпечення жандармерією ПРНС.
Викладення основного матеріалу. Після прийняття
рішення про застосування жандармерії при введенні та
для забезпечення дії ПРНС поточна оперативна обстановка
не залишається статичною, навпаки – постійно змінюється.
Під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів змінюються
умови функціонування жандармерії, перелік, кількість,
межі територій і час здійснюваних нею заходів ПРНС, а
також параметри та характеристики процесу управління
жандармерією.
Зовнішні фактори впливають на управління жандармерією при введенні ПРНС в широких межах. Серед таких
факторів можна відзначити: фактор ризику, інформаційний, часовий, емоційно-психологічний, ресурсний фактори,
зміну структури системи управління, середовище управління тощо.
Вплив більшості факторів відбувається за складними
законами з невідомими наслідками, тобто в умовах
невизначеності щодо конкретних факторів, які впливають
на об‟єкт, як цей вплив відіб‟ється на його стані, коли і
як зміниться об‟єкт.

Так, наприклад, фактор ризику – небезпека настання
в майбутньому будь-якого несприятливого результату,
втрат, збитків через виконані заходи управління (бездіяльність) – обумовлений багатоваріантністю розвитку
обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій,
внаслідок яких може бути введений ПРНС, складністю
прогнозування їх наслідків, невизначеністю моменту
введення ПРНС, зокрема при виникненні надзвичайних
ситуацій соціально-політичного характеру, або утримання
від його введення, а також необхідної та достатньої
кількості сил і засобів, які залучатимуться до здійснення
заходів ПРНС.
З приводу майбутнього розвитку подій можливо лише
будувати припущення, зміни в обстановці – прогнозувати,
тому ризик завжди вимірюється мірою вірогідності того,
що стан якого-небудь об‟єкту погіршиться в майбутньому
до конкретних значень.
Ризики управління пов‟язані з недоліками в системах
і процедурах управління та включають:
ризик персоналу – можливість виникнення втрат і
прорахунків, обумовлених можливими помилками осіб,
які здійснюють управління, їх недостатньою кваліфікацією, частими змінами штатів та неукомплектованістю організацій, що приймають участь у процесі управління тощо;
ризик процесу управління виявляється у можливості
здійснення невідповідного впливу органів і кадрів управління на об‟єкт управління, невірного обрання методів
для досягнення запланованих цілей, залежності від
суб‟єктивних факторів, порушенні послідовності реалізації
основних функцій управління та ін.;
ризик технологій виникає через їх недосконалість,
невідповідність технічних характеристик, неадекватність
операцій та методів оброблення даних або їх застарілість
і т. д.
Практикою доведено, що простіше запобігти виникненню надзвичайних ситуацій або з найменшими втратами
ліквідувати їх на початкових стадіях розвитку, аніж
дочекатися кульмінації розвитку подій. Застосування
жандармерії при введенні ПРНС є дієвим механізмом
нормалізації обстановки та відновлення правопорядку,
конституційних прав і свобод громадян, а також надання
допомоги для якнайшвидшої ліквідації надзвичайних
ситуацій. З іншого боку, неадекватне обстановці, що
склалася, необґрунтоване крайньою необхідністю, надмірне застосування сил і засобів жандармерії може
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привести до зростання соціальної напруженості та, як
наслідок, до негативного розвитку подій, виникнення й
ескалації конфліктів.
Інформаційний фактор. Управлінська діяльність
являє собою облік, збір, опрацювання й видачу нової
інформації, що сприяє здійсненню організаційних
процесів і приведенню їх у відповідність до поставлених
цілей [1, с.481]. Інформація у процесі управління – це
необхідний засіб розробки управлінських рішень та їх
реалізації. За допомогою інформації відбувається зв‟язок
між суб‟єктом і об‟єктом, керуючою та керованою частинами системи управління. Водночас, інформація стала
чинником, який може призвести до значних технологічних аварій, соціально-політичних і військових конфліктів,
дезорганізувати державне управління, політичну, економічну, соціально-культурну та інші системи.
Поточна інформація, як правило, характеризується як
великими обсягами та різнорідністю, так і невизначеністю та неповнотою; вона може бути недостовірною,
хибною, перекрученою, а також містити дезінформацію.
Якість прийнятих рішень та їх наслідки значною мірою
залежать від того, наскільки своєчасно необхідна, повна
й об‟єктивна інформація була покладена в основу
відповідного рішення [2, с.31].
Найчастіше за основу при прийнятті рішень беруть
інформаційне уявлення про оперативну обстановку, що
формується різноманітними інформаційними потоками.
Посилення охорони громадського порядку, боротьби із
злочинністю, усунення загрози та якнайшвидша ліквідація
надзвичайних ситуацій, нормалізація обстановки у державі
при введенні ПРНС потребують швидкого, якісного
опрацювання й об‟єктивного аналізу інформаційних
потоків для визначення реального стану оперативної
обстановки та прийняття відповідних управлінських
рішень щодо діяльності правоохоронних органів, у т.ч.
жандармерії. При цьому важливо уникнути як недостатності інформації, яка завадить провести її ґрунтовний
аналіз, об‟єктивне оцінювання та прийняти обґрунтоване,
ефективне, адекватне до обстановки, що склалася, рішення,
тобто призведе до погіршення якості управління жандармерією, так і надмірності інформації, через необхідність
витрачання додаткового, зазвичай і без того недостатнього часу, для її збирання, оброблення, аналізу та
підготовки управлінського рішення, тобто призводить до
несвоєчасності його прийняття. Своєчасність рішення у
тій або іншій мірі завжди входить у протиріччя з його
обґрунтованістю.
При введенні ПРНС, в умовах оперативної обстановки,
що швидко змінюється, фактор часу нерідко має вирішальне значення. Часовий фактор характеризується чітко
вираженим дефіцитом часу для прийняття рішень:
директивний час у кращому випадку дорівнює, проте, як
правило, менше часу, необхідного для прийняття рішення.
При перевищенні директивного часу, через значні зміни
обстановки, встановлені критерії для прийняття ефективного рішення стають недійсними. Саме тому рішення
мають бути прийняті та практично виконані, допоки
інформація, аналіз і прогнози, на яких ґрунтується
рішення, залишаються релевантними та точними.
Крім того, при прийнятті рішень про введення ПРНС
та забезпечення його дії потрібно враховувати час між

прийняттям конкретного рішення та початком його
виконання, здійснення практичних дій і заходів.
Ефективність управління жандармерією при введенні
ПРНС суттєво залежить від своєчасності прийняття
відповідних рішень, швидкості їх доведення та забезпечення виконання у встановлені терміни, коли отримані
результати відповідають прогнозованим.
При наявності декількох альтернативних варіантів
рішення часовий фактор змушує особу, яка приймає
рішення в екстремальних умовах обстановки, обирати та
концентруватися на якомусь одному варіанті. Обраний
варіант може виявитися не самим вірним, не найбільш
ефективним, але кращим за бездіяльність тому, що
наступне рішення прийдеться приймати у ще більш
складних умовах обстановки. При виборі варіанту особа,
яка приймає рішення, спирається на особистий досвід,
уявлення про обстановку та інтуїцію, на відміну від
нормальних умов, коли вистачає часу для проведення
ґрунтовного раціонального аналізу. Водночас, невірне
рішення здатне значно погіршити обстановку, привести
до соціального вибуху, що унеможливлює уникнення
негативних наслідків.
В умовах ПРНС різко зростають комунікації з питань
цього особливого режиму. Самі такі комунікації під
тиском часового фактору стають джерелом стресу для
осіб, які приймають рішення. Відповідно, ускладнюється
робота з інформацією, звужується рівень уваги, зростає
опора на стереотипи, тобто підвищується роль емоційнопсихологічного фактору.
Емоційно-психологічний фактор визначається своєрідністю емоційно-мотиваційних процесів, індивідуальнопсихологічних якостей та психічних станів осіб, які
здійснюють і залучаються до управління.
Емоційні процеси відображають вибіркове ставлення
людини до різних аспектів дійсності. Оцінка явищ навколишньої дійсності та результатів поведінки індивіда
внутрішньо виявляється у формі емоційного переживання,
а зовнішньо – в емоційній експресії. Емоційні процеси
пов‟язані з мотиваційними через оцінювання індивідом
можливостей для задоволення потреб і досягнення цілей
як в обстановці, що склалася, так і в перспективі.
Мотиваційні процеси зумовлюють спрямованість, інтереси,
уподобання особи, впливають на формування цілей
діяльності людини та на ухвалення рішень.
Для виникнення емоції як певного психологічного
процесу необхідна не лише мотивація, яка супроводжує
мотиваційну напругу, але і когнітивна інтерпретація
ситуації (сприятлива або несприятлива) для досягнення
мети [3, с.142].
Індивідуально-психологічні якості особистості виявляються у відмінностях поведінки та діяльності людей,
зокрема в екстремальних ситуаціях, в обмеженнях індивідуальних можливостей запам‟ятовування й оброблення
інформації та кількості варіантів альтернативних рішень,
що розглядаються.
Однією з найбільш загальних характеристик індивідуальної поведінки людини вважається темперамент, яким
обумовлюються емоційно-мотиваційні особливості: емоційність, активність, темп, пластичність тощо.
Якщо психологічні якості визначають постійні способи
взаємодії людини зі світом, то психічні стани детер-
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мінують активність «тут і зараз». У сучасній психології
під психічним станом розуміють цілісну реакцію особистості на внутрішні та зовнішні стимули, що спрямовано
на досягнення певного результату. Оскільки стан характеризує цілісну психіку людини в конкретних умовах
обстановки в даний момент часу, то містить у собі
параметри всіх психічних процесів (емоційних, мотиваційних, пізнавальних та ін.), а також залежить від
індивідуально-психологічних особливостей людини.
Серед основних характеристик, що впливають на
якість рішень і способи їх прийняття, виокремлюють:
емоційні (тривога, радість, печаль, ейфорія, депресія,
стрес тощо); активаційні (рівень інтенсивності психічних
процесів); тонічні (психофізіологічний ресурс індивіда);
тензійні (рівень психічної напруги); тимчасові (тривалість
стану); знак стану (сприятливий або несприятливий для
діяльності) та ін. [4, с.203].
Наступним ключовим фактором, що забезпечує якість
виконання прийнятих рішень та ефективність управління є
ресурсний фактор. Розрізняють декілька видів ресурсів,
що використовуються у процесі управління та прийняття
рішення: персонал, час, інформація, фінанси, матеріали
та ін., якість і кількість яких має бути врахована для
досягнення цілей управління та реалістичності рішень.
Ефективність ресурсного забезпечення досягається
удосконаленням підготовки управлінського персоналу,
його укомплектуванням, завчасним плануванням забезпечення, організацією розподілу та контролю використання
ресурсів, що і складає зміст ресурсного фактора. Водночас,
ураховуючи обмеження часового фактора, до змісту
ресурсного фактора логічно входять дотримання термінів
постачання всіх необхідних ресурсів, у тому числі й
додаткових з резервів, і мінімізація ризиків їх несвоєчасного забезпечення.
При введенні ПРНС система управління має тенденцію
до централізації, тобто покликана забезпечити чітко
організоване «зверху донизу», ефективне функціонування
органів державної влади та місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій з використанням
адміністративно-директивних методів управління та
безпосередньо організаційного регулювання суспільних
відносин у всіх галузях життя. В надзвичайних умовах,
унаслідок інтенсивного виникнення і швидкого розвитку
соціальних протиріч, змінюються або, навіть, руйнуються
механізми соціальної взаємодії. У таких випадках повсякденні інструменти регулювання суспільного життя
виявляються неадекватними до зовнішньої середи, що
змінилася; норм законодавства може не вистачити для
врегулювання екстремальної, кризової ситуації. Цим
обґрунтовується необхідність, з одного боку, організаційної зміни структури системи управління, з іншого –
надання відповідним органам додаткових повноважень,
необхідних для відвернення загрози та забезпечення
безпеки і здоров‟я громадян, нормального функціонування
національної економіки, органів державної влади та
місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу.
Для досягнення мети введення ПРНС можуть
створюватись, у разі необхідності, тимчасові органи управління, а деякі – набувати особливого правового статусу.
Такі зміни відбиваються на структурі управління та
завданнях органів управління – взаємозалежних і
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взаємообумовлених складових організації системи управління – на формі та змісті процесу управління відповідно.
Крім того, зв‟язки між підпорядкованими структурними елементами системи управління на всіх її ступенях
оптимізуються: випрямляються, стають безпосередніми.
Практичне значення для організації успішної взаємодії
при введенні ПРНС мають питання регулювання відносин
взаємодії не тільки на міжвідомчому, а й на державному
рівні, які повинні бути визначені ще на етапі підготовки
до дій.
Одним із зовнішніх факторів, що постійно змінюється
та значно впливає на управління жандармерією при запровадженні ПРНС, є середовище управління, що охоплює
соціальний простір, в якому відбуваються взаємодії
суб‟єктів та об‟єктів управління, інших умов і чинників.
Середовище управління умовно можна поділити на:
зовнішнє (міжнародне) – міжнародні події, зовнішня
політика, міжнародні угоди, геополітичне становище,
науково-технічний прогрес тощо;
внутрішнє (національне) – суспільно-економічні відносини, державний устрій, законодавство, стратифікація
суспільства, внутрішня політика, ідеологія, культура,
традиції, система виховання й освіти та ін.
Взаємний зв‟язок і взаємозалежність чинників середовища управління, складність і різноманітність їх впливу,
швидкість змін і невизначеність наслідків призводять до
зміни умов функціонування жандармерії при введенні та
забезпеченні дії ПРНС.На управління жандармерією в
таких умовах значно впливають:
обстановка у сфері охорони та оборони важливих
державних об‟єктів, а також охорони громадського
порядку та боротьби із злочинністю, забезпечення безпеки
і здоров‟я громадян, нормального функціонування
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, запобігання
заворушенням або злочинам;
сукупність соціальних, економічних, політичних,
етнічних, демографічних, фізико-географічних та інших
чинників, від яких більшою мірою залежить виникнення
надзвичайних ситуацій.
Прогнозування впливу зовнішніх факторів на управління жандармерією при введенні та для забезпечення
дії ПРНС ґрунтується на тенденціях змін цих факторів.
Урахування тенденцій змін здійснюють за допомогою
екстраполяції – кількісної або якісної. Основними
методами прогнозування є:
метод послідовних наближень – застосовується, як
правило, для складання довгострокових прогнозів і
корекції встановлених тенденцій змін;
метод ситуаційного аналізу – дозволяє отримати
короткострокові прогнози, ґрунтуючись на експертному
оцінюванні об‟єктивної обстановки як цілісної динамічної
системи з властивою їй внутрішньою структурою та
зовнішніми взаємозв‟язками.
Для всіх методів прогнозування характерна багатоваріантність. Екстраполюючи вплив факторів на управління жандармерією при введенні та для забезпечення дії
ПРНС в конкретних умовах обстановки за визначений
проміжок часу, зіставляючи та взаємно ув‟язуючи вірогідні
наслідки, здійснюють коригування найімовірнішого
варіанта розвитку подій.
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Можливі напрями розвитку обстановки можуть бути
виявлені й аналітичним шляхом у результаті порівняльної
оцінки ступеня впливу факторів на управління жандармерією при введенні та для забезпечення дії ПРНС, але
для цього необхідно мати відповідні інструменти оцінювання (моделі, комп‟ютерні технології тощо).
Висновки. Внаслідок постійного впливу різних
факторів, змінюються в широких межах умови управління
жандармерією при введенні та для забезпечення дії
ПРНС, перелік, кількість, межі територій і час здійснюваних заходів, а також параметри та характеристики
процесу управління в мінливій оперативній обстановці.
Екстраполюючи вплив факторів на управління
жандармерією в такий період у конкретних умовах
обстановки за визначений проміжок часу, зіставляючи та
взаємно ув‟язуючи вірогідні наслідки, можливо спрогнозувати найімовірніший варіант розвитку подій. Прогнозування впливу зовнішніх факторів на управління
жандармерією при введенні та для забезпечення дії ПРНС,
що ґрунтується на тенденціях змін цих факторів,
пропонується здійснювати за допомогою кількісної та
якісної екстраполяції методами, як правило, послідовних
наближень (для складання довгострокових прогнозів і
корекції встановлених тенденцій змін) і ситуаційного
аналізу (для короткострокових прогнозів та оцінювання
динамічної обстановки).
З метою удосконалення підходів до управління
жандармерією при введенні та для забезпечення дії ПРНС,
організації своєчасного планування її діяльності, здійснення ефективного державного управління у цей період,
скорочення амплітуди пошуків у кожній конкретній ситуації доцільно у подальших дослідженнях провести формалізацію процесу такого управління для запобігання впливу
інтуїтивних переконань та інших суб‟єктивних факторів.
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FORECASTING THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON GENDARMERIE MANAGEMENT
AT INTRODUCTION OF LEGAL MODE OF THE STATE OF EMERGENCY
External factors which influenced on gendarmerie management at introduction of legal mode of the state of emergency are
considered. Methods of forecasting the influence of factors on gendarmerie providing of legal mode of the state of emergency
are determined.
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ВПЛИВ ЕКСПОРТНИХ КОНТРАКТІВ
НА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено суть зовнішньоекономічного контракту; визначено конкретні правові джерела
регулювання зовнішньоекономічних контрактів; проаналізовано вплив факторів, на які необхідно звернути
увагу під час підготовки зовнішньоторговельних операцій; визначено основні етапи укладання контракту.
Визначено вплив експортного контракту на відображення інформації у бухгалтерському обліку
підприємства-експортера. Обґрунтовано необхідність дослідження ринку, аналізу фінансового стану
контрагента та проведення попередніх переговорів для успішного укладання експортного контракту.
Ключові слова: зовнішньоекономічний контракт, міжнародний ринок, зовнішньоторговельні операції,
Інкотермс, контрагент.
Постановка проблеми. Згідно з зовнішньоекономічною угодою розуміється фінансово виконана угода між
двома або більше суб‟єктами зовнішньоекономічної
діяльності та їхніми іноземними контрагентами, призначеними для встановлення, зміни або припинення їхніх
взаємних прав та обов‟язків у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Важливу роль відіграє правильність процесу
укладання контракту для подальшого уникнення неналежного виконання умов договору поставки, розкриття
інформації в бухгалтерському обліку підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість
цієї проблеми привертає увагу багатьох вітчизняних і
зарубіжних
вчених,
наприклад
О.К. Бєлоглавек,
Т.М. Циганкова, М. Ларін, Ю.О. Черниш, Ю.А. Шевцова
Б.А. Засадного та інші. Більшість наукових робіт присвячені аналізу структури зовнішніх контрактів, але не
розглянуті проблеми окремих розділів експортного
договору для відображення в обліку підприємства.
Метою статті є аналіз процесу укладання та виконання
контрактів у зовнішньоекономічній діяльності з метою
виявлення та систематизації основних проблем, що можуть
виникнути між контрагентами в процесі здійснення поставки, надання пропозицій щодо усунення виявлених проблем, а також відображення інформації у бухгалтерському
обліку за результатами виконання експортних контрактів.
Виклад основного матеріалу. Розвиток зовнішньоекономічних зв‟язків залежить від грамотності та точності
міжнародних угод (контрактів). Сьогодні, більшість країн
інтегруються у світову товарну та грошову спільноту,
регульована зовнішньоекономічна діяльність та встановлені міжнародні відносини відіграють велике значення
для ефективного економічного розвитку. Основною
формою зовнішньоекономічних зв‟язків є зовнішньоекономічний договір (контракт). Загальні форма та структура
зовнішньоекономічного контракту визначені Положенням
про форму зовнішньоекономічних договорів , затверд-

женим наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України № 201 від 06.09.2001
року [6]. Цим Положенням досить детально регламентовано умови, що мають бути зазначені в експортному
контракті, з роз‟ясненнями по кожній умові.
Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [2], зовнiшньоекономічний контракт –
матерiально оформлена угода двох або бiльше суб‟єктiв
зовнiшньоекономічної дiяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припиненн я
їх взаємних прав та обов‟язків у зовнішньоекономічній
діяльності. Передбачено, що зовнішньоекономічний договiр укладається суб‟єктом зовнiшньоекономічної дiяльності або його представником у виглядi звичайного
тексту, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором
України або законом. Права та обов‟язки сторiн зовнiшньоекономiчного договору визначаються матерiальним
та процесуальним правом мiсця його укладення, якщо
сторони не погодилися з iншим i включилися в умови
договору.
Стосовно розділів, які мають бути відображені в
експортному контракті, відносять: предмет договору, в
якому потрібно зазначити точне найменування товару з
його детальною характеристикою; кількість та якість
товару,де зазначається одиниця виміру товару, прийнята
для товарів такого виду, його загальна кількість та якісні
характеристики; базисні умови поставки товару; ціна та
загальна вартість контракту; умови платежів, які визначають валюту платежу, спосіб, порядок і строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами
взаємних платіжних зобов‟язань.
Крім цього, до умов, передбачених Положенням про
форму зовнішньоекономічних договорів, належать умови
приймання-здавання товару, упаковка та маркування,
форс-мажорні обставини, санкції та рекламації, врегулювання спорів у судовому порядку та ін.
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Слід зазначити, що за домовленістю сторін експортним контрактом можуть визначатися і додатковi умови,
зокрема, щодо страхування, гарантiї якостi, умов
залучення субвиконавцiв договору, агентiв, перевiзників,
визначення норм навантаження, умов передачi технiчної
документацiї на товар, збереження торгових марок,
порядок сплати податкiв, митних зборiв, рiзного роду
захисні застереження, з якого моменту договiр починає
дiяти, кількiсть підписаних примiрників договору,
можливiсть та порядок внесення змiн до договору та ін.
Зазначена структура зовнішньоекономічного договору,
стороною в якому є резидент України, є стандартизованою, проте, залежно від конкретного зовнішньоекономічного договору, його структура може певним
чином відрізнятись і мати додаткові умови. Незмінною
залишається лише вимога про обов‟язкову наявність
iстотних умов, без погoдження яких сторoнами договiр
мoже вважатися таким, що неукладений, абo йoго мoже
бути визнано недiйсним внаслiдок недoдержання фoрми.
Особливої уваги заслуговують умови поставки, в
яких необхідно зазначити період поставки; визначення:
що саме буде вважатися датою поставки; можливість
поставки товару партіями; хто буде нести витрати по
завантаженню та вивантаженню товару. Як свідчить
практика, сторони домовляються про те, що умови постачання регулюватимуться положеннями «Інкотермс2010». Умови Інкотермс є стандартизованими і їх
основним завданням є визначення моменту передачі
права власності на товар і всіх пов‟язаних із цим
ризиків. Інкотермс-2010 передбачає значну кількість
умов поставки, але українськими експортерами, зазвичай,
використовується поставка товару на умовах FOB, CIF
та CFR.
У випадку, якщо експортним договором буде
визначено, що товар поставляється на умовах FOB, то
продавець вважатиметься таким, що виконав постачання, в
момент передачі товару на поручні судна в визначеному
порту відвантаження. З цього моменту ризики випадкової
втрати або випадкового псування товару переходять до
покупця, проте на продавця покладається обов‟язок з
митного очищення товару для експорту.
CIF, або «Вартість, страхування та фрахт» означає,
що продавець завершив поставку, коли товар пройшов
залізницю судна у порту відвантаження. Продавець
зобов‟язаний оплатити витрати та фрахт, необхідні для
доставки товару до визначеного порту призначення,
однак, відповідно до умов CIF, продавець також зобов‟язаний придбати морське страхування на користь покупця
від ризику втрати і пошкодження товару під час транспортування.
CFR, «Вартість і фрахт» означає, що продавець
зобов‟язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для
доставки товару в призначений контрактний порт, з
якого ризики випадкової втрати або випадкового пинга
товару переходять до покупки.
Визначивши умови поставки, в контракті необхідно
також передбачити, хто саме сплачує податки і збори, як
в країні відвантаження, так і в країні прибуття товару.
Зазвичай, сторони домовляються, що всі податки і збори
на території України оплачує продавець, а поза
територією України – покупець. Крім того, важливо

також передбачити, за скільки днів покупець повинен
повідомити продавця про момент початку відвантаження
судна, якщо воно надається покупцем, а також визначити
обов‟язки покупця: повідомити продавця не лише про
день відвантаження судна, а й про дату його прибуття,
технічні характеристики, кількість товару, призначеного
для завантаження, а також інструкції щодо заповнення
судових документів.
Інкотермс відіграє ключову роль у обліку експортних
операцій, і сама, при визнанні виручки від реалізації.
Дохід від обліку П (С) БО 15 «Дохід» прив‟язаний до
передачі ризику, тому, наприклад, при використанні
умов CIF, дохід повинен бути отриманий на дату
перетину рейкового вантажу судна, а не відповідно до
фактичної дати відвантаження або фактичної доставки
до пункту призначення [5].
В ході аналізу згідно проблематики встановлено рекомендації, щодо визнання доходу від реалізації продукції:
– покупець отримав всі ризики і вигоди, пов‟язані з
володінням продукцією;
– продавець не управляє і не контролює продажі;
– сума доходу може бути достовiрно визначена;
– iснує впевненість, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а
витрати, пов‟язані з цiєю операцiєю, можуть бути
достовiрно визначенi.
Момент передачi ризикiв i вигод, пов‟язаних з
правом власностi, повинен визначатися на підставі
поставки ІНКОТЕРМС, зазначеної в договорі. У різних
випадках документом, що підтверджує дату виникнення
доходу, може бути акт передачі товару або будь-який
інший документ. Підтвердженням того, що послуга
надається, є акт або інший документ, узгоджений
сторонами. Датою визнання доходу буде дата такого
документа. Послуги, на вiдміну від товару, не мають
матерiальної форми, але дохiд за послугами слiд також
визнавати на дату балансу:
а) виходячи зі ступеня завершеності операції – якщо
всі наступні умови виконуються одночасно: дохід може
бути надійно визначено; ймовірний повернення економічних вигод; достовірна оцінка ступеня повноти надання
послуг на звітну дату; можлива достовірна оцінка
витрат, понесених за надання послуг та необхідних для
їх завершення;
б) на основі суми витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню – якщо така сума визначена.
Тому виручка вiд надання послуг визнається не
тільки на дату акту (або другого документа, що
пiдтверджує факт надання послуги), але і на кожну
звітну дату з урахуванням вимог П(С)БО 15 «Дохід» [5].
У той же час, якщо контракт не передбачає виконання
документа, що підтверджує таке «часткове» надання
послуг на дату балансу, підприємство повинно самостiйно
cкласти будь-який документ (наприклад, бухгалтерський
сертифікат), що містить усі деталі оригіналу документа і
підтвердити дату доходу.
Для розрахунку розміру доходу, вираженого в
iноземнiй валютi, слiд керуватися П(С)БО 21 «Вплив
змін валютних курсів» [4].
Операції в іноземній валюті при первісному
визначенні повинні відображатися у валюті зобов‟язань
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шляхом конвертації суми в іноземній валюті з
використанням обмінного курсу операції (визнання
активiв, зобов‟язань, власного капiталу, доходiв i

витрат). Для цього потрiбно знати три основнi правила
перерахунку валюти, якi залежать вiд умови постачання
товару (табл. 1).
Таблиця 1
Бухгалтерський облік операцій з експорту товарів

№ з/п
1

2
3

Умови договору
Перша подія – передоплата

Курс перерахунку
Курсові різниці
Суму, що включається в доходи,
Заборгованість перед нерезидентом є
обчислюють за курсом НБУ на дату
немонетарною, тобто курсові різниці за
надходження передоплати за товари на
нею не розраховують
розподільчий рахунок
Перша подія – відвантаження Суму, що включається в доходи,
Заборгованість нерезидента є
товарів
обчислюють за курсом НБУ на дату
монетарною, і за нею розраховують
визнання доходу
курсові різниці
Відвантаження товарів на
У частині отриманої передоплати суму доходів визначають як у варіанті 1, а в
умовах часткової передоплати неоплаченій частині – як у варіанті 2
Джерело: побудовано на основі [4]

Таким чином, дохід у іноземній валюті відображається на дату його виникнення відповідно до правил
бухгалтерського обліку, і ми розраховуємо за курсом
НБУ на дату першого події (авансу або відвантаження) в
межах суми такого першого події. експортна транзакція.
Компаніям-експортерам також слід пам‟ятати про те,
що різниця в обмінному курсі повинна розраховуватися
за грошовими статтями балансу. Тому, якщо першою
подією в експортної транзакції є відвантаження, то по
дебіторської заборгованості, яка в результаті цього
сформувалася, обмінні різниці розраховуються на кожну
дату балансу, а також на дату транзакції. Причому на
дату гоcподарської операцiї курсовi різницi рахують:
– або в межах суми такої операції – тодi залишок
заборгованостi може бути перерахований на кiнець дня
або в загальному порядку на дату балансу;
– або за всією статтею.
Систему обліку курсових різниць підприємство
самостiйно визначає на дату господарської операцiї і
прописує в облiковій полiтиці. Монетарною статтею є й
валютнi кошти на розподiльчому і поточному рахунках,
тому при їх списанні i на дату балансу курсовi рiзниці
також слiд рахувати. Додатні курсові різниці відображають на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової
різниці»; від‟ємні – на субрахунку 945 «Втрати від
операційної курсової різниці».
Зовнішньоторгові договори (контракти) за змістом
індивідуальні, але за структурою схожі. Відповідно до
Положення про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) у кожному договорі передбачено розділи,
інформація у яких буде впливати на організацію та
порядок її відображення у бухгалтерському обліку.
Нижче подано перелік таких розділів та порядок відображення інформації в обліку:
1. Найменування, номер договору (контракту), дата і
місце його укладення. Бухгалтерські записи посилаються
на ці дані (для кількості і дати додаткових умов до
основного договору) під час оформлення оригіналів
документів відповідно до цієї угоди.
2. Преамбула. Інформація даного розділу дає можливість бухгалтеру перевірити реєстраційні документи
контрагента та використовувати його повну та скорочену
юридичну назву в аналітичному обліку дебіторів та
кредиторів.

3. Предмет угоди (контракту). Цей розділ визначає,
який продукт (робота, послуга) один з контрагентів
зобов‟язаний доставити (іншому) другу З вказаною
назвою, брендом, класом або кінцевим результатом
роботи, який враховується. Інформація в цьому розділі
може бути використана бухгалтером для перевірки
відповідності предмета договору діяльності з статутною
діяльністю підприємства, а також для подальшого відображення в аналітичному обліку товарів (робіт, послуг).
4. Кількість і якість товару (обсяг робіт, надання
послуг). Цей розділ визначає, в залежності від номенклатури, одиницю виміру продукту, прийнятого для такого
товару (в тоннах, кілограмах, штуках і т. д.), Його загальна
кількість та якісні характеристики. Дані цього розділу
використовуються в аналітичному обліку для відображення руху товарів або при виконанні робіт, послуг.
5. Основні умови постачання товарів (прийомпередача виконання робіт або послуг). Детальна специфікація здатності дати бухгалтеру можливість визначити,
які саме витрати і в якому моменті будуть нести сторони.
Така інформація також стає основою для відображення
вартості ціни або сукупної вартості товарів (робіт, послуг) у синтетичному та аналітичному обліку підприємства.
6. Ціна і загальна вартість договору (контракту). На
підставі цієї інформації можна визначити і переглянути
інформацію про товари (послуги, послуги) в аналітичному і синтетичному обліку, транспортних витратах,
вантажних роботах, митному оформленні товарів.
7. Умови платежів. Інформація даного розділу дає
можливість бухгалтеру підготувати необхідні документи
та виконати певні операції для здійснення платежів за
договором (повідомлення банку про здійснення майбутніх
платежів, відкриття акредитивного рахунку та інше).
8. Умови прийому та передачі товарів (робіт, послуг).
Цей розділ визначає час і місце фактичної передачі
товару, перелік вантажних документів. Прийом-передача
здійснюється за кількістю відповідно до транспортних
документів, за якістю – відповідно до документів, що
засвідчують якість товару. Ця інформація стане основою
для обробки первинних документів обліку руху товарів.
9. Пакування та маркування. Цей розділ містить
інформацію про упаковку товару, Про відповідної
маркування і, при необхідності, а також умови її
повернення. Якщо фактичні умови не відповідають
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умовам цього розділу, бухгалтерія має можливість
оформити лист-претензію постачальнику.
10. Форс-мажор. Даний роздiл мiстить iнформацію
про обставини, при яких умови договору (контракту) не
можуть бути виконанi сторонами влади . У цьому випадку
сторони звiльняються вiд виконання зобов‟язань на
строк ці обставини або можуть вiдмовитися вiд
виконання договору (контракту) частково або повнiстю
без додаткової фiнансової відповiдальності. Обгрунтованість форс-мажорних обставин підтверджується
Торгово-промисловою палатою відповідної країни.
11. Санкції та рекламації. Застосування штрафних
санкцій, вiдшкодування збиткiв і претензiй у зв‟язку з
невиконанням або неналежним виконанням одним iз
контрагентiв своїх зобов‟язань. У той же час, є чітко
визначені штрафнi санкцiї (у вiдсотках вiд вартостi не
доставлених товарів (робіт, послуг) або суми невиплачених коштів, термінів сплати штрафів – з яких вони
встановлені і тривалiсть вони діють або їх максимальна
сума), під час яких можуть бути подані рекламації, права
і обов‟язки сторін договору (контракту) одночасно,
способи врегулювання рекламацій.
12. Врегулювання суперечок в суді. У цьому роздiлі
визначаються умови та порядок вирiшення спорiв у суді
щодо тлумачення, невиконання та / або неналежного
виконання договору (контракту) з визначенням назви
суду або чітких критеріїв визначення суду будь-яким
сторін, в залежності від предмета і характеру спору, а
також за домовленістю сторін про вибір матеріального і
процесуального права, яке застосовується цією судом, і
правилах судового врегулювання.
13. Місцезнаходження (місце проживання), поштовi
та платiжні реквiзити сторiн. У цьому випадку вказано
місце (місце проживання), повнi поштовi та платiжні
реквiзити (номер рахунку, ім‟я та місцезнаходження
банку) контрактних (контрактних) контрагентів.
Висновки і пропозиції. В результаті дослідження
визначено, що експортний договір відіграє важливу роль
у зовнішньоекономічній діяльності. Захист власних
інтересів є переважним для укладення будь-якого
зовнішньоекономічного контракту (договору). Укладаючи
зовнішньоекономічний контракт, необхідно впевнитися
у тому, що кожна зі сторін однаково тлумачить кожен
пункт контракту для уникнення можливих непорозумінь
у майбутньому.
Особливу увагу слід приділити детальному аналізу та
опрацюванню кожного пункту експортного контракту,
зокрема, роблячи акценти на таких розділах, як умови
поставок, умови здійснення платежу, врегулювання
спорів та інших нюансів, що згадуються в меморандумі.
Саме це є запорукою здійснення вдалої експортної
операції зі зведенням до мінімуму будь-яких ризиків, що
можуть виникнути в процесі.
У бухгалтерському обліку експортний контракт має
важливе значення, оскільки на його основі формуються
витрати, що пов‟язані з експортом та дохід від операції.
Усі експортні операції, здійснювані в рамка зовнішньоекономічної діяльності, поділяються на дві групи.

Перша об‟єднує операції, в яких першою подією є
відвантаження продукції (товару, послуг), а друга –
операції з попередньою оплатою за продукцію. Зауважимо,
що від правильного і обміркованого складання
зовнішньоекономічного контракту залежить успіх
компанії та країни.
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INFLUENCE OF EXPORT CONTRACTS ON DISPLACEMENT OF INFORMATION
ABOUT ACCOUNTING AT ENTERPRISES
The essence of the foreign economic contract is explored in the article; Specific legal sources of regulation of foreign
economic contracts are defined; the influence of factors on which attention should be paid during the preparation of foreign
trade operations is analyzed; the main stages of the contract are determined. The impact of the export contract on the display
of information in the accounting of the exporting company has been determined. The necessity of market research, analysis of
the financial condition of the counteragent and holding of preliminary negotiations for the successful conclusion of the export
contract is substantiated.
Key words: foreign economic contract, international market, foreign trade operations, Incoterms, contractor.
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РОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ПІДВИЩЕННІ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ЙОГО ОЦІНКА
Неправильне використання існуючих методів при оцінці власного капіталу підприємства може
викликати надання інформації, яка не відповідає реальному його стану. Це призводить до того, що
внутрішні користувачі не в змозі правильно оцінити свої можливості, визначити потенціал підприємства
та вчасно приймати управлінські рішення щодо пошуку резервів підвищення його ефективності.
Ключові слова: капітал, власний капітал, дебіторська та кредиторська заборгованість, елементи
капіталу, статутний капітал, ліквідні активи, платоспроможність, неплатоспроможність, позиковий
капітал, структура капіталу, ліквідність, фінансова безпека підприємств.
Постановка проблеми. Наразі в Україні існує низка
невирішених проблем та питань, пов‟язаних із чітким
правовим регулюванням обліку фінансово-господарської
діяльності підприємств, зокрема – власного капіталу.
Законодавчо-нормативне регулювання зазнає значних
змін з метою удосконалення всієї відповідної системи
його формування, нормування й обліку.
Отже, актуальними постає питання оцінки, аналізу і
формування структури капіталу.
В межах прийнятих науково-практичних підходів
відмінності полягають у визначенні ціни (вартості)
капіталу при тому, що співвідношення між боргами
(позиковим капіталом) і акціями (власним капіталом)
постійно змінюється.
До дискусійних аспектів обліку і формування власного
капіталу належить сучасне розуміння цієї економічної
категорії і визначення його оптимальної структури,
економічне обґрунтування його елементів , недосконалість
законодавчої бази та іншого нормативно-правового
регулювання. Одним з найголовніших питань є проблема
узгодження спірних питань його обліку.Дослідження
цих проблем має теоретичну і практичну цінність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням
проблем формування і оцінки капіталу компанії та
методики обліку власного капіталу присвячені роботи
таких вчених, як: Батурина М., Бланк І.О., Білуха М.Т.,
Бобяк А.П., Бухвалов А.В., Бутинець Ф.Ф., Вдовиченко К.М.,
Вівчар О.Й., Волков Д.Л., Івченко Л.В., Іляш О.І.,
Кадацька А.М.,
Калашнікова К.М.,
Костирко Р.О.,
Ксьондз С.М., Новодворський В.Д., Палій В.Ф., Рудик Н.Б.,
Самойлова Т.А., Смирнов А.А., Сопко В.В., Тютюнник Ю.М.,
Чорная О.Є., Щербаков В.А., Щербань О.Д., Яремко І.Й.,
та інших учених.
Не зменшуючи значимості вже проведених досліджень,
слід звернути увагу на існування проблемних моментів
щодо неоднозначності і недостатньої аргументованості
підходів до визначення сутності власного капіталу і
систематизації показників, що його характеризують.

Метою статті є дослідження процедури формування
власного і запозиченого капіталу підприємства та їх
оцінки, вивчення й аналіз методичних підходів щодо
визначення достовірної вартості його власного капіталу;
з‟ясування економічної сутності категорії «вартість
капіталу» та її характерних особливостей як інструментарію фінансового управління підприємств.
Викладення основного матеріалу. Методика
визначення вартості капіталу залежить від джерел його
залучення. Основними джерелами формування капіталу
є банківські кредити, акції та нерозподілений прибуток,
випущені компанією облігації.
Метою оцінки для внутрішніх та зовнішніх користувачів є достовірність фінансової звітності, на основі
якої прийматимуть ефективні управлінські рішення,
максимізація прибутку підприємства, залучення інвестицій
(у т. ч. іноземних), розширення виробництва, а також
ефективність вкладення коштів у підприємство, достовірність даних фінансових звітів i можливість одержання
прибутку на вкладені інвестиції .
Оптимізація структури є однією з найскладніших
процедур у процесі управління корпоративними фінансами. Вона виражає таке співвідношення використання
власного і позикового капіталу, при якому забезпечується найбільш ефективний взаємозв‟язок між коефіцієнтами рентабельності власного капіталу і заборгованості, в результаті чого, ринкова вартість (ціна)
корпорації максимізується.
Отже, оцінка капіталу компанії – це, в першу чергу,
оцінка власного капіталу, адже вона надає інформацію
для прийняття рішень керівництву та власникам компанії,
контрагентам і потенційним інвесторам.
Якщо в умовах сформованого співвідношення доходів і
витрат частка власного капіталу є недостатньою, структура
джерел формування капіталу небезпечна для кредиторів.
Зважаючи на те, що власний капітал є основою
діяльності кожного підприємства, виникає питання достовірності його оцінки. Розв‟язання теоретичних проблем
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оцінки капіталу є актуальним не тільки для суто
наукових цілей, а і для господарської практики в цілому.
У діяльності підприємств оцінка є не лише основою
встановлення або уточнення результатів діяльності, а й
як підґрунтя формування стимулюючих чинників у
механізмі здійснення управління щодо використання
наявного потенціалу суб‟єктів господарювання, тобто
визнання його ефективності.
Ступінь обґрунтованості суджень з питань оцінки
власного капіталу значною мірою залежить від повноти
та об‟єктивності реалізації матеріальних інтересів
багатьох суб‟єктів майнових відносин. У достовірності
інформації щодо реальної оцінки власного капіталу
зацікавлені не тільки власники й управлінський персонал
підприємства, а також зовнішні користувачі.
Неправильне використання існуючих методів при
оцінці власного капіталу підприємства може викликати
надання інформації, яка не відповідає реальному його
стану. Це призводить до того, що внутрішні користувачі
не в змозі правильно оцінити свої можливості, визначити
потенціал підприємства та вчасно приймати управлінські
рішення щодо пошуку резервів підвищення його
ефективності.
Важливе значення при здійсненні оцінки власного
капіталу належить визначенню виду одержаної вартості,
від якої залежатиме, який саме метод оцінки буде
використано. Нині використовують такі види вартостей:
балансова, ліквідаційна і ринкова [10].
У сучасних умовах великого значення набуває
справедлива вартість. Вона дає змогу реально оцінити
майно, яке належить підприємству, і відповідно визначити
ринкову вартість останнього в момент оцінки. Для
розрахунку такої вартості в підприємстві використовують методи дисконтування грошових потоків,
прогнозування росту дивідендів, капіталізації доходів,
визначення прибутку на акцію тощо.
Необхідність визначення сутності та удосконалення
порядку формування капіталу зумовлюється відсутністю
єдиного, як наукового, так і практичного, підходу до
даного питання, а прийняття адекватних фінансових
рішень передбачає оцінку вартості бізнесу для вирішення
стратегічних проблем оптимізації структури капіталу,
доцільності інвестиційних проектів і тактичних питань
щодо синхронізації та оптимізації грошових потоків,
зміни кредитної політики по відношенню до дебіторів
тощо [2].
Отже, оцінка, як метод визначення вартості об‟єктів
фінансової звітності в ринкових умовах, все більше
привертає до себе увагу. Це зумовило появу значної
кількості науково-практичних напрацювань, які розкривають сутність визначення вартості власного капіталу.
Якщо розглядати капітал у речовій формі, то це чисті
активи, які залишаються в розпорядженні компанії після
розрахунків перед кредиторами.
Власний капітал – це власні реальні джерела, які
внесені, або залишені чи збільшені засновниками з
оподаткованого прибутку без визначення певного
терміну повернення [4]. Ця частина залишається після
врахування всіх зобов‟язань компанії. Власний капітал
інвестується на довгостроковій основі і піддається
найменшому ризику. Чим більша його частка в загальній
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величині капіталу і чим менша частка позикових коштів,
тим вищий рівень захисту кредиторів від збитків, а отже,
менший фінансовий ризик втрат [6].
Позиковий капітал – це залучені на основі повернення
грошові кошти та інше майно для фінансування розвитку
компанії. Його джерелами можуть бути довгострокові
(термін погашення яких більше 12 місяців) і короткострокові (позики, кредити, вексельні зобов‟язання з
терміном погашення менше 12 місяців і кредиторська
заборгованість) [7].
Основною проблемою співвідношення питомої ваги
позикового і власного капіталів, є пошук його оптимальності – у першу чергу за ціною. Розрахункове
співвідношення між позиковими і власними коштами не
є самоціллю, хоча і треба прагнути до нього.
Фінансова стійкість підприємства є абсолютною , якщо
джерелом фінансування запасів і витрат є власний капітал.
Для більшості компаній основною частиною власного
капіталу є статутний капітал.
Таким чином, обсяг власного капіталу компанії
характеризує ефективність її діяльності (виробничу,
інвестиційну і фінансову), він гарантує фінансову стабільність і незалежність і є основою його активів.
Підвищення частки власного оборотного капіталу в
загальній величині власного капіталу є свідченням
більшої його мобільності за рахунок зростання
високоліквідного капіталу, а також позитивної динаміки
фінансової стійкості підприємства. Водночас необхідно
враховувати, що власний капітал обмежений у розмірах.
Отже, завдяки залученню позикових коштів підприємство може отримати суттєві переваги. Однак, за
певних умов це може призвести до погіршення його
фінансового стану. Тому оцінювання оптимальності
співвідношення власного і позикового капіталу є
важливим питанням в аналізі джерел формування капіталу.
Власники і топ-менеджери компанії зацікавленні в
оптимізації власного капіталу щодо мінімізації залучених
фінансових ресурсів в загальному обсягу використовуваних коштів. Кредитори й інвестори оцінюють
фінансову стійкість компанії-позичальника за величиною її
власного капіталу.
Більшість емпіричних досліджень теорій структури
капіталу [11,12] показують, що вони не відповідають
фактичній практиці компаній щодо опрацювання його
структури. Вибираючи структуру капіталу, менеджери
на практиці воліють користуватися евристичними
підходами.
На заході оцінку власного капіталу часто ототожнюють
з оцінкою підприємства (бізнесу). Таку оцінку в умовах
ринкової економіки проводять у випадках: коли відбувається зміна власника (у разі продажу підприємства)
або передачі частини підприємства; його реорганізації;
фінансування інвестицій (проектів); проведення інвентаризації; складання фінансової звітності; виходу учасника
(акціонера) з товариства; конфіскації майна або накладення
арешту [5,11,12].
Економічна сутність вартості власного капіталу
залежить від економічних, соціальних фізичних і політичних факторів, які впливають на оцінку. Тому необхідно
враховувати можливе відхилення визначеної вартості
власного капіталу від реальної.
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Достовірність та обґрунтованість оцінки вартості
власного капіталу залежать від принципів оцінки, виду
вартості власного капіталу, інформації, яка необхідна
для здійснення оцінки і застосованих методів.
Оцінка власного капіталу здійснюється з урахуванням
можливих (фізично та технічно) і юридично дозволених
способів використання капіталу та активів підприємства
з метою максимізації прибутку.
Здійснення оцінки власного капіталу передбачає
використання інформації, яка являє собою певні знання,
що одержує або володіє ними суб‟єкт у результаті
сприйняття чи переробки певних відомостей з метою
осмислення або вивчення будь-якого явища. Інформація
відіграє дуже важливу роль у процесі визначення оцінки
загалом та власного капіталу зокрема. Від того, наскільки
достовірна і актуальна одержана інформація залежатиме
кінцевий результат. Вона може мати як загальний, так і
конкретний характер.
Неправильне використання існуючих методів при
оцінці власного капіталу підприємства може викликати
надання інформації, яка не відповідає реальному його
стану. Це призводить до того, що внутрішні користувачі
не в змозі правильно оцінити свої можливості, визначити
потенціал підприємства та вчасно приймати управлінські
рішення щодо пошуку резервів підвищення його ефективності.
У сучасних економічних умовах, що притаманні
ринковій економіці, наявність прибутку не гарантує
підприємству виживання не лише у довгостроковій перспективі, але й у короткостроковій. У конкурентних умовах
базою оцінки підприємства виступають чисті грошові
потоки, які розраховуються як різниця між усіма надходженнями та виплатами грошових коштів, отриманих в
результаті господарських операцій.
Фінансовий результат виражається через взаємозв‟язок
категорій прибутку, доданої вартості та грошових потоків.
Оптимізація фінансового результату через максимізацію прибутку та цінності капіталу при гарантованій
ліквідності – це завдання контролінгу. Під ліквідністю
розуміють здатність підприємства у будь-який час без
жодних обмежень здійснювати всі обов‟язкові платежі,
що припадають на даний момент часу. Водночас, за
допомогою управлінського обліку і внутрішньо-господарського контролю як складових контролінгу монетарна
ціль координується з досягненням соціальних і ринкових
цілей та ресурсами, необхідними для реалізації даного
заходу, що особливо важливо в умовах макроекономічної
нестабільності в Україні [9].
Отже, довгострокова ефективність функціонування
підприємства оцінюється з позиції оптимізації дисконтованого фінансового результату. У короткостроковому
періоді необхідною умовою його існування є підтримка
постійної ліквідності. При цьому, під ліквідністю розуміють здатність підприємства у будь-який час без
жодних обмежень здійснювати всі обов‟язкові платежі,
що припадають на даний момент. Водночас, за допомогою контролінгу монетарна ціль координується з
досягненням соціальних і ринкових цілей та ресурсами,
необхідними для реалізації даного заходу, що особливо
важливо в умовах макроекономічної нестабільності в
країні.

Фінансовий результат виражається через взаємозв‟язок
категорій прибутку, доданої вартості та грошових
потоків. Проте, в ринкових умовах використання для
розрахунку вартості власного капіталу лише одного
показника прибутку є неправильним і може призвести
до завишення або заниження розрахованої вартості. Цей
висновок був зроблений, виходячи з таких причин:
1. Величина чистого прибутку залежить від облікової
політики підприємства.
2. Величина чистого прибутку, яка визначена за
національними стандартами, відрізняється від чистого
прибутку, розрахованого за міжнародними стандартами.
3. Прибуток підприємства не дає інвестору (власнику)
необхідну інформацію, а саме обсяги й час повернення
коштів, також не показує реальний рух коштів у підприємстві.
У зв‟язку із цим, за показником прибутку неможливо
реально визначити вартість власного капіталу і прийняти
власником чи інвестором довгострокові управлінські
рішення.
Методом, який найвірогідніше визначає достовірну
вартість власного капіталу, є дисконтування грошових
потоків. Згаданий метод усуває недоліки інших методів і
дає можливість виявити фактори впливу на дохідність
підприємства та його інвестиційну привабливість, а
відповідно, й визначити достовірну вартість власного
капіталу. На відміну від інших методів, він не використовує в розрахунках прибуток, величина якого може
змінюватися за допомогою маніпуляцій власників, або
заінтересованих осіб.
Разом із цим, цей метод є трудомістким і вимагає
проведення глибокого аналізу грошових потоків підприємства, дослідження значної кількості ринкових
показників для визначення сукупності ризиків впливу.
Крім того, ми не можемо розраховувати на одержання
абсолютно стовідсотково точного результату, враховуючи
постійно змінювану ситуацію на ринку. Тому використання в підприємстві саме цього методу має рекомендаційний характер та вибір методу оцінки завжди
залишається за підприємством і посадовою особою, яка
за це відповідає. Зазначене підтверджує необхідність
продовження й удосконалення досліджень у цьому
напрямі іншими вченими.
Таким чином, завдання контролінгу в сучасних
умовах господарювання полягає в оптимізації фінансового
результату через максимізацію прибутку та цінності
капіталу при гарантованій ліквідності. Цінність капіталу
визначається ринковою вартістю чистих активів підприємства.
Для підприємств актуальним буде визначення
співвідношення між обсягом власного і позичкового
капіталу, за якого підприємство здатне ефективно досягти
своїх стратегічних і поточних цілей розвитку. Для умов
функціонування акціонерних товариств обґрунтування
раціональної структури капіталу з визначенням зон
ефективного використання позичкового і власного капіталу
підприємства може проводитися враховуючи те, що
співвідношення позичкового і власного капіталу, за
якого ринкова вартість акцій та відповідно і всього
підприємства буде найвищою. За такого стану структури
капіталу підприємства в цілому рентабельність власного
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капіталу буде найвищою. А це матиме місце за умови,
коли величина чистого прибутку на звичайну акцію
максимізуватиметься [7].
Стабільність
платоспроможності
підприємства
визначають за допомогою коефіцієнта заборгованості:
коефіцієнт заборгованості = Сума заборгованості /
Власний капітал (або загальна сума активів).
(1)
Оптимальне відношення заборгованості до власного
капіталу неоднакове для підприємств різних галузей
промисловості. За регулярних грошових надходжень
коефіцієнт заборгованості вищий. Найадекватніший він
для підприємств-виробників. Конкретизацією цього
показника є коефіцієнт заборгованості для довготермінових кредитів: відношення довготермінової кредиторської заборгованості до власного капіталу плюс довготермінова кредиторська заборгованість. Ці показники
характеризують співвідношення залученого і власного
капіталів у структурі капіталу підприємства.
Синтезуючий показник такого співвідношення –
коефіцієнт власності як відношення власного капіталу
до всього капіталу підприємства (власний та залучений
капітал). Про стабільність підприємства, його платоспроможність свідчить коефіцієнт власності, не нижчий 60%.
Фінансова стійкість підприємства є абсолютною,
якщо джерелом фінансування запасів і витрат є власний
капітал.
Однією із загальновідомих умов максимізації такого
прибутку є створення системи раціонального використання ресурсів, що залежить від витрат [5].
Наступною важливою складовою системи управління
підприємством є управління реальними інвестиціями,
отриманими підприємством, тобто процесами вкладення
капіталу у відтворення (в т.ч. розширене), зростання та
технічне вдосконалення економічного потенціалу підприємства, зокрема його основних засобів. У рамках довгострокової стратегії розвитку реалізація цільових програм
реального інвестування є одним із визначальних заходів,
які підтримують на належному рівні фінансову стабільність діяльності підприємства та зростання його
власного капіталу.
Важливим і відповідальним етапом процесу підготовки
і прийняття управлінських рішень відносно напрямів
покращення результатів господарської діяльності є
аналіз досягнутих фінансових результатів за попередні
періоди функціонування підприємства. В процесі такого
аналізу визначаються фактори та проводиться оцінка їх
позитивного і негативного впливу на результуючі показники діяльності підприємства.
В процесі прийняття господарських рішень на
прогнозний, плановий період діяльності підприємства
створюються умови, спрямовані на подальший розвиток
позитивних і зменшення впливу негативних тенденцій,
що мали місце в аналізованому попередньому періоді
функціонування підприємства.
Серед такого аналізу необхідно виділити аналіз
економічних витрат.
Економічні витрати – це витрати втрачених можливостей, тобто сума доходів, які можна було б отримати
при найкращому способі використання витрачених ресурсів.
Розуміння економічних витрат базується на факті
обмеженості ресурсів і можливості їх альтернативного
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використання. Тобто, економічні або вмінені витрати
будь-якого ресурсу, вибраного для виробництва товару,
дорівнюють його вартості, чи цінності при найкращому
з усіх можливих варіантів використання.
Одне із потенційних можливостей підприємства –
підвищення рівня ефективності його діяльності – є
ефективне використання інвестицій при визначених
зонах раціонального ефективного використання власного і
позичкового капіталу при реалізації таких проектів.
Оновлення основного капіталу економіки на сучасній
інноваційній основі за змістом і значенням є загальносистемною проблемою і відповідно до цього вона
повинна розв‟язуватись не тільки зусиллями підприємницьких структур, а також при активній участі
банківсько-кредитних установ та бюджетно-податкових
органів державного та місцевого управління і самоврядування.
Одним із механізмів системної участі підприємницьких
структур, банківських установ та бюджетно-податкових
органів влади в процесах оновлення основного капіталу
підприємств є концепція ефекту фінансового левериджа [11].
В економіці леверидж означає важіль впливу певних
показників на зміну результативних показників.
Фінансовий леверидж (важіль) – це потенційна здатність
впливати на прибуток підприємства шляхом зміни
структури та обсягів довготермінових пасивів. За кінцевим
змістом ефект фінансового левериджа – це можливий
приріст рентабельності власних засобів підприємства,
одержаний за рахунок використання довгострокового
кредиту.
Визначення рівня ефекту фінансового левериджа
проводиться наступним чином [12]:
(1  СП ) ( RI  СРСП ) ПК
ЕФЛ 
, (2)
ВК
де СП – ставка оподаткування прибутку підприємства в
долях одиниці;
RІ – економічна рентабельність або рентабельність
інвестицій, %;
СПСР – середньо розрахункова ставка за користування
довгостроковими кредитами, %;
ПК – обсяги позичкового капіталу підприємства;
ВК – обсяги власного капіталу підприємства.
Фінансовий леверидж – це показник впливу
структури капіталу на рівень підприємницького
ризику.
При використанні позичкового і власного капіталу в
процесі реалізації реальних інвестиційних проектів
перед підприємством виникають проблеми знаходження
раціональної структури свого капіталу. Вирішення таких
проблем полягає в знаходженні такого співвідношення
між обсягами власного і позичкового капіталу, за якого
підприємство здатне ефективно досягати своїх
стратегічних і поточних цілей розвитку [10].
Для умов функціонування акціонерних товариств
необхідне обґрунтування раціональної структури
капіталу з визначенням зон ефективного використання
позичкового і власного капіталу, підприємства може
проводитися з урахуванням наступних положень.
1. Раціональна структура капіталу акціонерного
товариства – це таке співвідношення позичкового і
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власного капіталу, за якого ринкова вартість акцій і
всього підприємства в цілому буде найвищою. За такого
стану структури капіталу підприємства в цілому
рентабельність власного капіталу буде найвищою. Це
матиме місце за умови, коли величина чистого прибутку
на звичайну акцію максимізуватиметься.
2. При формуванні активів підприємства за рахунок
власного і позичкового капіталу максимізація чистого
прибутку на звичайну акцію відбуватиметься при зростанні
позитивного значення ефекту фінансового левериджа.
При цьому зростання чистого прибутку на звичайну
акцію за рахунок ефекту фінансового левериджу буде
продовжуватися тільки до відповідного співвідношення
позичкового і власного капіталу підприємства.
Після проходження порогового або критичного стану
структури капіталу підприємства подальше зростання
обсягів позичкового капіталу призводить до формування
від‟ємного значення ефекту фінансового левериджу,
відповідно чистий прибуток на звичайну акцію буде
знижуватися.
Формування порогового значення прибутку до оподаткування відбувається під впливом зміни структури
капіталу підприємства і, зокрема, рівня процентної
ставки за позичковий капітал та її співвідношення із
рівнем рентабельності інвестицій підприємства. Відповідно до концепції ефекту фінансового левериджа пороговому значенню прибутку до оподаткування відповідає
порогова (критична) середня розрахункова ставка за
проценти, яка співпадає із рівнем рентабельності інвестицій, тобто коли RІ= СПСР (eмова рівно ефективного
використання власного і позичкового капіталу) [8].
Для попереднього розмежування зон ефективного
використання власного і позичкового капіталу визначається пороговий рівень прибутку підприємства до
оподаткування з урахуванням вищевикладених методичних підходів.
При використанні такого методичного підходу
обґрунтування зон ефективного використання власного і
позичкового капіталу необхідно враховувати, що раціональна структура капіталу підприємства, тобто числове
відношення позичкового і власного капіталу, для
кожного окремого підприємства визначається виключно
на індивідуальній основі, а визначена на основі
викладених методичних підходів раціональна структура
джерел фінансування інвестиційних проектів є попередньою і повинна бути скорегована з урахуванням
аналізу додаткових факторів діяльності підприємства.
Такі автори, як І. Бланк [2], Л. Івченко [5], Є. Брігхем,
Я. Іщено [6], М. Крейніна, О. Щербань і М. Струкова
[14], визначають оптимальну структуру капіталу як
певне співвідношення власного та позичкового капіталу,
яке призводить до максимізації вартості акцій підприємств. Тобто критерієм оптимальності структури капіталу
ці дослідники вважають максимальну ціну акцій
товариств. Інша частина вчених як критерій оптимізації
співвідношення власного та позикового капіталів виділяє
вартість підприємств в цілому. До цієї групи можна
віднести О. Ареф‟єву, Н. Бугая, А. Кадацьку,
С. Ксьондза та ін. [1, 4, 7, 8].
Запропоновані дослідниками методичні підходи
визначення зон ефективного використання власного і

позичкового капіталу будуть ефективними для підприємства при реалізації інвестиційних проектів. Використання методики буде базою для розробки систем
управління фінансовими ресурсами при соціальному й
економічному розвитку промислових підприємств.
Висновки. Ефективність комплексної системи
управління капіталом повинна бути заснована на
ефективній системі управління фінансовим потенціалом
підприємства. Капітал підприємства входить до його
загального стратегічного потенціалу.
Вартість капіталу підприємства розглядається або як
рівень витрат з обслуговування капіталу, залученого з
різних джерел, або як норма прибутку на вкладений
інвесторами (кредиторами) капітал. Відмінність у
визначенні економічної сутності категорії «вартість
капіталу», на нашу думку, обумовлюється різними
напрямами використання показника вартості капіталу у
фінансовому управлінні та інвестуванні.
Методичний підхід до обґрунтування зон ефективного використання власного і позичкового капіталу
передбачає, що раціональна структура капіталу
підприємства, тобто числове відношення позичкового і
власного капіталу, для кожного окремого підприємства
визначається виключно на індивідуальній основі, а
визначена на основі викладених методичних підходів
раціональна структура джерел фінансування інвестиційних
проектів є попередньою і повинна бути скорегована з
урахуванням аналізу додаткових факторів діяльності
підприємства.
У рамках довгострокової стратегії розвитку
реалізація цільових програм реального інвестування є
одним із визначальних заходів, які підтримують на
належному рівні фінансову стабільність діяльності
підприємства та зростання його власного капіталу.
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THE ROLE OF OWN CAPITAL IN INCREASING THE PAYMENT OF THE ENTERPRISE
AND ITS EVALUATION
Incorrect use of existing methods in estimating the equity of an enterprise may cause information presented that does not
correspond to its actual state. This leads to the fact that internal users are not able to properly assess their capabilities,
determine the potential of the enterprise and timely make management decisions regarding the search for reserves to improve
its effectiveness.
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