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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 32th issue of our journal. In this issue we
propose you 65 research papers which were represented by the authors from various fields. We
hope you will be interested in them.
The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the
promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the
revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the
implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals,
development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of
modern science.
One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical
conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the
Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons,
"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern
Information Space: National and International Aspects". More than 3,600 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, March # 32, 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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УДК 17.023.35 «652»:17.12
Москалюк В.М.,
д.филос.н., профессор, зав. кафедрой гуманитарных и искусствоведческих дисциплин
Муниципальной академии эстрадного и циркового искусств, msklk@ukr.net
Украина, г. Киев

ЭТИЧЕСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ АРИСТОТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ
КРИЗИСА МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В статье анализируется учение Аристотеля о добродетелях, занимающее центральное место в
системе его этических взглядов. Автором предпринята попытка анализа историко-культурного смысла
морали и нравственности от древнегреческого полиса Аристотеля до кризисного состояния современного
социума. Анализируются факторы, влияющие на трансформацию аксиологического сознания современного
человека. В выводах статьи подчеркивается, что главной персоналией трудов Аристотеля является
«повседневная добродетель», которой охватывается жизнь государства и каждого его гражданина.
Нынешняя ситуация с осмыслением морально-нравственных ценностей является критической.
Ключевые слова: этика, мораль, нравственность, добродетель, ценности, культура.
Постановка проблемы. Понимая историю человечества как непрерывную эволюцию всех его жизненно
важных сфер, подчеркнем мысль Г.В.Ф. Гегеля о том,
что развитие – это актуализация потенциальностей,
ранее не бывших (в реализованном смысле данного понятия) [1]. Именно с этим связана постоянная и неизменная
потребность современного человека в диалоге с давно
ушедшими, но современными, (поскольку их работы оказывают влияние на трансформацию сегодняшней ситуации
человека в мире), философами. Одним из таких непреходяще актуальных философов является Аристотель.
В данной статье мы сделаем попытку анализа историко-культурного смысла морали и нравственности от
древнегреческого полиса Аристотеля до современного
социума. Мы не преследуем цели специального исследования особенностей нравственности в античной философии
Аристотеля. Предпримем попытку анализа аксиологического сознания современного человека, рефлексивно
определяющего в своем внутреннем духовном мире ценностные средоточия, сформулированные древнегреческим
мыслителем, и апробированные временем и культурным
пространством современного социума.
В ходе исторического процесса эволюции моральных
ценностей был заложен фундамент реальной нравственной
ситуации человека современного социума. Многие моральные абсолюты остались в своем времени и культуре, породившей их, но историческая память «поднимает на
поверхность» нашего сознания морально-нравственные
искания человека ушедших эпох. В этом состоит задача
современных философских исследований – раскрыть то,
что в истории эволюции человечества возникло как скрытые возможности, определившие направление последующего развития человеческой культуры и цивилизации.
Проблемы морально-этических ценностей, как и самого
феномена морали в целом, активно обсуждаются учеными,
исследующими данную сферу человеческого бытия.
Взгляды на мораль, нравственность, этические ценности

выражают то кризисное состояние, которое переживает
современное общество. А. Гусейнов предлагает, учитывая
сегодняшние реалии, более критично взглянуть на наследие классической философии в определении морали и, в
то же время, высказывает сомнения в возможности этого
без отказа от самой идеи морали [2, с.18-26]. Парадоксальную моральную ситуацию, которая сложилась в современном обществе, подчеркивает в своих работах Т. Дмитриев
[3]. На том, что столетия, отделяющие нас от Аристотеля,
не умалили ценности его мыслей, – настаивает
О.В. Павенков [4]. Британская эллинистка Э. Холл
раскрывает аристотелевское понимание эвдемонизма –
счастья, в основе которого лежит внутренняя самореализация и стремление к добродетели [5]. Л.В. Максимов утверждает идею квазиобъективности моральных ценностей
[6]. Проблему неоднородности нравственных нормативов,
регулирующих человеческую деятельность, поднимает в
своих публикациях Х. Арендт [7].
Сегодня многими учеными проводится активное
исследование проблемы ценностей как имплицитных
детерминант социального бытия человека. Все эти
работы связанны с осмыслением феномена человека в
процессе эволюции аксиологической парадигмы. В своих
публикациях они противопоставляют устоявшейся традиции опыт собственного общения, непосредственного
диалога с наследием античности (Баранов В.Е.,
Баркова Э.В., Библер В.С., Гаспаров М.Л., Гуревич А.Ю.,
Давыдов Ю.Н., Деревянко К.В., Зубец О.П., Исаев В.Д,
Милтс А.А.,
Согомонов А.Ю.,
Суханцева В.К.,
Шелюто В.М. и другие). В работах этих ученых
артикулируется собственная философская концепция
герменевтики античных текстов. Бесспорным является
тот факт, что каждому времени соответствуют собственные реалии, свой контекст, который невозможно
механически перенести в современное пространство, но
«радикальное вопрошание» человека (вне зависимости от
эпохи, в которой он жил или живет), «вопрошание» о
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смысле жизни, о духовных, морально-нравственных
ценностях – все это неизменно составляет сущностные
основы человеческого бытия в мире. Именно с поиском
смысла бытия неразрывно связан феномен человеческой
культуры, представляющий собой ценностные характеристики созидания человеком себя и окружающего
мира. Ценности морали воплощаются как в идеалах, так
и в практической деятельности человека по преобразованию мира, утверждаются в его жизненных установках.
Именно постулированием тех или иных ценностей
определяется индивидуальное мировосприятие каждого
отдельно взятого человека, что находит отражение в
моральных нормах и выражается в культурных традициях.
Целью данной статьи является анализ историкокультурного смысла морали и нравственности от древнегреческого полиса Аристотеля до наших дней и воздействия, оказываемого современным обществом, на трансформацию морально-нравственных ценностей человека.
Изложение материала. Обоснуем обращение к проблеме морально-нравственных ценностей. Оно продиктовано, прежде всего, необходимостью объяснения специфики содержания человеческой культуры с позиций аксиологии, поскольку именно аксиология объединяет многочисленные аспекты культуры вокруг понятия «ценность».
Ценности «стягивают», собирают в целостность, объединяют культурное пространство человечества, определяют
культуру как общечеловеческий феномен, исходя из
внутренних структур индивидуальной и социальной
жизни. Это дает нам право утверждать, что ценности, и
прежде всего, моральные, нравственные ценности, –
являются ядром культуры как отдельного человека, так
и общества в целом. Да и сама культура, которую мы не
можем рассматривать иначе как антропологический
феномен, определяется через ценностные отношения.
Задумаемся над вопросом о том, почему что-либо в
нашей жизни является для нас ценностью. Прежде всего
потому, что ценность – это не просто осмысленное нами
на рациональном уровне бытие, но бытие экзистенциально
прочувствованное, остро переживаемое в нашем «хождении по мукам», отстаивание нравственных ценностей –
это всегда преодоление, выпавших на долю, жизненных
коллизий. В конечном итоге, утверждение ценностей
человеческой жизни – это постоянная, непрекращающаяся
«битва человека за мораль». Формирование базовых для
нашего общества нравственных ценностей представляет
собой результат отдаления человека от, присущих ему,
природных биоритмов (отдаление в значении его духовной
эволюции), и стремление к современной антропологической реальности, ее восприятию и построению такой
человеческой ситуации, вне которой существование
мира (по крайней мере) в нашем сегодняшнем его понимании и восприятии, являлось бы невозможным. Нравственные ценности органично вплетены в каждое из измерений
этой человеческой ситуации, формируя цельное многогранное пространство единой общечеловеческой культуры.
Еще раз зададимся вопросом, который в той или
иной форме звучит в нас постоянно, поскольку само
бытие человека представляет собой бесконечное познание
себя и окружающего: чем является в нашей жизни мораль –
регулятором поведения людей в обществе? Доминированием трезвого разума над природной стихией чувственной
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иррациональности? Реальным осуществлением свободы
человека в самоограничении произвола? Каждый из нас
отвечает на него по-своему, объясняя таким образом
свои поступки, и мотивируя их. В поисках ответов на
эти вечные вопросы, обратимся к работам Аристотеля:
«Есть три [силы] души, главные для поступка и для истины: чувство, ум…, стремление … Из них чувство не является началом какого бы то ни было поступка; это ясно
потому, что чувство имеют и звери, но они не причастны
к поступку… Таким образом, если нравственная добродетель – это устои, которые избираются нами сознательно…,
а сознательный выбор – это стремление, при котором
принимают решения…, то суждение должно быть поэтому
истинным, а стремление правильным, коль скоро и сознательный выбор добропорядочен и [суждение] утверждает
то же, что преследует стремление» [8, с.908]. Как видим,
цель этических учений, устанавливающих нормы
морали, согласно Аристотелю, – не отвлеченное познание,
а поступки [8, с.909]. Отталкиваясь от этого, мы можем
сделать вывод о том, что адекватное исследование морали
и утверждаемых ею нравственных ценностей – это ее
исследование в контексте человеческой деятельности.
Мораль, поскольку она является синонимом ценности,
сама по себе не может стать самостоятельной субъективной основой поступка. Для того, чтобы облечься в реальные формы, мораль должна соединиться с предметно обозначенной целью. Человек всегда действует целесообразно,
то есть преследует в своей деятельности определенные
цели. Невзирая на все многообразие целеполагания
человека, источником этих целей всегда является он сам.
Он потому и человек, что обладает способностью определять цель и двигаться к ней, тем актуальнее становится
проблема соответствия средств, применяемых человеком,
для осуществления намеченных целей. Но человек – это
вершина мировой эволюции и, одновременно, – всего
лишь человек, а потому он вынужден решать свои моральные проблемы в рамках предзаданности природного и
социального существования.
Аристотель в первой книге «Никомаховой этики» отмечает, что деятельность каждого человека преследует
индивидуальную цель. В совокупности вся деятельность
человека взаимосвязана, построена на причинно-следственных связях, представляет собой единую деятельностную систему, в которой одни цели становятся средствами
по отношению к другим, более общим [8, с.793-795].
Эти цели, строящиеся на том, что они, в зависимости от
своей направленности, переходят в статус средств, не
являются в полной мере добродетельными, поскольку
уводят в, лишенную какого бы то ни было смысла, бесконечность. Тем самым движущая человеком идея, как начало любой человеческой деятельности, теряет всякий
смысл и целесообразность. Человек призван, согласно
Аристотелю, порождать в себе такие цели, которые никогда не смогут превратиться в средство, только подобные
цели являются совершенными и самодостаточными. (Об
этом позднее напишет И. Кант). Таким образом, философ
выступает за высокодуховное отношение человека к
своей жизни – нахождение главной цели, своеобразной
«цели целей», ради которой и совершается все другое в
мире людей. «Цель, которую преследуют саму по себе,
мы считаем более совершенной, чем та, [к которой стре-
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мятся как к средству] для другого, причем цель, которую
никогда не избирают как средство для другого, считаем
более совершенной, чем цели, которые избирают [как]
сами по себе, так и в качестве средств для другого, а
безусловно совершенной называем цель, избираемую
всегда саму по себе и никогда как средство» [8, с.801].
Трудно не согласиться с Аристотелем в том, что такая
цель и будет целью в нравственном понимании этого слова,
то есть, высшей целью. Подобная цель, приобретает
статус ценности, не зависящей от каких бы то ни было
эмпирических условий, вариантов осуществления, цель
эта – безначальна, она потому и является ценностью, что
не может быть низведена до уровня средств.
Такая высшая цель предполагает не просто результативность деятельности, она нацелена на ценностный ее
результат, который является ценностью как для человека,
реализующего данную цель, так и для всего сообщества
людей. «Цель целей» становится ценностью потому, что
начинает выступать как благо: «… если для всего, что
делается…, есть такая цель, она-то и будет благом,
осуществляемом в поступке…, а если таких целей несколько, то соответственно и благ несколько» [8, с.801].
Цель, предваряющая деятельность, направлена на восполнение потребностей человека, исправление существующих
недостатков, удовлетворение потребностей и таким
образом главная цель деятельности человека становится
ценностью, высшим благом для него и общества. Высшее
благо, о котором пишет Аристотель, потому является
ценностью, что оно занимает в системе целей абсолютно
особое и единственное в своем роде место: это – высшая
цель в том смысле, что все остальные цели ведут к ней,
сама же она имеет самоценный смысл и выступает как центральная для всех других целей. Высшее благо, следуя
суждениям Аристотеля, – это высшая ценность, оно бесценно, поскольку не может быть ни восхваляемо, так как
похвала подразумевает более высокий оценочный критерий, ни порицаемо или отвергаемо, ибо не может не вызывать безоговорочного уважения. Это высшее благо как
самодостаточная ценность подразумевает желательность
саму по себе, более того, оно не может не быть желанным,
поскольку является венцом устремлений человека. К
таким высшим благам, высшим ценностям мы относим
жизнь, мир, здоровье, любовь, творческую самореализацию. Этими высокими целями высшее благо выделяется
среди всех других целей, которые потенциально, в процессе их реализации, могут преобразоваться в средства.
К высшему благу как к высшим ценностям стремятся
исключительно ради него самого, в этом и состоит его
ценностная сущность.
Мы отождествляем нравственность с ценностями, которые она утверждает, тем самым определяем роль и значение нравственности во всех формах деятельности человека.
«…цель всякой деятельности то, что соответствует
[нравственным] устоям…», – читаем у Аристотеля [8,
с.847]. Приведенное изречение философа интересно тем,
подводит нас к следующей мысли: именно в нравственных
началах содержится действенная сила, которая основывается на внутреннем достоинстве человека. Моральные
ценности, утверждаемые нравственностью, создают
ситуацию, благодаря которой в человеческом мире существует нравственно ориентированный поступок.

Исходя из вышеизложенного, мы приходим, как минимум, к двум важным для исследуемой темы выводам. Первый вывод касается того, что нравственность не может
ограничиваться неким общим свойством, присущим человеку в его деятельности по преобразованию мира, она,
посредством утверждаемых моральных ценностей, призвана сформировать личность, которую нельзя было бы
определить иначе, как нравственно ответственную за
собственную судьбу и судьбу мира. Второе, нравственность не сводится к какому-то одному типу поступков,
она имеет отношение ко всем делам и поступкам человека.
«Ведь одна ласточка не делает весны и один [теплый]
день тоже; точно так же ни за один день, ни за краткое
время не делаются блаженными и счастливыми» [8, с.803].
Таким образом, моральные этические ценности – есть
благо, направленное на личностную самореализацию
человека.
Для нашего исследования представляет интерес то,
что Аристотель в «Большой этике» анализирует отдельные
виды благ, где он впервые вводит термин «ценимое»
(«тимиа»). Им выделяются ценимые блага, он называет
их «божественными», – это душа, ум: «Ценимым я называю благо божественное, самое лучшее, например душу,
ум, то, что изначально, первопринцип и тому подобное.
Причем ценимое – это почитаемое, и именно такого рода
вещи у всех в чести. Добродетель тоже ценность, раз
благодаря ей человек становится достойным…; он достигает тогда присущей добродетели красоты…» [9,с.300].
Блага хвалимые определяются философом как оцененные,
вызывающие похвалу. Рассматриваются Аристотелем и
блага-возможности, такие как власть, богатство, сила,
красота: «Добродетельный человек сумеет воспользоваться ими для добра, дурной – для зла, почему такие
блага и называют возможностями» [9, с.300-301]. Здесь
философом подчеркивается свобода человека в моральном
выборе, свобода в нравственном ограничении себя,
самоосуществлении. Согласно Аристотелю, «Высшее
благо есть совершенная цель, совершенная же цель сама
по себе есть, по-видимому, не что иное, как счастье» [9,
с.301]. Философ утверждает мысль о том, что «Благо
может находиться в душе – таковы добродетели, или в
теле – таковы здоровье, красота, или вне того и другого –
таковы богатство, власть, почет и им подобное. Самое
высокое благо – то, которое в душе» [9, с.302]. Рождение
такого блага является процессом трудным для души,
поскольку сопряжено с работой нашей души, с определенными усилиями, которые душа человека совершает для
преодоления в себе того, что отдаляет ее от души человеческой в нравственном понимании, тем самым отделяя человека от Богочеловека как потенциальной заданности
человеческого бытия. Но благородство такой работы
заключается в том, что этот болезненный труд, в конечном
итоге, ведет нас не к смерти, а к новому качеству рождения
в высоком душевном благе, к возрождению в вечном, беспокойном человеческом духе. Человеческая душа развивается только при условии, когда ее новые открывающиеся
возможности служат импульсом для преодоления возникающих трудностей.
Высшим благом, исходя из учения Аристотеля,
являются добродетели («аретэ»), т. е. этические ценности.
Добродетели, как нам известно, подразделяются Аристоте-
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лем на этические (щедрость, кротость) и дианоэтические
(такие как мудрость, благоразумие, сообразительность,
рассудительность). Первые являются качествами характера, вторые могут быть сформированы посредством
обучения и воспитания. Интересным в контексте сказанного представляется анализирование Аристотелем
обладающей разумом и внеразумной частей души: «В обладающей разумом заключены разумность…, проницательность…, мудрость, способность к изучению, память и
тому подобное; во внеразумной – то, что зовется добродетелями: благоразумие…, справедливость…, мужество
и другие черты нрава…, вызывающих одобрение» [9, с.304305]. «Для этической добродетели губительны и недостаток, и излишество», – предупреждает философ [9, с.305].
Приведенные высказывания еще раз подводят нас к мысли
о том, что нравственные этические добродетели проявляют
себя, свою действенность в качестве внутреннего достоинства личности, которое не ограничивается отдельными
ее поступками. Безусловно, эти поступки являются
началом человеческого достоинства, предшествуют ему,
составляют условие самой его возможности. «Человек,
стремящийся быть самым добродетельным, тоже не станет
им, если его природа этому не способствует, но более
достойным станет» [9, с.310].
Так чем же является благо, утверждающее, согласно
нашему убеждению, нравственные ценности человеческого
общества, это «…радость, удовольствие, наслаждение и
все прочее, принадлежащее к этому роду…» или «благо
не это, но разумение, мышление, память и то, что сродни
с ними: правильное мнение и истинное суждение», (согласно взглядам учителя Аристотеля Платона, изложенным
им в диалоге «Филеб») [10]? И что должно преобладать
в нравственных ценностях: здоровое разумение, с присущими ему чертами суровости, или же эти ценности, как
порождение человеческого Я, являются предметом
«мистической интуиции» в терминологии Н.О. Лосского
и «ведут к усмотрению индивидуального своеобразия я»
[11, с.312]? Но ученый утверждает, что «…индивидуальное совсем непознаваемо… все знание складывается
только из общих понятий и представлений…попытка определить индивидуальные черты…дает только бледные
схемы…, только коллекции отвлеченных понятий, бесконечно далеких от той своеобразной целости, которая
содержит в себе бесчисленное множество отвлеченных
аспектов, но не разложима на них сполна и не исчерпывается ими» [11, с.312]. Аналогичная позиция выражена и
в работах П.С. Гуревича [12]. Таким образом, мы подходим
к мысли о том, что высшие ценности – это, своего рода,
нравственная идея, движущая поступками человека, те
морально-нравственные абсолюты, на которых основывается время каждой эпохи и ее культура.
Высшими метафизическими ценностями формируется
«духовное пространство культуры» [13, с.58], которое
невозможно вне нравственных начал. Отождествление
нравственности с ценностью и определяет то главенствующее место, которое она занимает в целесообразной деятельности человека по преобразованию себя и мира.
Именно в таком тождестве нравственность переходит от
книжных норм и принципов к действенному их началу,
приобретает конкретную силу, материализуется в поступках. Как правило, человек сам достаточно точно может
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определить нравственность или безнравственность своих
поступков. Но, определив их таким образом, всегда ли он
способен наложить табу на то, что безнравственно,
находится вне морали? Ответ нам хорошо известен: отнюдь
не всегда. Тогда мы подходим к такому важнейшему
понятию человеческого бытия как совесть, являющаяся
основанием для утверждения или отрицания тех или иных
ценностей. Всегда ли безошибочна наша совесть? В качестве критерия в разрешении этого вопроса может выступать закон категорического императива И. Канта. Однако,
может ли такой подход, осуществляемый умозрительно,
привести нас к однозначному определению своих поступков и позиций, насколько он надежен? Это является сложнейшей проблемой эпистемологии, поскольку мораль не
имеет прямолинейного внешнего выражения, она кроется в
таких подсознательных глубинах, которые, возможно,
являются еще более глубокими и недоступными, чем
бесконечность кантовского «звездного неба». Разрешить
эту проблему так же трудно, как сложно, например, в
ходе эксперимента по физике достичь состояния чистого
вакуума. Ведь речь идет о субъективных основаниях уже
совершенных или предстоящих поступков, но не о самих
поступках.
Тогда возникает вопрос – существует ли нравственная
идея, лежащая в основе поступков и насколько она действенна в современном нам обществе? Является ли она
действенной настолько, чтобы быть способной к утверждению высоких нравственных ценностей? Ответ на эти вопросы следует искать в той нравственно-психологической
ситуации, которая сложилась сегодня в нашем человеческом мире. В современном обществе главным стал вопрос
цели деятельности, «для чего» деятельности. Духовный
авангардизм ХХ–ХХІ века не только не приблизил нас к
пониманию морали как практической действенной силы,
он поставил под сомнение то, что мораль, нравственность
может выступать как такая сила. Ориентированность
большинства людей на эгоизм, потребительство, жажду
наживы не могли не привести к общему упадку, (если не
деградации!) морально-нравственных устоев наших
современников. «Следствием подобных кризисных процессов является «съеживание» социального пространства,
которым утрачиваются его важнейшие человекомерные
характеристики… Современное нам социальное пространство приобретает черты случайности, в результате чего
наступает эсхатологическое разочарование человека в
жизни, обществе, самом себе» [14, с.289].
Нынешняя ситуация с осмыслением ценностных ориентиров в жизни человека и общества является критической:
границы между добром и злом «размываются», само понятие нравственного утрачивает свой онтологический
статус.В современном обществе все больше распространяется и утверждается откровенно китчевое восприятие
окружающего мира, в результате чего, искусственно
создается и пропагандируется (!) безнравственная
ситуация легкости жизни, ее беззаботности. Это не
может не привести к потерям ценностных ориентиров,
экзистенциальной скуке, социальной апатии. Человека
сегодняшнего времени, с полным основанием, можно
именовать человеком от-сутствующим, (оторванным
от сути!), который являет себя миру посредством негативной идентификации и характеризуется недостатком или
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даже отсутствием нравственных атрибутов, присущих
человеческой сущности. «…этот новоявленный варвар, с
хамскими повадками, – законный плод нашей цивилизации… Он не вторгся в цивилизованный мир извне, как
«рослые рыжие варвары» V века, и не проник в него
изнутри, путем таинственного самозарождения, вроде
того, что Аристотель приписывал головастикам. Он –
естественное порождение упомянутого мира… Словом,
…цивилизация позволила среднему человеку утвердиться
в избыточном мире, воспринятом как изобилие благ, но
не забот» (выделено В.М.) [15, с.450-451].
Современный человек, по причине уже сформировавшейся коллажности сознания, практически вырван из
культурно-исторического контекста. Вне-историчность
нашего современника – это проблема потери его способности к диалогическому общению как с настоящим, так и с
прошлым. В большинстве своем мы, если и проявляем
интерес, то только к самим себе, фокусируя время лишь
на «здесь и теперь». Но не будем забывать, что исторические формы культуры, морали – это не просто канувшее
в лета прошлое, это то бесценное духовное наследие,
которым удерживается арка человеческой культуры,
наше настоящее и будущее. Сегодня, возможно как никогда ранее, необходимо осмыслить моральные перипетии
нашего бытия, понять, каким образом можно вернуть то
утраченное человечеством этическое основание, которое
смогло бы возвратить нам способность нравственного
катарсиса. «Только в горящем очаге современных нравственных проблем оживают (в нашем сознании) и преображаются (в свободной воле) трагедии исторических форм
культуры, вступают в живое общение исторические образы
личности» [16, с.33].
Мир философии Аристотеля актуален и интересен нам
сегодня, потому что открывает перед нами возможности
самопознания, создает интеллектуалоемкую среду для
научного творчества: «В тебя вошел мир, космос: деревья,
местности, океаны, галактики… А если бы философия,
исследуя человека, не расширила и не осветила твой
мир, твой космос: сердце и ум – твою душу, куда бы вошло
это богатство, из которого черпаешь ты теперь чудесные
доказательства?» [17, с.28]. Добродетель, цель, благо,
счастье, достоинство, смысл, благочестие – эти понятия
философии Аристотеля такие старые и «седые», что, по
емкому выражению Пауля Целана, «само молчание пошло
бы к ним в обучение» [18, с.367].
В качестве выводов настоящей статьи приведем следующие мысли. Непреходящая ценность наследия Аристотеля для нас и, уверена, для будущих поколений состоит
в том, что главной персоналией его трудов является
«повседневная добродетель», которой охватывается
жизнь государства и каждого его гражданина. Добродетели
характера, основывающиеся на высших духовных ценностях, формируют отношение человека к миру не только
в ситуациях глобальных потрясений, но и в каждодневной
жизни, – тех мгновениях, из которых складывается вечность. Сегодня, в эпоху кризиса морали и нравственности,
нам необходимо помнить об этом.
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ARISTOTLE ETHICAL VIRTUES IN THE CONTEXT OF THE CRISIS OF MORAL
VALUES OF MODERN SOCIETY
The studies of Aristotle about virtues, which occupies the central place in the system of his ethical views, is analyzed in the
article. The author made an attempt to analyze the historical and cultural sense of morality from the ancient Greek Aristotle
time polis to the crisis state of modern society. The factors affecting the transformation of the axiological consciousness of
modern man are analyzed. The conclusions of the article emphasize that the main personnel of the works of Aristotle is the
«daily virtue», which covers the life of the state and each of its citizens. The current situation with the comprehension of moral
values is critical.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТЬ «ДЖИХАД» ТА «ДЖИХАДИЗМ»
Ціллю дослідження є розкриття змісту слова «джихад», який використовують екстремісти для
виправдання своїх терористичних актів. В статті систематизовано концептуальну еволюцію змісту
поняття «джихад», в якій автором виділено сім етапів та проаналізовано кожен з них.
Автор довів, що термін «джихад» зазнав цілу низку концептуальних трансформацій протягом свого
існування, показав, що джихадизм в його сучасному розумінні виникає тільки наприкінці ХХ століття,
зазнає певної еволюції та в рамках сучасного ісламу є маргінальним явищем, приваблюючи радикалів та
фанатиків.
Ключові слова: джихад, джихадизм, іслам, релігійний конфлікт, тероризм.

Постановка проблеми та мета дослідження. В контексті поширення джихадийських терористичних атак
багатьма країнами світу, тема дослідження феномену
джихаду стає все більш актуальною. Щоб краще зрозуміти
це явище, його можливий розвиток та причини, варто
проаналізувати, який саме зміст вкладають в слово
«джихад» люди, котрі використовують його для виправдання своїх терористичних актів. Це непросте наукове
завдання, адже термін «джихад» зазнав чимало концептуальних трансформацій протягом свого тривалого існування.
Проблему змісту поняття «джихад» розглядали в своїх
наукових працях такі автори, як Ф. Бабаєв [1], К. Кадирова
[2], Ю. Нетесова [3], Рамадан аль-Буті [4], Р. Сікоєв [5],
Г. Фуллер [7], М. Юргенсмайер [8], М. Якупов [6] та інші.
Від робот даних авторів наше дослідження відрізняє те,
що, по-перше, ми досліджуємо в нашій статті саме еволюцію поняття «джихад», по-друге, ми розглядаємо концептуальний розвиток даного терміну протягом всього часу
існування ісламу – з моменту зародження до наших часів.
Виклад основного матеріалу. Передусім зазначимо,
що в західній історіографії термін «джихад» часто
перекладають як «священна війна», втім це неправильне
тлумачення. Арабське слово ( جهادджихад) означає
«застосування зусиль», «старанність». Це слово утворене
від дієслова جاهد, яке означає «напружувати сили»,
«докладати зусиль».
В Корані чотири рази застосовується слово, яке перекладають на українську як «війна» та два рази можна
побачити слово, яке перекладають як «воювати», але це
арабські слова «харб» та «хараба» відповідно, а не
«джихад» [1, c.44].
Область застосування лексеми «джихад» в Корані значно ширше, ніж у слова «харб» (війна). В мекканських
аятах слово «джихад» та його похідні зустрічаються 11
разів [1, c.45], а в цей період Мухаммад взагалі не казав
про війну з невірними – мусульманська громада була
занадто мала, щоб воювати та намагалася поширювати
іслам мирними засобами, наприклад такими, як проповідь
своїх поглядів.
Тільки в аятах мединського періоду слово «джихад»
зближується з поняттям «війна». Мухаммад у контексті
військового протистояння з мекканськими супротивниками
починає казати про джихад як саме військові зусилля по
боротьбі з іновірцями. Однак, знову таки йдеться не

тільки про безпосередню участь у битвах. Наприклад,
участь у джихаді могла передбачати допомогу у здобутті
засобів ведення бойових дій тощо. В контексті аналізу
денотату поняття «джихад» в аятах мединського періоду
важливо показати різницю між термінами «газават» та
«джихад». В Корані зустрічається термін «газа», тобто
«набіг», «військовий похід», однак, якщо газават міг
оголошуватися вождем племені, то джихад міг оголосити
лише релігійний лідер [1, c.44].
Третій етап в еволюції змісту поняття «джихад» в мусульманській релігії пов‘язаний з процесом оформлення
фікху – мусульманського богословсько-правового комплексу. Зміст терміну «джихад» поступово уточнюється,
при чому акцентується саме його духовна складова.
Мусульманські богослови починають розрізняти чотири
різновиди джихаду: джихад серця, джихад язика, джихад
руки та джихад меча.
Джихад серця (джихад аль-калб) проявляється у боротьбі людини з її власними низькими схильностями. Джихад
мови (джихад аль-лисан) проявляється у тому, що мусульманин засуджує все, що потрібно засуджувати мусульманину та каже схвальні слова про все те, що потрібно
мусульманину схвалювати. Джихад руки (джихад альйад) зокрема проявляється в тому, що здійснюється
належне покарання злочинців. І лише четверта форма
джихаду – джихад меча (джихад ас-сейф) – є веденням
військових дій стосовно «невірних».
В рамках цього етапу еволюції змісту лексеми
«джихад» в ісламській думці було сформоване уявлення
про два джихади – так звані великий джихад та малий
джихад. Джихад серця, джихад мови та джихад руки
становлять складові великого джихаду, а джихад меча –
це так званий малий джихад.
Четвертий етап – на тлі християнсько-мусульманського
військового протистояння, яке розгорілось під час
Хрестових походів (кінець XI – кінець XIII ст.), ідея
джихаду виступає потужним об‘єднуючим фактором для
мусульман, отримавши відчутні антихристиянські конотації.
Початок п‘ятого етапу був закладений у XIII столітті,
коли внаслідок завоювань монголів та тюркських народів у
мусульманському світі гостро постало питання виявлення
«правильного», «чистого» ісламу. В цьому контексті
поняття «джихад» набуває конотацій боротьби за очищення
мусульманської релігії від неправильних тлумачень та
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помилкових поглядів. Розпочав цю концептуальну
трансформацію середньовічний мислитель Ібн Таймія,
його зусилля мали прихильників і через століття, найбільш
відомим серед яких був діяч XVIII століття Мухаммад
Ібн Абд аль-Ваххаб.
В ході цього етапу була закріплена думка, що джихад
може вестися не тільки щодо немусульман, але й щодо
представників ісламу – тих, які або викривляють мусульманське вчення, або є недостатньо завзятими у слідуванні
йому. В результаті цих зусиль ідеологи салафітського
спрямування суттєво трансформували поняття джихад.
Шостий етап в еволюції поняття «джихад» пов‘язаний з
ХХ століттям, коли такі радикальні мусульманські діячі
як С. Кутб, Абу аль-Аля аль-Маудуді та інші розвивали
ідею, що джихад є обов‘язковим для мусульман не тільки у
воєнні часи, але й тоді, коли немає безпосередньої
військової загрози. Так, на думку аль-Маудуді лише
джихад може забезпечити втілення у життя цілей ісламу.
За його словами, джихад – це такий саме обов‘язок мусульманина, як молитва та піст, а той, хто ухиляється від
виконання цього обов‘язку, є грішником.
Якщо С. Кутб і аль-Маудуді є представниками сунітського ісламу, то шиїти теж мали у ХХ столітті ідеологів,
які приділяли велике значення темі джихаду. Насамперед
тут, безперечно, потрібно назвати аятоллу Р. Хомейні,
який пропагував ідею, що боротьбу проти противників
ісламської революції потрібно розпочинати з «ідеологічного джихаду» та продовжувати «джихадом меча» [2, c.179].
Сьомий етап в еволюції поняття «джихад» є власне
джихадизмом – це формування бойових груп, які втілюють
у життя їхнє розуміння радикальної ісламістської
ідеології ХХ століття. Серед представників цього етапу –
Усама бін Ладен та інші джихадийські терористи. Зокрема,
бін Ладен заявив, що вбивати американців та їхніх
союзників є обов‘язком кожного мусульманина та почав
втілювати цю ідею у життя.
К. Кадирова пише, що джихадизм характеризується наступними трьома стратегіями. По-перше, це заклик до
кожного мусульманина стати на військовий захист віри,
коли вона опинилася у небезпеці. По-друге, це заклик до
військової боротьби з владою в тих мусульманських
країнах, де закони шаріату не дотримуються у всій їх
суворості. По-третє, це заклик до глобального військового
джихаду, який має увінчатися створенням всесвітньої
ісламської держави [2, c.179-181].
В рамках джихадизму теж можна спостерігати певну
еволюцію, яка пов‘язана з організаційними формами та
тактикою дій. Дослідниця Ю. Нетесова виділяє фазу
«класичного» та фазу «глобального» джихаду. Ця класифікація доволі умовна, адже в рамках першої фази ми
вже можемо побачити елементи формування джихаду глобального типу, а в рамках «глобального джихаду» ми
можемо побачити в тому числі й ті дії, які відповідають
характеристикам «класичного» джихаду.
Поширення так званого «класичного джихаду» пов‘язане з такими діячами як Абдулла Аззам. У 1980-ті роки
в Афганістані він виступив з ідеєю, що вторгнення
немусульманської країни на мусульманську територію
вимагає негайної військової реакції мусульман усіх країн –
кожен прихильник ісламу, який здатен воювати, має
відправитися на захист своїх єдиновірців, не дивлячись на
те, що вони проживають в іншій країні [3, c. 12].
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Панісламізм Аззама знайшов підтримку в багатьох
мусульманських країнах, і в Афганістан відправились
тисячі мусульман для ведення військового джихаду.
Вони були переконані, що протидія радянським військам
в Афганістані – це справа не лише афганців, а мусульман
як таких.
Для цього етапу джихадизму переважно властиві бойові
дії безпосередньо з військами немусульманських країн,
які вели військові операції на теренах мусульманської
держави. Після військових успіхів джихадистів в
Афганістані, прихильники ідей джихаду воювали в Боснії,
Таджикистані, Чечні.
У 1990-ті роки набирає сили фаза так званого глобального джихадизму. Бін Ладен закликає, по-перше, перенести
смерть та військові дії на територію ворога, по-друге,
вбивати громадянське населення, так само, як і військових,
по-третє, переслідувати представників ворогуючих країн
по всьому світові. Ю. Нетесова зазначає, що осереддям
ідеології джихадизму є «ідея про те, що іслам знаходиться
під загрозою з боку Заходу та його союзників і потребує
захисту, для якого можна вдаватися до будь-яких методів.
Тероризм в їхній інтерпретації, в тому числі із застосуванням смертників стає актом мучеництва, вищим подарунком
Всевишньому в рамках джихаду» [3, c.3].
Після трагічних подій 11 вересня 2001 року небезпеку
глобального джихадизму усвідомили по всьому світові.
А теракти в Європі початку ХХІ століття, які організовувалися різними джихадийськими терористичними організаціями, в тому числі й ІДІЛ, показали, що ці злочинні дії не
дозволяють відчувати себе в безпеці в будь-якій країні.
Варто наголосити, що відносно невелика частина мусульман поділяє погляди С. Кутба, аль-Маудуді та інших
радикальних ідеологів. В ісламі є плюралізм думок щодо
питання джихаду і прихильників радикальних тлумачень
порівняно небагато; більшість мусульман світу не
поділяє екстремістські погляди.
Чимало дослідників пишуть про те, що поняття «джихад» несе зовсім інший зміст, ніж кажуть радикали. Так,
М. Якупов зазначає, що більшість мусульманських
теологів і минулого, і нашого часу тлумачить джихад як
боротьбу людини проти її внутрішніх негативних
якостей – нафсу. Він пише: «Ставлення традиційного
ісламу та сучасного псевдоісламу до джихаду діаметрально
протилежне. Якщо для першого – це моральне самовдосконалення на основі боротьби з нафсом, то для
другого – засіб досягнення влади та всього, що можна
отримати від неї» [6, c.577].
На підставі вищенаведеного ми дійшли наступних
висновків. По-перше, термін «джихад» зазнав цілу низку
концептуальних трансформацій протягом свого існування.
В даній статті ми виділили сім таких трансформацій. Подруге, джихадизм в його сучасному розумінні виникає
тільки наприкінці ХХ століття та теж зазнав певної
еволюції, пройшовши через дві вказані нами фази. Потретє, в рамках сучасного ісламу джихадизм є маргінальним явищем, приваблюючи радикалів та фанатиків.
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EVOLUTION OF CONCEPTS «JIHAD» AND «JIHADISM»
The study purpose is to reveal the meaning of the word «jihad», which extremists use to justify their terrorist acts. The
article systematized the conceptual evolution of the meaning of the «jihad»concept, in which the author identified seven stages
and analyzed each of them.
The author has proved that the term «jihad» has undergone a number of conceptual transformations during his existence,
showed that jihadism in its modern sense arises only at the end of the twentieth century, undergoes a certain evolution, and in
the framework of modern Islam is a marginal phenomenon, attracting radicals and fanatics.
Key words: jihad, jihadism, Islam, religious conflict, terrorism.
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ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ЧИТАННЯ
ІЗ ЗМК З МЕТОЮ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЧИТАННЯ
У статті розглядається взаємодія різноманітних інститутів інфраструктури читання із засобами
масової комунікації з метою популяризації читання. Метою статті є аналіз ролі засобів масової комунікації
у популяризації читання. Методологічною базою дослідження стала соціальнокомунікаційна парадигма.
Комплексний характер дослідження зумовив застосування системного підходу. За допомогою
загальнонаукових методів з‟ясовувався стан розробленості проблеми, визначення понятійно-категоріального
апарату, узагальнення та систематизація наукових положень.
Виявлено, що популяризація читання поєднує складові, які належать до різних парадигм. Це зумовлено
складною природою об‟єкта популяризації. Акцентовано актуальність організації медійної діяльності
різноманітних інститутів інфраструктури читання. ЗМК можуть бути залучені як для пропагування
читання, реклами і промоції книжкових видань у межах парадигми видавничого маркетингу, так і для
формування інтересу до читання і культури читання у межах гуманітарної парадигми.
Ключові слова: популяризація читання, засоби масової комунікації, інститути інфраструктури читання,
формування інтересу до читання і культури читання, пропагування читання, реклама і промоція книжкових
видань.
Постановка проблеми. Традиційно аналіз популяризації читання здійснювався в межах досліджень у
галузі бібліотечної справи або маркетингу, що, попри
усю безперечну цінність таких спостережень, не давало
можливості повного його осягнення, вивчення тенденцій,
охоплення усіх можливих шляхів просування книжок та
формування у широкого загалу інтересу до читання. Досі
бракує концептуальних інтегративних досліджень цієї
проблеми у соціальнокомунікаційній парадигмі, що належним чином відображували б роль ЗМК у популяризації читання, тому всебічний аналіз шляхів і способів пропагування книжок і читання у ЗМК є актуальним. Актуальність
дослідження проблеми популяризації читання зумовлена
необхідністю пошуку нових шляхів і форм поширення в суспільстві позитивного ставлення до цього різновиду
діяльності, залучення до читання молоді, яка зараз орієнтується переважно на отримання інформації у віртуальному
середовищі і віддає преференцію не текстовому, а візуальному формату.
Метою статті є аналіз ролі засобів масової комунікації
у популяризації читання.
Виклад основного матеріалу. Окреслення кола різноманітних шляхів популяризації читання потребує розкриття взаємовідносин основних його складових. До них
належать формування інтересу до читання, формування
культури читання, пропагування читання, реклама книжкових видань і промоція книжкових видань.
Популяризація читання є складним явищем, яке може
розглядатися у різних парадигмах.
Варто зауважити, що культура читання і формування
інтересу до нього знаходяться у сфері компетенції галузі
культури і освіти, адже ці функції покладені передусім
на бібліотечні та освітні заклади. Отже, культура читання і
формування інтересу до нього належать до соціокультурної і освітньої галузей, тобто мають розглядатися у межах
гуманітарної парадигми.

У свою чергу, пропагування читання, реклама і промоція книжкових видань належать до сфери видавничого бізнесу. Рекламно-промоційні функції виконуються спеціальними підрозділами, підприємствами і організаціями,
пов‘язаними з маркетингом і рекламою. Ці складові варто
розглядати у парадигмі видавничого маркетингу.
Таким чином, популяризація читання поєднує зусилля
різних сфер людської діяльності. Інтегративний характер
популяризації читання зумовлений багатоаспектною
природою книги: вона є не тільки товаром, але й об‘єктом
культури, має важливу соціальну значимість у розвитку
суспільства, виконуючи пізнавальну, виховну, естетичну
та духовну функції [1, с.9].
Вагома роль в організації системної роботи з популяризації читання належить ЗМК, адже саме вони як один з
найважливіших інститутів сучасного суспільства здійснюють провідний вплив на формування, функціонування та
розвиток суспільної свідомості. М. Іщенко зауважує, що
масофікація і медіатизація як процес і результат глобального впливу на мислення людей за допомогою різноманітних медіа виражається у формуванні картини світу, яка
являє собою когнітивні структури пізнання і сприйняття
дійсності. В умовах ринку інформаційне суспільство та
його засоби масової комунікації стають основним середовищем, у якому відбувається більшість важливих суспільно-політичних подій, цікавих для української нації [2, с.159-160].
На тлі всебічного проникнення ЗМК у соціально-політичну та культурну сфери перетворення медіа на важливий
інструмент реалізації формування іміджу суб‘єктів,
об‘єктів і процесів дозволяє припустити, що вони на сьогодні є основним комунікаційним каналом, завдяки якому
може відбуватися популяризація читання. Саме під впливом ЗМК формуються уявлення про певні процеси й явища,
вибудовується логічний ланцюжок і створюється певний
образ. Матеріали ЗМК, які спираються на конкретні факти і
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події та відображають думку суспільства, вільно чи мимоволі враховують пріоритети культурної політики, а також
особливості сприйняття та інтереси своїх читачів. Маніпулюючи образами, вони можуть серйозно впливати на
поведінкові стереотипи, норми та цінності людей.
Здатність швидко доносити якісну інформацію до великих
груп людей визначає цінність залучення ЗМК до діяльності
у цьому напрямку.
Популяризація читання є комплексним явищем. Передусім у сучасній вітчизняній науці акцент робиться на
ролі бібліотек у цьому процесі [3-4]. Доцільною є інтенсифікація співпраці із ЗМК освітніх та соціокультурних
закладів, чия зацікавленість у популяризації читання має
втілюватися у організацію координованої взаємодії з
медіа, налагодження постійних контактів з метою обміну
досвідом та інформацією. Взаємодія із ЗМК є унікальною,
оскільки таким чином здійснюється контакт з різними
групами громадськості.
На думку Н. Журавської, у сучасному інформаційному
суспільстві медіа створюють додаткові можливості, які
сприяють збагаченню культурного досвіду бібліотекаря
за допомогою споживання медіа-повідомлень усіх типів
(друкованого слова, зображень, аудіо та рухомих зображень) [5, с.3]. Звернення освітніх і соціокультурних
закладів до ЗМК передусім спрямоване на формування
інтересу до читання і культури читання.
Співпраця видавництв і книгарень із ЗМК, яка зараз
активно розвивається і набуває нових форм, має на меті
пропагування читання, а також рекламу та промоцію книжкових видань. І. Василевська зазначає, що українські
видавництва та книгарні широко застосовують організацію
різноманітних зустрічей, підготовку інформаційних матеріалів та медіапродуктів (повідомлень, презентацій,
буклетів, інфографіки тощо), здійснення медіамоніторингу
та вивчення інформаційного простору, моніторинг висвітлення діяльності бізнесу у ЗМІ, роботу з сайтом, блогом,
сторінками в соціальних мережах та інтернет-книгарнею
[6]. Н. Іванова досліджує сайт видавництва як чинник
промоції книги [7].
Аналізуючи взаємодію інститутів інфраструктури читання з медіа, І. Столяр зауважує, що ЗМК ще тільки-но
починають задіюватися до виконання посередницьких
функцій між продукцією культурного виробництва і масовою аудиторією. Творці культурних цінностей (у випадку
книготворчого процесу йдеться як про автора, так і про
видавця) поки що не мають необхідних для цього коштів, а
також і знань. Процес поступово буде відбуватися, і уникнути негативних наслідків такого взаємопроникнення
культури і ринку навряд чи вдасться [8].
Серед таких негативних наслідків дослідниками називається передусім комерціалізація культури, зниження якості
матеріалів про книги і читання. Так, О. Гавеля зазначає,
що сьогодні професійна реклама, розвиток сучасних ЗМІ
досягли небачених масштабів. Для удосконалення їхніх
методів впливу створюються транснаціональні агентства,
які концентрують величезні технічні можливості, кошти та
апарат спеціалістів, психологів, соціологів, дизайнерів,
художників. Споживача «масової культури» та реклами
ловлять, як рибу на гачок, і гачок має бути непомітним.
Саме тому, на думку О. Гавелі, нині читач частково
позбавлений можливості отримати якісну інформацію

щодо новинок літератури у ЗМІ [9, с.51].
Під якісною інформацією мається на увазі професійна
літературна критика, яка тривалий час в Україні занепадала. Однак зараз ситуація з увагою медіа до книги і читання поступово змінюється. Проблеми літературної
критики в аспекті популяризації читання і підтримки
книговидавничої галузі набувають актуальності в розвідках
українських вчених.
Досліджуючи сучасні технології просування книги на
видавничому ринку, О. Скібан пропонує враховувати ті
зміни, що відбулися в системі медіакомунікацій. Адже
саме вони дають сучасним видавцям і книгорозповсюджувачам значно ширший арсенал комунікаційних ресурсів для забезпечення ефективної книжкової промоції [10, с.200].
Ю. Бондар наполягає на необхідності виокремлення тематики видавничої журналістики як окремішнього й почасти специфічного виду журналістської діяльності, визначаючи її як власне, корпоративну (родинну) журналістику
видавців, виробників та розповсюджувачів видавничої
продукції [11, с.339].
Цей напрямок розвитку має великі перспективи, адже
адекватне і, головне, системне висвітлення тематичного
кола питань, пов‘язаного з читанням, літературою і книговидавничою діяльністю, фахівцями, що є компетентними у
цій сфері, мають відповідну підготовку, а також створення
спеціалізованих рубрик (програм, передач тощо) у ЗМК,
спрямованих на популяризацію читання і промоцію книжкових видань, є запорукою збереження культурної компетенції українців, трансляції культури, інформаційної
безпеки і сталого економічного розвитку країни.
ЗМК покликані створювати і підтримувати авторитет та
привабливість людини, яка читає, показувати роль
читання у творчому розвитку і професійному становленні,
демонструвати відповідні приклади, створювати позитивний образ соціально орієнтованих, кваліфікованих інститутів інфраструктури читання і зайнятих в них фахівців.
Медіа відіграють важливу роль у приверненні уваги
аудиторії до літератури. Пропагування читання може
відбуватися у вигляді реклами, художньо-літературної
критики, інтерв‘ю (не лише з письменниками, а й з читачами, які є лідерами громадської думки), різних форм
дискусії тощо. Шляхи популяризації читання у ЗМК є дуже
різноманітними, але ефективними, адже медіа на сьогоднішньому етапі залишаються одним з найважливіших каналів комунікації і впливу на суспільство.
Висновки. Отже, популяризація читання поєднує складові, які належать до різних парадигм. Це зумовлене складною природою об‘єкта популяризації, адже книга є передусім культурним феноменом, а писемність і читання – критеріями культурного розвитку. Актуальною є організація
медійної діяльності різноманітних інститутів інфраструктури читання, причому ця інфраструктура повинна бути
підпорядкована інтересам читачів, містити матеріали, що
стимулюють їх читацьку активність. ЗМК можуть бути
залучені як для пропагування читання, реклами і
промоції книжкових видань у межах парадигми видавничого маркетингу, так і для формування інтересу до читання
і культури читання в межах гуманітарної парадигми. Популяризація читання на сучасному етапі передбачає широке
використання новітніх інформаційних технологій і засобів
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опосередкованого впливу на аудиторію, спрямованих на
підвищення статусу читання, формування позитивного
іміджу людини, яка читає.
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INTERACTION OF THE INSTITUTES OF READING INFRASTRUCTURE WITH THE MEDIA
FOR READING POPULARIZATION
The paper deals with the interaction of various institutes of reading infrastructure with mass media in order to reading
popularization. The purpose of the paper is to analyze the role of mass media in reading popularization. The methodological basis of
the study was a social-communicative paradigm. The complex nature of the study led to the use of a systematic approach. With the
help of general scientific methods, the state of problem development, the definition of the conceptual-categorical apparatus, the
generalization and systematization of scientific positions were clarified.
It has been found out that reading popularization combines components that belong to different paradigms. This is due to the
complex nature of the object of popularization. The importance of organizing the media activity of various institutes of reading
infrastructure is emphasized. Media can be involved both in promoting reading, advertising and promotion of book editions within
the framework of the publishing marketing paradigm, as well as for the formation of interest in reading and reading culture within
the humanitarian paradigm.
Key words: popularization of reading, mass media, institutes of reading infrastructure, formation of interest in reading and
reading culture, reading comprehension, advertising and promotion of books.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті представлено аналіз морально-етичних проблем сучасного інформаційного суспільства,
розглянуто особливості інформаційної культури, вплив глобалізації на мораль та етику у мережі,
проаналізовано появу нового виду етики – інформаційної. Також представлено проблеми розмитості
мережевої реальності і вплив цього на особистість та її самоідентифікацію.
Ключові слова: мораль, інформаційне суспільство, інтернет, комп‟ютерна етика, інформаційна
культура, глобалізація.
Постановка проблеми. У нашому сьогоденні комп‘ютер – невід‘ємна складова повсякденного життя, а інформаційна комунікація посіла чільне місце серед інших видів
зв‘язку між людьми. Сучасна людина кожного дня отримує, споживає, обробляє та аналізує величезну кількість
інформації. Сучасне інформаційне суспільство потребує
створення певних морально-етичних регуляторів, які б
втілювали у життя норми, цінності, притаманні усьому
людству в цілому, не викликаючи суперечностей між
цінностями та культурними надбаннями окремих держав
та націй. Проте зараз ми спостерігаємо існування проблем
між інформаційними технологіями та нормами поведінки в
інтернеті, які повсякчас порушують загальноприйняті
норми моралі та етики. І хоча ця проблема постійно підіймається різними науковцями усіх країн світу, остаточно
вона не вирішена і потребує постійного корегування та
уваги.
Мета роботи. Проаналізувати сучасний стан ситуації
морально-етичних взаємовідносин в інформаційному
просторі та з‘ясувати основні проблеми співвідношення
етики та сучасних цифрових технологій.
Виклад основного матеріалу. У комп‘ютерному
середовищі постійно точиться обговорення проблем
існування комп‘ютерної етики та дотримання її правил.
У новому середовищі в основному панує думка про те,
що свобода кожного користувача обмежується свободою
інших користувачів, і що треба дбати про моральний
комфорт не лише самого себе, а й інших людей.
З огляду на це, нам дуже імпонує точка зору
В. Мартинюка, який вважає, що інформаційна етика, на
відміну від професійної етики інших фахівців, означає
ніщо інше, як моральні принципи не лише комп‘ютерних
професіоналів, але й усіх користувачів комп‘ютерних
систем і акцентує увагу на важливості вироблення етичних
норм для всіх суб‘єктів інформаційного суспільства. Не
зважаючи на те, що дотримання моральних норм підтримується лише силою суспільної дії, їх наявність необхідна
ще й тому, що історично на основі норм моралі виробляються нові й удосконалюються існуючі юридичні норми,
які забезпечуються силою державного впливу [1].
Проблема моральності та неморальної поведінки в
мережі існувала завжди, але набула значної актуальності
останнім часом саме через занадто велике місце, яке
посіла інформаційна складова у житті людей. Причому,
якщо раніше інформаційна спільнота була обмежена

невеликим колом професіоналів, то комп‘ютерне сьогодення зачепило усі верстви суспільств усіх країн світу.
Проблема необхідності регулювання комунікативного
простору стала всесвітньо глобальною та надзвичайно
гострою. Також важливим є аспект позитивного або негативного впливу інформації на людину у залежності від
спрямованості та змісту цієї інформації. Негативні
наслідки такого впливу необхідно, якщо не ліквідувати
взагалі, то хоча б максимально мінімізувати та пом‘якшити. Регулюванням цього також необхідно займатися
новій науці – інформаційній етиці.
З огляду на те, що сьогодні більшість людей є не
тільки об‘єктами, а й суб‘єктами інформаційних ресурсів,
певної актуальності набуває питання існування інформаційної культури. Розглядати її треба як складову частину
культури людини загалом, продукт її діяльності в усіх
сферах. Тут треба пам‘ятати, що проявляється інформаційна культура людини, перш за все, у конкретній діяльності її в інформаційно-комунікативній сфері – дописах,
коментарях, фотографіях, постах тощо. Таким чином,
високий рівень інформаційної культури особистості
вимагає досить значних моральних зусиль з її боку –
дотримуватися медійної грамотності, бути толерантним,
не відповідати на провокації, замислюватися над почуттями інших і т. д. Інформаційна культура не є сталим
чинником особистості, вона формується та вдосконалюється, змінюється протягом усього життя людини, залежить від інформаційного середовища, професії, навичок,
знань, переконань. Високий рівень інформаційної
культури – це необхідна якість сучасної людини, ознака
її цивілізаційної зрілості, моральної стійкості та певного
рівня загальної культури.
Наразі є підстави говорити про необхідність формування нової інформаційної культури, що може стати
елементом загальної культури людства. Її основою
мають стати знання про інформаційне середовище, закони
її функціонування, уміння орієнтуватися в інформаційних
потоках. Інформаційна культура поки ще є показником в
основному професійної культури, але у найближчому
майбутньому стане важливим фактором розвитку кожної
особистості в цілому. Виявлення й уважне вивчення
рівня інформаційної культури споживачів інформації є
неодмінною умовою створення комфортного середовища
для розвитку особистості в інформаційному суспільстві [2, с.64].
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Важливим також є співвідношення індивідуальних
ціннісних установок особистості з загальними цінностями
соціуму, в якому він здійснює свою діяльність. Саме
загальні морально-етичні норми мають бути ціннісними
орієнтирами для окремої людини, саме з ними вона має
співвідносити власні ціннісні орієнтири та дії.
Як справедливо відмічає А. Ушаков, сьогодні стає
дедалі очевиднішим, що успіхи інформаційного прогресу
не призвели до підвищення рівня моральності та духовності людства, а іноді спостерігаються зворотні тенденції.
Саме тому одним зі шляхів подолання цієї кризи дослідники вважають розвиток духовності, яка повинна пронизувати усі сфери суспільства і спрямовувати на їх гармонізацію. Єдність наукового знання і духовних традицій
давнини є одним зі шляхів морального прогресу у суспільстві [3, с.238]. Американські дослідники, зокрема Дж.
Мур, підкреслюють, що багато соціальних інститутів
трансформуються інформаційно-комп‘ютерними технологіями, що, у свою чергу, породжує широкий спектр проблем для нової дисципліни – комп‘ютерної етики, яка
має аналізувати природу соціального впливу комп‘ютерних технологій на суспільство, формулювати на цій
основі моральні норми і проводити активну політику їх
впровадження у життя [4, с.2].
Важливо пам‘ятати про глобалізаційні процеси у сучасному світі, які торкнулися усіх сфер життя суспільства, у
тому числі інформаційної. Зараз інтернет позиціонує як
зразок західні моральні цінності та ідеали, нівелюючи
самобутну та культурну національну різнобарвність. Але
цінності та стандарти економічно та інформаційно
розвинених країн не завжди є абсолютно позитивними
зразками моральності, вони також містять значні недоліки.
Інформаційне суспільство часто знижує планку моральних
норм та заборон, подекуди зовсім їх знімаючи, що призводить до надмірних моральних зусиль з боку людей, які
бажають дотримуватися норм традиційної моралі.
Останніми роками посилилася травматизація населення
засобами масової комунікації. Цинічне висміювання
історії, смакування силою, надмірна, часто патологічна
увага на проявах жорстокості та актах насилля, романтика
кримінального життя, повна незалежність від етичних
табу, суїцидальна тематика, нав‘язування обивательськонігілістичного ставлення до загальнолюдських норм – це
не повний перелік потворних видів деструктивного
інформаційного впливу, що руйнує усталену традиційну
систему морально-етичних цінностей людини та суспільства [5].
Ще однією важливою проблемою у сфері морально етичної проблематики існування особистості сьогодні є
розмитість справжності, реальності навколишнього
середовища. Численні комп‘ютерні ігри, спілкування без
наявності партнера, відредаговані до невпізнанності
фото – це та інше призводить до того, що пересічна людина
не сприймає серйозно інформаційну реальність, тому не
бачить необхідності дотримуватися тих норм та правил,
яких вона дотримується у реальному житті. Звідси потяг
до перегляду жорстоких, аморальних відео, хамські,
образливі коментарі, цинізм, хайп тощо, які людина
ніколи б собі не дозволила при спілкуванні з живими
людьми. Таким чином, несправжнє спілкування призводить до справжнього відчуження та самотності людей.
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Інформаційні технології служать інтеграції світу у
глобальних мережах і одночасно сприяють руйнуванню
комунікаційних етнічних, релігійних бар‘єрів. В результаті формування безпосереднього зв‘язку індивіда з
джерелом інформації, відбувається посилення процесу
персоналізації, коли людина стає все менше залежною
від загальноприйнятої, традиційної думки у сприйнятті
та інтерпретації інформації. Головним фактором процесу
персоналізації стає розмивання соціальних ролей, руйнування колишніх ідентичностей, в результаті чого
людина не має постійних орієнтирів [6]. Тому дуже важливо фільтрувати інформацію, яка поступає індивіду з
глобальної мережі, більшість просто не беручи до уваги
та оберігаючи себе від агресивних її видів.
Висновки. Таким чином, беручи до уваги все вищезазначене, можна стверджувати що морально-етичні
проблеми супроводжують людину протягом усього її
спілкування в інформаційному просторі. Чітке формулювання та роз‘яснення норм комп‘ютерної етики значно
збільшить відповідність користувачів загальноприйнятим
нормам спілкування. Слід пам‘ятати, що в основі комп‘ютерної етики містяться загальнолюдські морально-етичні
принципи, тому нічого принципово нового для особистості
в ній немає, слід тільки взяти за правило щодня приймати
індивідуальні моральні рішення.
Сучасне інформаційне суспільство використовує абсолютно нові способи взаємин між особистістю та світом,
воно має однозначно великий, проте неоднозначно позитивний вплив на усі сфери життя, у тому числі і на сферу
моралі. Можливість маніпуляцій у сфері цінностей,
здатність спричиняти негативні суспільні наслідки,
схильність завдавати руйнівного впливу на широкі
верстви населення, особливо найбільш вразливу – молодь,
робить цей новий вид суспільства дуже важливим та впливовим. Саме тому проблеми формування морально-етичних якостей особистості в інформаційному суспільстві є
повсякчас актуальними та такими, що потребують подальшого детального вивчення. Такий науковий підхід зможе
допомогти, якщо не позбутися, то принаймні, значно
зменшити інформаційні небезпеки та загрози сучасного
мережевого простору.
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PROBLEMS OF FORMING MORAL-ETHICAL QUALITIES OF ISUANCE IN INFORMATIONAL SOCIETY
The article presents an analysis of the moral and ethical problems of the modern information society, features of
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a new type of ethics – informational. Also presented are the problems of blurry network reality and the impact of this on the
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АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
У даній статті розглядаються психічні зміни людей похилого віку, їх вікові проблеми, подолання їх за
допомогою такого напрямку психотерапевтичної роботи як арт-терапія. Автори статті мають на
меті вивчити, проаналізувати і узагальнити можливості арт-терапії як засобу ресоціалізації цієї
категорії населення. Арт-терапія сприяє підвищенню самооцінки людини, рятує від самотності та
депресій, вчить розслаблятися і позбуватися від негативних емоцій, думок. Завдяки заняттям арттерапії люди поважного віку починають відчувати гармонію з собою та навколишнім світом, дивитись
по-іншому на події, що відбулися і відбуваються в їхньому житті. Адже, робити все можливе, щоб в
старості людина не почувалася одинокою, ізольованою, відірваною від життя, щоб вона завжди
відчувала увагу, турботу, тепло, повагу – одне з найбільш благородних завдань, що стоять сьогодні перед
суспільством.
Ключові слова: арт-терапія, люди похилого віку, психічні зміни, емоції, почуття.
Постановка проблеми. Як показують дослідження
науковців, останнім часом відсоток людей похилого віку
у нашому суспільстві має зростаючу тенденцію. Поважний
вік, важкі умови життя, проблеми із здоров‘ям часто
роблять людину пасивною, коло її інтересів звужується,
однак потреба в активній взаємодії зі світом залишається.
У збереженні психічного здоров‘я літніх людей, в
продовженні їх життя величезну роль відіграє те,
наскільки уважно і турботливо ставиться до них оточення.
Одне з найбільш благородних завдань, що стоять сьогодні
перед суспільством – робити все можливе, щоб в старості
людина не почувалася одинокою, відірваною від життя,
щоб вона завжди зустрічала турботу, тепло, повагу,
В медицині є такий термін «пенсійна хвороба». Так
називають хворобливі стани, які виникають і розвиваються
у раніше цілком здорових людей після виходу на пенсію.
Люди похилого віку, які звикли до розміреної трудової
діяльності, часто втрачають життєві орієнтири, страждають від нестачі спілкування, стикаються зі своїми
страхами віч-на-віч. Все це провокує безсоння, швидку
стомлюваність, нервозність і загострення хронічних
захворювань.
Проблемами людей похилого віку загалом і особливостями їх психічних процесів зокрема займалися чимало
науковців різних галузей: медицини, геронтології,
соціології, психології, соціальної педагогіки тощо. Серед
останніх досліджень знаходимо праці таких авторів:
Г. Алимова, І. Ковальчук., М. Левада, Т. Маркина. І. Пінчук.,
М. Пустовойт, Л. Подрезова, Л. Стадник, Ю. Сейку,
Ф. Холтаева, В. Чайковська, О. Ширяєва та інші [1, 2, 3, 4].
Психологи, психотерапевти, соціальні педагоги все
частіше почали використовувати у своїх практиках арт-

терапію – метод лікування за допомогою художньої творчості. Цей метод, на думку фахівців, практично немає
протипоказань і може застосуватися у роботі з усіма
віковими групами і з людьми похилого віку також.
Арт-терапія є предметом дослідження таких зарубіжних
і вітчизняних авторів як Н. Хеуш, Н. Метьюз , М. Чебаро,
Б. Стоун, К. Мальчиоди, О. Вознесенська, О. БреусенкоКузнєцов, А. Копитін, М. Кисельова, Л. Найдьонова,
О. Скнар, А. Чуприков та інших [5, 6].
У даній статті ми маємо на меті розглянути проблеми
людей похилого віку, основні порушення у їх психічній
діяльності та проаналізувати можливості арт-терапії як
засобу ресоціалізації цієї категорії населення.
Виклад основного матеріалу. Процес старіння багатофакторний, в ньому взаємопов‘язані такі фактори:
біологічні, психологічні і соціальні. Зміни, що відбуваються в старості здійснюють свій вплив на всю діяльність людини.
Вчені доводять, що у зв‘язку зі зменшенням інтенсивності обміну речовин в головному мозку людини похилого віку значно уповільнюється передача нервового
збудження. Спостерігається зменшення різних видів
чутливості, зменшується швидкість і об‘єм сприйняття,
темп мислення, рівень уваги, яскравість емоцій і відчуттів,
відбувається поступова перебудова всієї діяльності
організму. З часом людина помічає зміни в своїй зовнішності, прогресуюче зниження слуху і зору, зменшення
фізичних сил, зміни в реагуванні на оточуючих, певні
зміни в психічній сфері, знижується інтерес до подій, що
відбуваються навколо, увага фокусується переважно на
утилітарних питаннях, з‘являються невпевненість в собі,
повільність рухів, схильність до виникнення тривоги,
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неспокою. А це сприяє появі, наприклад, таких рис характеру, як обережність, дріб‘язковість, дратівливість, тощо [1].
Однак не тільки «мінусами» характеризується похилий
вік. Багато вчених говорять про старість як найбільш
дорогоцінний період життя, коли людям притаманна
особлива тверезість розуму, коли пристрасті не затуманюють розум, а все вирішується з опорою на життєвий досвід –
скарб, якому немає ціни. Крім того, старість соціально
корисна, оскільки люди похилого віку мають здатність
до широкого синтезу, якої не вистачає молодим. Старість –
це цілий світ, щасливий і сумний, сповнений як тривоги
так і радісних миттєвостей, це велике життя, віддане
нащадкам, цілий всесвіт почуттів, думок і роздумів.
Люди похилого віку неоднаково переживають складнощі життя, різні події і неприємності. Емоційна напруга,
що виникає при цьому може стати причиною зриву, який
відбувається саме в похилому віці, оскільки цей вік
характеризується певним зниженням захисних сил організму. Чим ширші інтереси людини, чим сильніше в ній виражено почуття обов‘язку, тим більше вона врівноважена,
адаптована, легше витримує неприємності та невдачі.
В старості люди можуть страждати від неврозів, однак
клінічна картина неврозу зазвичай є ніби «стертою»,
часто невротичні розлади приховуються за соматичними
скаргами. У спеціалістів по внутрішніх хворобах часто
зустрічаються такі діагнози як «невроз серця», «судинний
невроз», «невроз шлунку» тощо. Крім того літні люди
можуть скаржитися на безсоння. Найбільш поширеними
формами порушення сну у людей похилого віку є раннє
пробудження, неспокійний, переривчастий сон [2].
Людину похилого віку перш за все лякають не стільки
фізичні незручності пов‘язані з її хворобами, скільки
зміни в стосунках з оточуючими людьми. Ці негативні
емоції, з якими не кожному вдається справитися самостійно з часом можуть змінити особистісні реакції людини,
її ставлення до себе, людей, життя, і в решті решт призвести до виникнення неврозу. Люди похилого віку, як правило, важко пристосовуються до нових життєвих умов,
до змін звичного середовища, керуються стереотипами [3].
У працюючої людини багато справ і турбот, а з виходом на пенсію з‘являється велика кількість вільного
часу. Для того щоб компенсувати втрату професійної
діяльності, пенсіонери можуть сконцентруватися на
тому, чим їм завжди хотілося зайнятися, але на що ніколи
не вистачало часу або відкрити щось нове для себе. Своєрідним джерелом натхнення та одним із засобів подолання
проблем та сприяння ресоціалізації людей похилого віку
може стати арт-терапія.
Арт терапія це напрямок психотерапії, в якому діагностика і лікування відбувається за допомогою творчості.
Вченими давно доведений той факт, що завдяки творчості
у літніх людей з‘являється життєва енергія і бажання
жити. Цікаві заняття не тільки допомагають їм з користю
проводити час, а й зберігати на дуже гідному рівні фізичну
та інтелектуальну форму. Арт-терапія сприяє підвищенню
самооцінки в людей різного віку, рятує від самотності та
депресій, вчить розслаблятися і позбуватися від негативних емоцій і думок [4].
Арт-терапевтичні техніки застосовуються для вирішення багатьох проблем. Це можуть бути психологічні
травми, втрати, кризові стани, внутрішньо- і міжособисті-

сні конфлікти, вікові кризи. Через творчість терапія
дозволяє виявити особистісні проблеми.
Завдяки заняттям арт-терапії, люди починають відчувати гармонію з собою та з навколишнім світом , усвідомлюють свій життєвий шлях, починають дивитися на події,
що відбулися, по-іншому. Основна ідея арт-терапії – за
допомогою створення власних картин відволіктися від
негативних емоцій, різного роду переживань, відреагувати
почуття і емоцій.
Специфічними завданнями арт-терапевтичної роботи
з людьми поважного віку є подолання соціальної ізоляції,
створення умов для актуалізації її життєвого досвіду,
реалізація нею свого творчого потенціалу. Безсумнівну,
значимість має соціальний контекст, у якому реалізується
робота такого роду. Відносна обмеженість матеріальних
ресурсів суспільства для допомоги таким людям нерідко
призводить до самотності, ізольованості, безпорадності.
До цього додається вкрай слабкий розвиток в Україні
системи геріатричних і психогеріатричних послуг, а
також існуючі соціально-психологічні стереотипи сприйняття старих людей як «баласту» суспільства. Сентиментальне розчулення і прагнення опікувати – ось ще
глибоко деструктивні форма ставлення до літніх людей,
які принижують їхню гідність і підсилюють залежність від
навколишніх [5].
Арт-терапевту необхідно пояснити учасникам арттерапевтичного процесу, що не варто хвилюватися через
те, що вони не володіють якимись певними талантами,
арт-терапія не націлена на створення досконалого
витвору мистецтва, тут важливий не результат, а процес.
Людина просто творить своє світовідчуття – малює
щастя, розфарбовує сімейні негаразди, замальовує проблеми з рідними тощо.
Є різні види арт-терапії, один із найпоширеніших –
малювання. Для цих занять не потрібно особливої підготовки, малювати може кожен. Під час малювання людина
хоча б подумки «відходить» від пережитого і починає
переосмислювати його. Малювання забезпечує можливість
самовираження, має чудову проти стресову дію, заспокоює
нерви, дозволяє відволіктися від поганих думок і звільнитися від негативних переживань. Завдяки малюванню
також покращуються усі психічні процеси: пам‘ять,
мислення, увага. Уроки малювання на природі, на свіжому
повітрі будуть ще більш корисними.
Чудово тренують дрібну моторику, що робить руки літніх людей більш слухняними і надає сприятливу дію на
інтелектуальну активність літніх людей дозволяють
розвивати такі види рукоділля: вишивання, в‘язання,
шиття, ліплення, бісероплетіння та ін. Сприяють цьому
також складання орігамі, ліплення з пластиліну, глини та
з солоного тіста.
Заняття співом підвищують настрій і перешкоджають
розвитку депресії. До того ж вокальні вправи поліпшують
вентиляцію дихального апарату і сприятливо позначаються
на загальному стані людини, її самопочутті. Крім цього,
як відзначають учені, у людей похилого віку, які відвідують заняття в хорі, підвищується рівень імуноглобуліну
А і кортизолу речовин, присутність яких є ознакою підвищення імунітету. Але слід пам‘ятати, що надто підвищений
рівень кортизолу, навпаки, пригнічує імунітет.
Танці для літніх людей є хорошим фізичним наванта-
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женням. Вони дають можливість підтримувати тіло в
хорошій формі і в той же час є чудовою розвагою. Танці
покращують координацію рухів, тим самим допомагаючи
людям поважного віку уникати падінь і отримання травм [6].
Цілюща сила арт-терапії для літніх людей полягає в
тому, що під час творчої діяльності активізуються ті
зони мозку, які раніше не часто використовувалися, але
є необхідними для творчості. Також активуються ті
ділянки мозку, які допомагають покращити роботу серцево-судинної системи, покращити гомеостаз, нормалізувати дихання, обмінні процеси та інші функції організму.
Арт-терапевтичні заняття з людьми похилого віку набувають все більшого поширення, хоч вони і не можуть обіцяти безсмертя, але продовжити роки щасливого і здорового життя та задоволення цих людей цілком їм під силу.
Вони можуть проводитися в соціальних центрах, центрах
психічного здоров‘я чи стаціонарах денного перебування,
лікарнях, інтернатах та ін. медичних і соціальних
установах
Арт-терапевтична робота з цією категорією людей може
проводитися у різних формах, але, зазвичай, перевага
надається її груповим формам. Допускається участь осіб
похилого віку у змішаних групах, однак, у ряді випадків
доцільно формувати групи винятково з людей похилого
віку – так можна зосередитися на їхніх специфічних
проблемах чи потребах і врахувати їх вікові особливості.
Однією з яких є швидка втомлюваність. Тому групові
заняття повинні бути нетривалими, проводитися, по
можливості, вранці і мати тривалі перерви. Необхідно
враховувати і такі ймовірні фактори, як слабкість зору і
слуху, можливу скутість суглобів. Варто брати до уваги і
виражене в різній ступені зниження пам‘яті й інтелекту,
можливе порушення мови. Компенсувати ці недоліки
якоюсь мірою можуть додаткове освітлення, пензлі чи
крейда великих розмірів.
Як на індивідуальних, так і на групових заняттях можна
використовувати вправи для підготовки учасників
терапевтичного процесу до роботи, щоб мобілізувати
їхню увагу, а в групі – зблизити її членів спільними
діями. Наприклад, вправа «Передача листка» цінна тим,
що малюнок не має одного автора, а тому не може стати
предметом для критики. Арт-терапевт просить учасників
групи що-небудь намалювати (це може бути композиція,
чи знайомий усім образ). Через десять хвилин кожний
повинен передати свій малюнок сусіду праворуч. Той
що-небудь додає до зображення і передає його далі по
колу до тих пір, доки він не повернеться до свого першого
автора.
Можна використовувати також техніку «Спільного
малювання». Багато людей похилого віку мають певні
труднощі при малюванні: воно нагадує їм про дитячі
роки і здається «несерйозним заняттям». Іноді вони
думають, що таким чином арт-терапевт перевіряє
ступінь їх «розумності» оскільки знають про слабість
своєї пам‘яті. Однак, багато-хто все-таки знаходять
образотворчу роботу дуже важливою для себе, тому що
вона надає їм можливість реалізувати те, що вони довго
в собі «заглушали», все життя займаючись «практично
значимими справами», не даючи виходу своїм почуттям
і не надаючи значення такому поняттю як «особистісне
зростання». Люди цієї вікової групи мають потребу в
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поверненні до минулого для того, щоб побачити новий
зміст у власному житті.
Методи арт-терапевтичної роботи з людьми похилого
віку можуть бути різними. Зокрема, техніка «Завершення
карлючок» зручна тим, що дозволяє людям похилого віку
почати роботу не з «чистого листка», який може викликати
ніяковість та певний острах. На окремих аркушах арттерапевт малює різні звивисті лінії, серед яких немає
повторюваних, а потім передає це зображення учасникам
групи і просить їх перетворити лінію в образ. Потім
учасники заняття показують один одному свої малюнки
й обговорюють їх. Приступати до роботи краще з простого
завдання, наприклад, методика «Напиши своє ім‘я» –
пропонує учасникам заняття зобразити свої імена в
довільно обраних стилі і формі. Більшість людей похилого
віку не напружується при цьому і може виявити себе творчо вже на самому початку заняття. Для стимулювання
процесу спілкування можна використовувати техніку
колажування з кольорового паперу і аплікації з тканини [6].
Взаємодія арт-терапевта з людьми похилого віку вимагає врахування цілого ряду психологічних, соціальних і
фізіологічних факторів. У багатьох випадках, за допомогою художньої творчості пацієнтам легше висловитися,
ніж пояснити словами. Люди, що мало знайомі з арт-терапією часто уявляють її як процес створення красивих
картинок, якими можна було б прикрасити стіни. Деякі
арт-терапевти, що працюють зі літніми людьми, хотіли б
якомога швидше спостерігати очевидні ознаки поліпшення
стану учасників арт-терапевтичного процесу і якщо їхні
пацієнти, займаючись арт-терапією, не виявляють ознак
наснаги і щастя, то вони виявляють незадоволеність і
роздратування. Незадоволеність поступово призводить
до ворожості. Тому починаючи працювати з цією віковою
категорією слід усвідомити, що людей похилого віку
потрібно сприймати такими, які вони є, і не очікувати від
них обов‘язкового відображення в малюнках щасливих
спогадів і почуттів. Літні люди не завжди будуть готові
показувати свої роботи іншим: вони, можуть, захотіти
сховати їх від навколишніх чи навіть знищити, оскільки
в цих роботах може відобразитися їхня безпорадність та
інші неприємні для них якості.
Наш досвід роботи з людьми похилого віку в Університеті третього віку імені Адольфа Кольпінга та в Університеті третього віку при денному відділенні Чернівецького
КЦ соціального обслуговування населення «Турбота»
передбачав групові арт-терапевтичні заняття. Нами було
проведено ряд арт-терапевтичних методик, зокрема
таких: «Базові потреби», «П‘ять малюнків», «Ріка
життя», «П‘ять помічників», «Електроприлад», «Картина в
рамі», «Малювання на мокрому папері», «Монотипія»,
«Безпечне місце», створення колажів «Мої цінності та
мої мрії», «Моє особисте та професійне», «Чоловіче та
жіноче в мені». Крім того ми практикували читання поезії
та малювання ілюстрацій, розфарбовування антистресових
розмальовок, складання власних віршів, виготовлення
ляльок-мотанок, штучних квітів з тканини, вишивання
бісером та нитками, та ін. У процесі цих занять, роблячи
різноманітні вироби слухачі університетів третього віку
виявляли свої почуття та емоції, долали певні страхи та
тривогу, люди стверджувалися в думці, що вони ще можуть
робити щось прекрасне власними руками. Крім того,
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процес арт-терапії супроводжувався невимушеним
спілкуванням як з арт-терапевтом, так і з іншими учасниками занять, що забезпечувало формування у їх учасників
позитивних емоцій та посилювало терапевтичний вплив.
Як показує наш досвід проведення арт-терапевтичних
занять з людьми поважного віку стали для них профілактичними та терапевтичними, саме тому вони були затребуваними у цієї категорії людей. Інтерес до такого роду
занять засвідчувала їх постійна відвідуваність. Крім
того, слухачі університетів третього віку часто самі
висували ідеї щодо проведення наступних занять, проявляли все більше інтересу як до психології людини вцілому,
так і до інформації, що стосується емоційної, когнітивної,
інтелектуальної сфер, людини. Люди поважного віку
зазначали, що з радістю приходять на заняття, які активізують їх, підвищують їхню самооцінку та дають змогу знову
відчувати себе дієвими, значимими, повноцінними
членами суспільства.
Висновки. Отже, як показує наше дослідження арттерапія є дієвим засобом ресоціалізації людей похилого
віку, адже як самі арт-терапевтичні методики, так і
безпосередня взаємодія один з одним, спілкування у
групі, сприяли реалізації творчого потенціалу, підвищення
самооцінки, відреагування негативних емоцій, подолання
відчуття самотності, безпомічності і страху смерті у
людей похилого віку. В подальших дослідженнях нам
цікаво було б з‘ясувати гендерні аспекти впливу арттерапевтичних занять на процес ресоціалізації людей
похилого віку та особливості застосування різних арттерапевтичних методик в залежності від віку, від складності життєвого шляху, їх професійної діяльності.
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ART THERAPY AS A MEANS OF RE-SOCIALIZATION FOR ELDERLY PEOPLE
This article deals with psychic changes, their age changes and ways of overcoming these problems with the help of art
therapy. The authors of the article aim to study, analyse and generalize the possibilities of art therapy as a means of resocialization for this category of the population. Art therapy helps to increase the self-esteem of a person, rescues from
loneliness and depression, teaches to relax and get rid of negative emotions, thoughts. Due to art therapy classes, people of
respectable age start feeling harmony with themselves and the outside world, change their outlook on the events that have
happened in their lives.
So, one of the most noble tasks which our society faces today is to do everything possible so that elderly people would not
feel isolated, separated from life, but would feel care, warmth and respect.
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МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМИ
НА ПСИХІКУ ЛЮДИНИ
У статті ставиться завдання розглянути вплив реклами на людину, зокрема її вплив на психіку дитини.
Виявлено, що реклама має плюси і мінуси, але в той же час реклама є важливим атрибутом в житті людини.
Ключові слова: реклама, психіка, вплив, споживач.
Постановка проблеми. ХХІ століття – це століття
глобальних змін, які торкнулися усіх сфер життя та
діяльності людини. Результати науково-технічного
прогресу вплинули не лише на розвиток науки, а й на розвиток суспільної свідомості людей, їх спілкування, їх
стилю та способу життя, взаємовідношення у найрізноманітніших видах діяльності. На сьогоднішній день
одним із вагомих чинників, що здійснює значний психологічний вплив на особистість, є засоби масової інформації, в
тому числі й реклама. Неодноразово ЗМІ називають ще
«четвертою владою», оскільки вони є важливим інструментом соціального управління. У ХХ столітті вивчення
проблем функціонування реклами та ЗМІ стає все більш
актуальним. Зустріти рекламу можна практично всюди –
і на телебаченні, і в газетах, і по радіо, і в Інтернеті. Для
реклами є характерним подання інформації у спрощеному
вигляді. Даний факт вказує на те, що людина у такій ситуації немає потреби обмірковувати, аналізувати сприйняту
інформацію, а це певною мірою небезпечно для неї (людини – Л.К), адже таким шляхом переконати її у чомусь буде
легше. Тому, проблема психологічного впливу реклами
на людей є дуже актуальною в наш час.
Мета дослідження. Метою нашого дослідження буде
виявлення позитивних та негативних сторін впливу
реклами у засобах масової інформації на психіку людей,
зокрема на психіку дітей.
Виклад основного матеріалу. Більшу частину інформації, яку ми отримуємо впродовж усього життя, ми
запам‘ятовуємо в дитячому віці. Тому необхідно дуже
ретельно стежити за тим, які повідомлення отримує
дитина з зовнішнього світу. Одним з джерел стихійного
впливу на особистість, а отже, і на процес соціалізації, є
реклама. Неодноразово можна почути, що малюк, ще не
навчившись розмовляти і ходити, вже знає, як керувати
пультом від телевізора, і з якою цікавість він споглядає
рекламу. Але чи є у рекламі хоча би якийсь позитив для
дитини?
У словнику Ожегова С.І. зазначається, що реклама –
це сповіщення різними способами для створення широкої
популярності чому-небудь з метою залучення споживачів,
глядачів тощо [4, с.726]. Однак ефективність реклами
буде лише тоді, коли створюючи її, фахівці будуть враховувати особливості людської психіки. На початку XX
століття багато психологів почали проводити дослідження
в галузі реклами. Завдання реклами на той час формулювалися головним чином як навіювання, сугестія, тобто
спосіб психологічного впливу на волю людини з метою

«створення у неї потреби в рекламованому товарі» [7,
с.24]. У 1923 році німецький психолог, професор Психологічного інституту Вюрцбурзького університету Т. Кеніг
стверджував, що торгова реклама це не що інше, як
планомірний вплив на людську психіку з метою викликати
в ній вольову готовність купити рекламований товар.
З точки зору психології, вплив – це процес і результат
зміни індивідом поведінки іншої людини (об‘єкту впливу),
її установок, намірів і оцінок в ході взаємодії з ним.
Психологічний вплив – це дія на стан, думки, відчуття і
дії іншої людини за допомогою виняткових психологічних
засобів, надання їй права і часу відповідати на цю дію [1,
с.19]. Як уже зазначалося, психологічний вплив стає
вагомим фактором, що забезпечує більші продажі товарів
та надання послуг, які рекламують. Варто відмітити, що
якщо порівнювати ефективність психологічного впливу
на дорослу людину і на дитину, то саме сформована фізично та психологічно особа, яка має певний статус у соціумі, менше піддається впливу з боку реклами.
Психологи вивчають людину як споживача з метою
розробити все більше прийомів психологічного впливу
та контролю над людиною. Проблема психології реклами
на даний час є актуальною, тому що вона має елементи
етичного характеру. Будь-який вплив може змінити
свідомість людини і нести певну перешкоду волі вибору.
Враховуючи це, можна вважати, що коли товар чи послуга
не відповідають інформації, яка надається про них в
рекламі, то до впливів необхідно ставитися як до обману,
який повинен заборонятися [3, с.182]. Кожна людина порізному сприймає інформацію, тому в загальному виділяють такі її психологічні стани: 1) людина, яка знає і може
пояснити те, що з нею відбувається; 2) людина має певні
відчуття, але невзмозі пояснити їх причину; 3) людина
не знає про свій стан і про причини його виникнення [5].
Рекламу вважають одним із найпотужніших засобів
впливу на масову свідомість. З моменту свого виникнення
вона пройша певні щаблі еволюційного розвитку: від
інформування до умовляння, від умовляння до вироблення
умовного рефлексу і до підсвідомого навіювання, від
підсвідомого навіювання – до проектування символічного
зображення. Втручання реклами у приватне життя людини,
керуння нею на усвідомленому і несвідомому рівнях
стає звичним явищем [2, с.12-15].
Рекламний вплив поширюється не лише на дорослих, а
й на дітей. Психологічний вплив реклами на дітей здійснюється за допомогою наступних методів: 1) психологічне
зараження (унаслідок впливу на емоційну сферу особисто-
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сті); 2) наслідування (присвоювання дитині різних
моделей поведінки, поглядів, світогляду дорослих);
3) навіювання (прихований вплив на підсвідомість і
частково свідомість дитини з метою зміни її загального
стану та окремих характеристик психіки – установок,
цінностей, переконань). Варто зауважити, що діти
порівняно з дорослими ще не в змозі протиставляти
зовнішньому впливу власні установки, погляди, моральні
критерії. Незважаючи на актуальність і велику теоретичну і
практичну значимість вивчення впливу реклами на
свідомість і поведінку дітей, ця проблема залишається
недостатньо розробленою. Особливо шкідливою для дітей
є телевізійна реклама, яка, спираючись на дитячі емоції,
сильно впливає на дитячу психіку. На думку Девіда
Рісмана, американського соціолога, основною функцією
телевізійної реклами є підготовка дітей до їх головної
життєвої професії – бути кваліфікованими споживачами [6].
Практично кожна дитина не залишається байдужою до
тієї чи іншої реклами. Аналізуючи рекламний ролик,
легко помітити, що у ньому використовуються прості,
легкі для запам‘ятовування мелодії, а також яскраві
герої, цікаві сюжети, на які миттєво звертається увага
глядачи, незалежно від його волі.
Крім перерахованих прийомів існує ще й низка інших
психологічних методів впливу на людську психіку. На
противагу реакції дорослих на рекламу, які сприймають
її як щось несуттєве, другорядне, реакція дітей абсолютно
протилежна. Якщо дорослі в змозі провести межу між
реальним світом і віртуальним світом реклами, то для
дітей це стає майже неможливим. Маленька дитина буквально розуміє все, що чує і бачить. Герої з рекламних
роликів стають для неї живими, реальними персонажами.
Їхні манери, поведінка стає для дитини еталоном, якого
вона намагається досягнути будь-яким шляхом.
На думку психологів, реклама здатна виконувати як і
позитивну, так і негативну функцію. Неодноразово в
рекламі використовуються образи популярних людей
(акторів, спортсменів), на яких діти хочуть бути схожими.
Відомі люди в деяких рекламних роликах створюють позитивний образ, до якого прагнуть сучасні підлітки.
Реклама розповідає про новинки, вчить дітей стежити за
гігієною свого тіла тощо. Однак, під час перегляду телевізора, діти отримують багато інформації, що, звичайно,
має негативні наслідки. Це, насамперед, необгрунтована
агресія, порушення сну, зниження або й цілковита втрата
аппетиту, і навіть виникнення комплексу неповноцінності.
Також телевізор сильно впливає на дітей з фізіологічної
точки зору. Це порушення зору, слуху, уваги, виникнення
стану нервового напруження. В свою чергу це зумовлює
такі серйозні проблеми як гіперактивність, відставання
розвитку мовлення тощо.
Патогенний вплив на дитячу аудиторію має не лише
аудіовізуальна реклама, а й текстова. Під поняттям патогенного впливу на аудиторію маємо на увазі порушення
законодавчих та морально-етичних норм, що викликає
злість, агресію, непорозуміння, суперечки, аморальну
поведінку, формує стереотипи тощо. Патогенний вплив
може бути як активним, коли є прямий заклик до купівлі

товару в рекламі, так і пасивний, коли реклама здійснює
пропаганду аморальної поведінки, шкідливих звичок тощо.
Висновок. Варто зазначити, що на сьогоднішній день
реклама не лише повідомляє споживача про наявність
товару чи послуги, але й активно здійснює вплив на свідомість та підсвідомість людини. Діючи не на розум, а на
емоції та на психіку людини (мислення, увага, пам‘ять)
автори реклами, окрім того що спонукають людину до
здійснення покупки, додатково створюють нові потреби,
переносять людину у фантастичний, досконалий світ,
змінюють її моральні принципи, стиль життя, відносини
з близькими людьми. Тому, щоб зменшити маніпулятивний вплив реклами на дитину, слід урізноманітніти
життя дитини, більше часу проводити з нею. Слід звертати
увагу дитини на хитрі маркетингові прийоми, які використовуються у рекламі, обговорювати це з нею і проводити
паралель з реальним життям, вказуючи на нереальність
рекламного світу та його персонажів.
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РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ЧАСОПИСУ «УЧИТЕЛЬ»
У ФОРМУВАННІ ШКІЛЬНИЦТВА НА ЗАКАРПАТТІ
НА ПОЧАТКУ 20-ИХ РОКІВ XX СТОЛІТТЯ
У статті характеризуються процеси, пов‟язані із розбудовою шкільництва на Закарпатті після
закінчення Першої світової війни та входження краю під назвою «Підкарпатська Русь» до складу
Чехословацької республіки. Висвітлюється роль педагогічного часопису «Учитель», провідних педагогів краю
у формуванні демократичних цінностей і традицій нової школи.
Ключові слова: часопис, Підкарпатська Русь, педагог, шкільництво, Закарпаття, громадські організації,
національна свідомість, лібералізація.
Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі
реформування освітньої галузі на законодавчому рівні
чітко визначено основні завдання національної політики,
які направлені на всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, «її талантів,
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян,
які здатні до свідомого суспільного вибору» [11].
У цьому контексті важливим є ознайомлення з кращими досягненнями в галузі освіти попередніх поколінь,
дослідження процесів становлення національної освіти,
її регіональних аспектів, використання досвіду попереднього періоду в сьогоднішніх умовах.
Аналіз останніх історико-педагогічних досліджень
дає можливість стверджувати, що періодичні видання на
початку 20-их років XX століття відіграли важливу роль
у розбудові шкільництва на території Закарпаття. Це
питання, зокрема, висвітлено у працях В. Гомонная
«Антологія педагогічної думки Закарпаття (ХІХ-ХХ ст.)»
[9], В. Химинця, М. Талапканича, П. Стрічика, Б. Качура
«Освіта Закарпаття» [21], І. Ліхтея «Періодична преса
Закарпаття 20–30-х рр.» [16], Г. Шикітки «Освітньо-просвітницька діяльність крайових педагогічних товариств
Закарпаття (1919–1944 рр.)» [28].
Процеси становлення та розвитку громадського руху та
шкільництва на Закарпатті у досліджуваний період висвітлені також у працях А. Бондара, В. Гомонная, А. Ігната,
М. Кляп, І. Ліхтея, М. Макари, О. Мудри, І. Небесника,
Г. Рего, Г. Розлуцької, В. Росула, М. Талапканича,
С. Федаки, В. Химинця, П. Ходанича, О. Хичія та інших
науковців.
Виклад основного матеріалу. У своєму дослідженні
ми обрали період завершення Першої світової війни
(1918 р.), коли внаслідок розпаду Австро-Угорщини
розпочався активний розвиток суспільних відносин,
формування громадянського суспільства, створення нової
системи управління освітніми процесами. Отримані
свободи дали поштовх всебічному розвитку суспільної

та педагогічної думки в регіоні, відродженню педагогічних товариств та розбудові шкільництва.
Ці процеси відбувалися в умовах демократичної
Чехословацької Республіки, до складу якої, відповідно
до Сен-Жерменської мирної угоди, у вересні 1919 року
увійшла територія нинішнього Закарпаття під назвою
«Підкарпатська Русь».
У цей період провідні культурно-освітні діячі краю,
відомі педагоги А. Волошин, А. Ворон, О. Маркуш,
І. Панькевич, О. Полянський, Ю. Ревай, В. Свереняк,
А. Штефан, усвідомлюючи важливість просвітницької
роботи серед населення, розпочинають активний процес
становлення і розвитку педагогічної періодики. Цілу
низку видань засновують провідні педагогічні товариства.
Зокрема, Педагогічне товариство Підкарпатської Русі
видає журнал «Підкарпатська Русь», «Учительске товарищество Подкарпатской Руси» представляє часопис «Народная школа», а Товариство вчителів горожанських
шкіл – «Вестник учительства горожанских школ Подкарпатской Руси». Шкільний відділ цивільної управи Підкарпатської Русі видавав два фахових журнали: «Учитель»
та «Урядовый вестник школьного реферату краевого уряду
Подкарпатской Руси».
Часопис «Учитель» покликаний був об‘єднати вчительcтво та прогресивну iнтелiгенцiю краю у справi розбудови нової школи. Він мав такi постiйнi рубрики: «Народне
воспитанє», «Вихованє i научованє», «Из живота чительской организацiї», «Из иностранного школьства», «Литература и новинки», «Статi юбилейнi», якi висвiтлювали
питання дидактики, психологiї, методики викладання
предметiв, теорiї виховання, знайомили освiтян з передовим педагогiчним досвiдом зарубiжних країн, лiтературними новинками краю [15, с.40]. У передовій статті до
першого номеру, який побачив світ у лютому 1920 року,
головний редактор видання І. Панькевич зазначає, що
«…учительство буде свідоме своїй задачі под ту важну
переломову хвилю і пам‘ятає, что в школі наша будучность. Най наш орган згуртує усі сили, что хотят щиро
працювати для свого шкільництва і буде символом усіх

Scientific Journal Virtus, March # 32, 2019
стремлінь молодої генерації в молодій Подкарпатскій
Руси. Лиш збудувавши нову школу на основах поступу і
широкого демократизму, можемо скріпити нашу свободу і сказати, що: «…В своїй хаті, своя правда і сила і
воля» [25, с.2].
Усвідомлюючи, що від рівня освіченості молодого
покоління залежить майбутнє держави, провідні педагоги краю намагалися підняти роль школи у суспільстві,
адже у перші роки більше половини дітей шкільного
віку не відвідували навчальні заклади краю. «Вѣрую, что
и народъ у короткій часъ просвѣтиться къ тому чтобы
упознавъ велику важность своеѣ школы, и не буде такъ
холодно относитися къ школѣ, як до тепер!» [5, с.4] Із
цієї проблематики часопис подає серію матеріалів,
зокрема привертають увагу статті педагогів С. Бочека
«Еще про ходженя до школы» [4] та І. Кузьми «Про
ходженя до школы», де зазначалося, що потрібно
розбудовувати демократичні засади нової школи, піднімати рівень самосвідомості народу, майбутнє якого залежить від освіченості молодого покоління [14, с.2].
У такій ситуації одним із основних завдань часопису у
перші роки було вирішення питань, пов‘язаних із подоланням неписьменності як серед молоді, так і дорослого
населення, можливістю навчатися рідною мовою, запровадження загального початкового навчання дітей, висвітлення змісту та форм освітньо-просвітницької діяльності
провідних учителів краю та впровадження в навчальновиховний процес новітніх освітніх технологій того часу,
з метою реформування системи освіти у Підкарпатській
Русі. Для вирішення покладених завдань потрібно було
об‘єднати вчительство і розпочати процес побудови нової
школи, яка базувалася б на засадах гуманізму, демократії,
любові до рідного краю, із неї «мае выйти новый народъ,
нова любляча свôй народъ интелигенція: священство,
урядники, лыкарѣ и т.д.» [24, с.7].
Цій тематиці, зокрема, були присвячені статті
А. Алиськевича «Значѣня матерньоѣ мовы для школы»
[2, с.1-6], «Типы школъ. Якоѣ школы намъ треба?» [3,
с.7-8], Ф. Агія «Потреба новой школи» [1, с.15-16],
М. Гулянича «Нѣсколько словъ о нашихъ школахъ» [10,
с.3-5], І. Панькевича «Задачи учительства и школы на
Подкарпатскôй Руси. Кôлька слôвъ съ приводу учитель ского конґреса» [24, с.5-7].
Особливої уваги в контексті розбудови в краї школи на
засадах демократизму, толерантності, тісного зв‘язку з
національною культурою заслуговує директор Ужгородської та Берегівської гімназій, один із засновників Пласту
на Закарпатті А. Алиськевич. Зокрема, уже у 1920 році у
своїй праці «Типы школъ. Якоѣ школы намъ треба?» на
сторінках педагогічного часопису «Учитель» він подав
основні засади нової школи, де на першому місці був принцип доступності та рівності умов кожного громадянина
до отримання якісних освітніх послуг, бо «школа повинна
быти приступна для всѣхъ дѣтей Пȏдкарпатскоѣ Руси, отже
збудована на широкихъ демократичних принципахъ, такъ
чтобы дѣтина найбѣднѣйшого селянина и роботника, особливо коли она мае таланъ, могла покончити всѣ науки
одповѣдно до своихъ способностей, до своеѣ индивидуальности». [3, с.7-8] Особливої уваги надавав педагог
національній спрямованості навчального та виховного
процесу, його органічного зв‘язку з історією, культурою
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та традиціями краю. Він наголошував, що школа повинна
виховувати патріотів, які любитимуть свою землю, свій
народ і наполегливою працею сприятимуть економічному
піднесенню краю. У кінці статті автор зазначає, що школа
повинна виховати молодь, щоб «зъ неѣ выйшли самостойнѣ, енергичнѣ, здоровѣ, до практичного життя придатнѣ, чеснѣ, благороднѣ, характернѣ и національно
свѣдомѣ, идейнѣ громадяне нашоѣ Пȏдкарпатскоѣ Руси» [3, с.7-8].
Як офіційний орган шкільного відділу, часопис «Учитель» друкував різноманітні постанови, розпорядження,
оголошення, хроніку, звернення до вчительства. Із цією
метою на сторінках журналу було створено рубрику
«Вѣсти изъ учительского житя». Тут подавалася інформація про з‘їзди педагогічних товариств краю [7, с.8] та
участь місцевих освітян в учительських форумах за
межами краю [6, с.6-7], [8, с.62-63].
Із матеріалу «Оріентаційна таблиця про теперѣшній
станъ шкȏльництва въ Пȏдкарпатськȏй Руси» отримуємо
інформацію про кількість навчальних закладів, які з тих
чи інших причин не розпочали свою роботу у 1919–1920
навчальному році. Особливо важка ситуація склалася у
гірських районах краю, де у Мараморощині із 176 шкіл
не відкрилася жодна, у Берегівському окрузі із 159
навчальних закладів працювали 19, Мукачівському
окрузі із 190 – 94, Ужгородському окрузі із 131 – 98 [20,
с.5]. Як вже зазначалося, значною проблемою у контексті формування засад нової школи у перші роки входження краю до складу Чехословаччини була відсутність
педагогічних кадрів. Більшість учителів відмовилися
складати присягу новому уряду. У тексті «Службовый
обѣтъ учительства» перш за все звертає увагу на себе той
факт, що освітянам заборонялося бути членами політичних
партій «заховати урядову тайну и зважати при всѣхъ
моихъ чинностяхъ только на хосенъ державы и службовый интересъ» [27, с.9].
Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів, якісне оновлення методології, змісту навчання та
перепідготовки вчителів стало одним із пріоритетних
напрямів роботи шкільного відділу освіти та місцевої
інтелігенції. До цього процесу активно залучається і
колектив педагогічного часопису «Учитель», публікуючи
на сторінках журналу досягнення творчих педагогів,
методичні рекомендації щодо організації навчального
процесу, звіти про роботу вчительських об‘єднань: «Деякѣ
уваги зъ приводу вакаційныхъ научныхъ курсôвъ для учителѣвъ народныхъ школъ» [23, с.6-8], «Научнѣ вакаційнѣ
курсы для учителѣвъ» [18, с.7], «Організація учительства
Пôдкарпатскоѣ Руси» [19, с.14-15], «Першій учительській
конґресѣ на Подкарпатскôй Руси» [26, с.117].
Система підвищення кваліфікації вчителів на території
Підкарпатської Русі включала в себе методичні вчительські
курси різних типів «вакаційні курси» (загальноосвітні,
змішані та спеціальні (за фахом), які проводилися в
Ужгороді та Мукачеві, «педагогічні кружки», роботу
яких організовували при навчальних закладах у всіх районах краю, «студійні дороги» (проходження стажування у
Празі, Брно, інших містах Чехословаччини). Перші курси з
підвищення кваліфікації вчителів народних та горожанських шкіл, удосконалення їх методичної та професійної
підготовки відбулися у 1920 році. Вони були організовані
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під час літніх канікул на базі вчительської семінарії у м.
Ужгороді і тривали протягом шести тижнів. Учителі під
час проходження підвищення кваліфікації отримували
безкоштовне проживання та харчування, їм оплачували
витрати на проїзд та надавали науково-методичну літературу [28, с.140]. Один із організаторів курсової підготовки
І. Панькевич у журналі визначає мету навчання педагогів,
подає ґрунтовний аналіз стану професійної підготовки та
окреслює напрями розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів у Підкарпатської Русі. Він зокрема зазначав,
що основним завданням було «подати учительству
найважнѣйшѣ вѣдомости изъ новѣйшихъ стремѣнь въ
педагогоцъ и школьництвѣ а такожѣ подати учительству
по разъ першій головнѣйшѣ даты изъ исторій литературы», окрім того, вчителі удосконалювали знання з граматики та вивчали творчість Т. Шевченка, М. Руданського,
І. Франка [23, с.6-8].
Одним із завдань нової школи було формування у
молодого покоління громадянських компетентностей ,
виховання патріотизму, почуття любові до рідного краю,
відродження історичної пам‘яті. Тому велику увагу
педагоги краю приділяли організації краєзнавчої роботи
в школі. Уже у першому номері часопису публікується
методичний матеріал «Наука родного краю», у якому
подаються матеріали з історії Підкарпатської Русі, показується роль культурних надбань народу у формуванні
духовних цінностей підростаючого покоління. Завданням учителя є «працьовати на тȏм полѣ народного
увѣдомлення и для него класти основы межи дѣтьми
котрѣ е будучностею тоѣ зѣмли» [17, с.8]
Головний редактор «Учителя» – Іван Панькевич –
першим у краї започаткував викладання в школах краєзнавства і народознавства, ввів до навчальних програм
вивчення розробок із етнографії та етнології, він суттєво
розширив вживання української мови у громадському
житті Підкарпатської Русі. Також у часописі педагог
друкує серію досліджень із даного напряму, зокрема
«Квестіонаръ» – питальник для збирання місцевих говорів,
у якому звертається до інтелігенції, священиків та вчителів із проханням збирати «наш обласний словарь» [12,
с.9]. Складання словника та укладання наукової граматики «руської» (української) мови було важливим
завданням для розбудови нової школи. Із ініціативи
шкільного реферату Підкарпатської Русі визначення
правил етимологічного правопису на початку 20-х рр.
ХХ ст. активно обговорювалося під час проведення нарад,
з‘їздів і конгресів учителів. Адже освітній процес, побудований на рідній мові, повною мірою забезпечував
можливість учителям донести до своїх вихованців зміст
народних традицій, звичаїв, менталітету народу.
Андрій Алиськевич у статті «Значѣня матерньоѣ
мовы для школы» подав основні пріоритети викладання
«материнською» мовою в школах для забезпечення
всебічного гармонійного розвитку особистості, бо «лиш
матерній языкъ выкладовый у школѣ веде до нормального и всестороннього розвитку дитини». А держава,
школа та родина повинні забезпечити у повному обсязі
права дитини на навчання рідною мовою, бо мова є
дзеркалом душі народу, в якому пізнаємо характер і
культуру народу [2, с.1-6].

Висновок. У статті проаналізовано суспільні передумови та регіональні особливості формування шкільництва
на Закарпатті на початку 20-их років XX століття. Аналіз
наявних джерел засвідчує, що багатогранна діяльність
провідних педагогів краю А. Алиськевича, М. Гулянича,
І. Кузьми, І. Панькевича на сторінках часопису
«Учитель» була покликана сприяти формуванню нової
школи на засадах гуманізму, демократичних цінностей,
любові до рідної землі, вихованню у підростаючого
покоління високих моральних цінностей, пошуку нових
форм і методів навчання. Можна підсумувати, що у
досліджуваний період на сторінках офіційного органу
Шкільного відділу цивільної управи Підкарпатської Русі
часопису «Учитель» велика увага відводилася вдосконаленню фахової майстерності педагогів, зокрема висвітленню роботи перших курсів з підвищення кваліфікації
педагогічних працівників Підкарпатської Русі.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ САМОРОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
В статті обґрунтована доцільність застосування педагогічних умов та проаналізовано феномен
саморозвитку особистості в умовах дистанційного навчання іноземної мови. Розроблено теоретичні
засади та оптимальні умови реалізації триетапної діяльнісної моделі саморозвитку особистості. Виявлено
критерії саморозвитку особистості в педагогічній моделі саморозвитку в дистанційному навчанні
іноземної мови, які включають три рівні особистісного розвитку. Доведено, що результативність
саморозвитку знань в вищих навчальних закладах залежить від якісного впровадження дістанційного
навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, саморозвиток особистості, педагогічна модель, самонавчання,
іноземна мова.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку
світу, коли світова спільнота змушена вирішувати
об‘єктивно поставлені завдання самозбереження і розвитку, коли в ситуації ускладнюються контакти, відбуваються глибокі зміни практично у всіх сферах
організації його життєдіяльності, все більш важливим
визнається пошук шляхів, принципів організації єдиного
світового співтовариства, єдиного культурного простору. У
даній ситуації істотно зростає роль освіти, яка виступає
головним імперативом, рушійною силою розвитку всієї
людської цивілізації.
Разом з тим виникає об‘єктивна необхідність в нових
методологічних підставах освіти, які можливі тільки в
результаті прийняття нової, гуманістичної парадигми.
Дана парадигма в сфері розвитку сучасної освіти визначається тим, що в процесі реформування суспільства акцент в
освіті зміщується з обслуговування інтересів держави на задоволення потреб особистості, суспільства і соціальних груп.
У контексті цієї парадигми одна з головних задач системи освіти поряд з духовно-моральним розвитком полягає
у вихованні креативно мислячих фахівців, що володіють
високим інтелектуальним потенціалом. Однак затребувані
часом особистісні якості не можуть бути сформовані
лише зусиллями педагогів – лише сама людина здатна
виробити їх у себе в повній мірі. Саморозвита особистість
здатна до адекватного сприйняття сучасного світу і
прийняття відповідальних рішень; вона більш творчо
активна як в діях на зовнішній світ, так і на саму себе,
свій внутрішній світ. Тому гуманістична парадигма
виховання і освіти ґрунтується на пильному вивченні
глибинних механізмів саморозвитку особистості студента,
яка знаходиться в основі внутрішніх закономірностей
цього процесу. До того ж безпосереднє залучення до
іншої культури, яке в свою чергу призводить до більш
глибокого осмислення і переосмислення власної культури,
диктує необхідність виходу в єдиний світовий освітній
простір. Внаслідок цього спостерігається непідробний
інтерес у всіх країнах світу до нових інформаційних
технологій і, зокрема, до комп‘ютерних телекомунікацій,

які відкривають вікно в цій світовий простір. За допомогою
сучасних інформаційних технологій стає реальним
здобувати освіту не тільки очно, але і дистанційно.
З‘являється можливість створення умов для самоосвіти,
обміну досвідом, розширенням кругозору, підвищенням
кваліфікації, використанням різних методів, організаційних форм і засобів навчання.
Мета роботи полягає в тому, що процес саморозвитку
особистості в умовах дистанційного навчання іноземних
мов буде ефективним за умови, якщо: активізується
мовна діяльність студента, що вивчається як майбутній
механізм саморозвитку особистості в умовах дистанційного навчання; формується мотиваціонно-смислового
ядра особистості студента що забезпечує особистісну
значущість змісту навчання; реалізується перехід від
програми розвитку іншомовної діяльності і формування
мотиваційно-смислового ядра особистості до програми
саморозвитку особистості при дистанційному навчанні в
контексті креативної педагогіки з урахуванням цілісності
діяльності. Тому метою статті є визначення педагогічних
умов саморозвитку особистості в дистанційному навчанні
іноземних мов.
Виклад основного матеріалу. Внаслідок цього проблема саморозвитку особистості стає найважливішим
напрямком сучасних наукових досліджень. Провідні
вчені країн світового співтовариства активно її розробляють такі, як Ф. Баррон, Дж. Гілфорд, Г. Лозанов, А. Маслоу,
К. Роджерс, Р. Торренс, В. Франкл та ін..
Необхідність підготовки таких фахівців в системі
освіти була завжди, тому видатні педагоги і психологи
К.Д. Ушинський, А.Н. Леонтьєв, Л.С. Виготський,
А.Р. Лурія, Я.А. Пономарьов, В.П. Зінченко розробляли і
апробували теорії і методи активізації творчої діяльності,
що дозволяють підвищити потенціал студента. Серед тлумачень змісту дистанційного навчання виділяють два підходи ,
які істотно відрізняються з дидактичної точки зору [3].
Нами було визначено педагогічні умови саморозвитку
особистості в системі дистанційного навчання, які
реалізують:
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– принцип активізації іншомовної розумової діяльності
студента за допомогою формування вербально-комунікативної функції, що сприяє успішному формуванню іншомовної мовленнєвої діяльності в контексті креативної
педагогіки;
– формування мотиваційно-смислового ядра особистості студента за допомогою розвитку особистісного сенсу
діяльності та формування позитивної навчальної мотивації
з опорою на особистісну значимість навчального матеріалу
з метою управління навчально-виховним процесом в
умовах дистанційної освіти;
– формування у студентів на основі вищезгаданих умов
навичок і умінь самостійної пізнавальної і творчої
діяльності в системі дистанційної освіти як перехід до
програми саморозвитку особистості.
Розроблено теоретичні засади та оптимальні умови
реалізації триетапної діяльнісної моделі саморозвитку
особистості студента в дистанційному навчанні іноземної
мови в світлі особистісно-орієнтованої освіти.
Також було виявлено критерії саморозвитку особистості в педагогічної моделі саморозвитку в дистанційному
навчанні іноземної мови, які включають три рівні особистісного розвитку: рівень активізації розуміння та
мислення діяльності, рівень формування мотиваційносмислового ядра особистості, рівень сформованості
навичок та вмінь самонавчання в контексті креативної
педагогіки.
Теоретична значимість полягає в теоретико-методологічному аналізі феномена саморозвитку особистості в
аспекті дистанційної освіти; визначенні принципи
особистісно-діяльнісного комунікативного підходу для
побудови моделі саморозвитку особистості в дистанційному навчанні іноземної мови; вплив результатів дослідження для подальших досліджень з питань саморозвитку
особистості в умовах дистанційної освіти із застосуванням
сучасних інфо-комунікаційних технологій.
Практична значимість полягає в розробці науковометодичних рекомендацій, яка може бути застосована в
практичній роботі вчителів і викладачів освітніх установ
з іноземних мов; практичні результати можуть бути
використані широким колом тих, хто вивчає іноземні
мови самостійно; покладені в основу створення нових
навчальних і методичних посібників з дистанційного
навчання іноземної мови.
Критерієм саморозвитку особистості в дистанційному
навчанні іноземної мови є формування у студентів іншомовного говоріння та розуміння діяльності, мотиваційносмислового ядра особистості, навичок і умінь самонавчання в реальних діях самоосвіти, завдяки чому говоріння
та розуміння діяльність формується при реалізації
вербально-комунікативної функції суб‘єкта діяльності
шляхом введення в зміст навчання лінгво-культуроведческого аналізу, розглянутого нами як реальний механізм,
що забезпечує освоєння студентом іншокультурних
цінностей при більш глибокому осмисленні культури
своєї зрілості й сприяє підготовці до комунікації в
умовах діалогу культур; а також мотиваційно-смислове
ядро особистості як показник цілісності самостійної
діяльності студента забезпечує особистісну значущість
змісту навчання, позитивно впливає на саморозвиток
особистості; та самонавчання в контексті креативної
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педагогіки служить переходом від програми розвитку
іншомовного розуміння та говоріння діяльності і мотиваційно-смислового ядра студента до програми саморозвитку
особистості при дистанційному навчанні іноземної мови [2, c.103-109].
Педагогічна модель саморозвитку особистості в дистанційному навчанні іноземних мов в системі особистісноорієнтованої освіти ефективно забезпечує практичну
реалізацію теоретично обґрунтованих педагогічних умов [4].
Розглянуті принципи особистісно-діяльнісного комунікативного підходу до побудови педагогічної моделі
саморозвитку особистості в дистанційному навчанні
іноземної мови показали реалізацію педагогічних умов
саморозвитку особистості в експериментальній моделі
дистанційного навчання іноземної мови, а також був
проведений аналіз результатів дослідно-експериментального навчання по організації саморозвитку особистості в
умовах дистанційного навчання іноземної мови. Все це
дозволило зробити наступні висновки;
Самонавчання в контексті особистісно-діяльнісного
комунікативного підходу, в основі якого лежить самостійна інтелектуально-творча пізнавальна діяльність, є
головною умовою саморозвитку студента в умовах інформаційно-комунікаційних технологій і служить переходом
від програми розвитку іншомовного говоріння та розуміння
діяльності студента та формування його мотиваційносмислового ядра особистості до програми саморозвитку
дистанційному навчанні в світлі креативної педагогіки.
Аналізуючи теорію діяльності, теорію мовної діяльності
і теорію міжкультурної комунікації з позицій особистіснодіяльнісного комунікативного підходу ми можемо виділити
принципи побудови педагогічної триетапної діяльнісної
моделі саморозвитку особистості засобами дистанційного
навчання іншомовної мовленнєвої діяльності в особистісно-орієнтованому світі, орієнтованої на реалізацію
теоретично обґрунтованих педагогічних умов. Відповідно
до розробленої моделі процес саморозвитку студента
проходить три стадії: стадія активізації природних
задатків і формування досвіду рефлексії; становлення
досвіду звичної активізації, яка орієнтує на умови
власного потенціалу; формування умінь по здійсненню
діяльності самозміни (операційний досвід та досвід
співпраці). При цьому критерієм сформованості рівня
саморозвитку студента виступає рівень розвитку говоріння
та розуміння діяльності, рівень формування мотиваційносмислового ядра особистості і рівень придбання навичок
і умінь самонавчання.
Для дослідження впливу виявлених педагогічних умов
на успішність особистісного саморозвитку в процесі
дистанційного навчання іноземної мови нами були розроблені основні дидактичні прийоми в рамках дистанційного
курсу навчання англійської мови, які сприяють підвищенню особистісної значущості змісту навчання, активної
інтелектуально-творчої діяльності, розвивають комунікативну і міжкультурну компетенцію, серед яких є
контрастивно-лінгвістичний і компаративного аналізу
навчального матеріалу, соціо-динамічна характеристика
навчальної групи, нові педагогічні технології, в тому
числі метод проектів. Результати навчання характеризувалися наявністю у студентів позитивної мотивації,
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активного говоріння та розуміння діяльності, самостійним
прийняттям рішень і творчим підходом при виконанні
навчальних завдань, розвитком у них навичок і умінь
самостійного придбання знань, розвитком світогляду,
спрямованості особистості.
Тим самим була показана ефективність реалізації педагогічних умов саморозвитку особистості в умовах дистанційної освіти. Моніторинг процесу розвитку особистісних
рівнів здійснювався за допомогою поточного контролю
успішності, здійснюваного після кожної пройденої теми,
і підсумкового контролю після завершення кожного
циклу занять.
Але існує проблема. В процесі розвитку професійної
компетентності викладачів іноземних мов ВНЗ займає
дистанційна освіта, як засіб розвитку умінь самостійного
здобуття знань викладачами. При використанні традиційної
системи освіти у фаховій підготовці та системі
підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов ми
маємо деякі проблеми: по-перше, на самостійну роботу
викладачів іноземних мов в вищих навчальних закладах
щодо вдосконалення процесу викладання іноземних мов
відводиться мала кількість часу [1, c.3-9].
Проведене дослідження показало, що при виборі
педагогічних умов для саморозвитку слід спиратися на
положення філософії, психології та педагогіки, що стосуються досліджуваного феномена, а також необхідно
враховувати особливості змісту та організації навчальновиховного процесу в умовах конкретного предмета,
зокрема, дистанційного навчання іноземної мови. В результаті аналізу нами дано визначення саморозвитку
особистості в психологічному і педагогічному аспектах,
а також в дистанційному навчанні іноземної мови, згідно
з якими: саморозвиток особистості в психологічному
аспекті – це соціокультурний процес свідомого
формування особистісно-значущого сенсу діяльності з
розвитку індивідуальних здібностей під впливом зовнішніх
чинників впливу; саморозвиток особистості в педагогічному процесі нами визначається як свідомий цілеспрямований процес для ефективного формування процесів
«самостійності» в спільну діяльність суб‘єкт-суб‘єктної
орієнтації; саморозвиток особистості в дистанційному
навчанні іноземної мови в інтерактивній взаємодії навчальних і що навчаються між собою і з засобами
навчання з застосуванням сучасних інформаційних
технологій з метою культурно-мовної освіти. Для практичної перевірки теоретично обґрунтованих педагогічних
умов саморозвитку особистості з позицій особистіснодіяльнісного комунікативного підходу виявлено принципи
побудови триетапної діяльнісної моделі саморозвитку
особистості в дистанційному навчанні іноземної мови.
Висновок. Навчання з використанням інноваційних
технологій якісно перевищує класичну освіту. Отже у
ході дослідно-експериментальної роботи виявлено
критерії саморозвитку особистості студента, які мають
на увазі три рівні особистісного розвитку: рівень
активізації речерозумової діяльності, рівень формування
мотиваційно-смислового ядра особистості, рівень
сформованості навичок та вмінь самонавчання в контексті

креативної педагогіки. Було доведено, що той, якого
навчають, використовуючи свою інтелектуальну активність, яка виражається в іншомовного говоріння та
розуміння діяльності через позитивну навчальну мотивацію і особистісно-значущий зміст навчання, здатний
здійснити діяльність по самозміненню, формуючи при
цьому операційний досвід, досвід співпраці і рефлексії,
при цьому метод проектів як засіб самонавчання в дистанційній освіті служить для переходу від програми розвитку
розумової діяльності і формування мотиваційно-смислового ядра особистості до програми саморозвитку студента.
В результаті, в ході реалізації на практиці педагогічних
умов саморозвитку особистості в дистанційному навчанні
достовірно виявлено ефективність розробленої моделі
при поєднанні рівнів самонавчання, розумово мисленневої
діяльності і мотиваційно-смислового рівня шляхом
відбору змісту, технологій, методів навчання.
Комплекс основних педагогічних шляхів і засобів, що
підвищують продуктивність саморозвитку особистості в
педагогічній системі освітнього закладу повинен
включати зміни в освітньому процесі з перенесенням
акцентів на самостійне освоєння способів діяльності
студентів в соціокультурному середовищі та перекладом
навчання з викладання на мотивацію навчально-пізнавальної діяльності, а також освоєння проектних методів
навчання в руслі креативної педагогіки, самодіяльних
форм виховної роботи як механізм саморозвитку. .
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SELF-DEVELOPMENT OF A PERSON IN THE
FOREIGN LANGUAGE DISTANCE LEARNING
The article substantiates the expediency of the pedagogical conditions using and analyzes the phenomenon of selfdevelopment of a person in the conditions of foreign language distance learning. The theoretical foundations and optimal
conditions for the implementation of a three-stage personality activity model of a personality are developed.The criteria of
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КОНЦЕПЦІЯ КУРИКУЛУМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ
ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
В статті розглядається ґенеза терміну «курикулум» в контексті його тлумачення Європейською
педагогічною спільнотою; деталізовано його використання на рівні початкової школи. Встановлено, що
концептуальні засади змісту освіти Сполученого Королівства визначаються теорією курикулуму, аналіз
якої дав змогу схарактеризувати типи курикулуму та його моделі. В статті також конкретизовано
науковий зміст ключових понять: курикулум, курикулум початкової освіти, національний курикулум,
шкільний курикулум.
Ключові слова: курикулум, курикулум початкової освіти, типи, моделі курикулуму, Європейська шкільна
освіта.
Постановка проблеми. Одним із основних засобів
розвитку особистості, формування її базової культури є
зміст освіти, досліджуючи який учені пропонують різні
погляди на сутність цього педагогічного явища, його
розвитку. Ключовими теоріями світового рівня тут є –
теорія дидактичного матеріалізму чи енциклопедизму
(Я. Коменський, Ч. Купісевич, Дж. Мільтон), теорія
дидактичного формалізму (А. Дістервег, І. Гербарт,
Й. Песталоцці, Г. Спенсер, Ж. Піаже), теорія дидактичного утилітаризму (Дж. Дьюї), теорія екземпляризму
(Г. Шоерля), функціонального матеріалізму (В. Оконь).
Концептуальні засади змісту освіти Сполученого Королівства визначаються теорією курикулуму. Необхідно
зазначити, що в умовах глобалізації курикулум з суто
англо-американського педагогічного явища перетворюється на загальноєвропейський феномен. А термін «курикулум», який охоплює структуру, трансляцію й оцінювання засвоєного учнями соціального досвіду в межах
навчального закладу на сучасному етапі набуває статус
міжнародного [1, с.82]. Правильне розуміння концепту
«курикулум» в контексті модернізації змісту шкільної
освіти в Україні набуває стратегічної цінності для
подальшого визначення шляхів розвитку освітніх систем.
Мета роботи полягає в дослідженні поняття «курикулум» в Європейській педагогічній літературі, визначенні
його сутності та структури.
Виклад основного матеріалу. Здійснений аналіз засвідчує, що вперше поняття «курикулум» зустрічається у
документах університетських міст Лейдена у 1582 р. та
Глазго у 1633 р. [2]. Першою друкованою роботою, де
використовувався термін «курикулум» був Оксфордський
словник англійської мови (The Oxford English Dictionary),
де він визначався як «обов‘язковий курс навчання або
підготовки в освітньому закладі» [Там же].
Слово веде своє походження з грецької мови, де воно
означало «біг», «курс». З латинської мови «курикулум»
перекладався як «кругообіг», «шлях», «змагання».
Британський вчений А. Росс дає іншу трактовку походження цієї лексеми. На його переконання, у перекладі з
латинської «курикулум» означає «перегони на візницях»,

від якого пішло слово «бігова смуга» або «трек» – відстань,
яку треба подолати. В освіті «курикулум» поступово
набуває додаткового значення. За А. Россом цей термін
трактується як програма для розвитку, за допомогою
якої діти стають дорослішими, та як певний об‘єм знань,
необхідний для засвоєння [3, с.8].
Узагальнюючи наукові пошуки зарубіжних учених
український дослідник С. Клепко трактує «курикулум»
як основну одиницю освітнього процесу – курс навчання,
навчальний план, програму навчальної дисципліни чи
предмету, а в найбільш широкому значенні – сукупність
навчального змісту, планів, методів, структур, ілюстративного матеріалу, усіх видів посібників, у тому числі й
паперові [4, с.160].
Курикулум, на думку директора Міжнародного бюро з
освіти ЮНЕСКО С. Браславські, визначає основи та зміст
освіти, їх послідовність у часі, який відводиться на
навчання, особливості навчального закладу, процесу
навчання щодо методів та ресурсів, які використовують
для викладання та навчання (тобто підручники і нові
технології), оцінювання та профіль викладачів [5].
Курикулум початкової школи, за визначенням ірландського педагога А. О‘Келлі (Albert Ó Ceallaigh), є відображенням культурного, соціального, економічного
прагнень і ідеалів суспільства; утіленням і подальшим
розвитком новітніх досліджень та ідей у теорію і практику
сучасної початкової освіти Ірландії [6, с.5].
Необхідно зазначити, що теорія курикулуму не є новою
в педагогіці – у цьому полі працювали і працюють багато
західних учених. Американський дослідник Г. Жиру
(Henry A. Giroux) розподіляє теоретиків курикулуму на
традиціоналістів, концептуальних емпіристів та реконцептуалістів. Основою теорії традиціоналістів є положення
про те, що наука займає абсолютну роль у системі культури
суспільства. Представниками традиціоналізму є американські вчені Ф. Боббіт (Franklin Bobbit), Р. Тайлер (Ralph
Tyler), британські філософи Р. Пітерс (Richard Peters),
П. Хьорст (Paul Hirst), дидакти А. Росс (Alastair Ross) [].
Концептуальні емпіристи, до яких належать Х. Таба
(Hilda Taba), Дж. Шваб (Joseph Schwab), Дж. Брунер
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(Jerome Bruner), Б. Блум (Benjamin Bloom), Д. Лотон
(Denis Lawton) базували свою теорію на фактах дослідницької методології, які мали підтвердження у галузі
фізичних і природничих наук.
Представники теорії реконцептуалістів – британські
вчені М. Янг (Michael Young), М. Епл (Michael Apple),
американські вчені У. Пінар (William Pinar), Г. Жиру
(Henry Giroux) пов‘язують ефективність курикулуму з
соціальними, політичними й економічними процесами в
суспільстві та розглядають курикулум як важливий
політичний інструмент соціальних змін.
Однією з теоретичних проблем курикулуму є його розподіл на типи. У словнику іншомовних слів О. Мельничука
термін «тип» характеризується як «зразок, модель для
групи предметів» [8]. Тип курикулуму у цьому контексті
розуміється як одиниця педагогічного явища. Наголосимо,
що у педагогічній науці не існує уніфікованого погляду
на аспект типів курикулуму. Вивчаючи це питання, вчені
враховують різні критерії класифікації, зокрема: цілі,
характер, призначення, зміст, структуру.
Британські та американські дослідники для класифікації типів курикулуму користуються термінами «модель»,
«дизайн», «підхід». Британський науковець Д. Лотон
(David Lawton) у 1978 р. вводить у класифікацію типів
курикулуму концепт «орієнтація». За Д. Лотоном, основними типами курикулуму є: предметно орієнтований,
суспільно орієнтований, дитино орієнтований [9, с.37].
Британський дослідник М. Сміт (Mark Smith) на основі
теорії Аристотеля про розподіл знань на теоретичні,
практичні та продуктивні у праці «Теорія і практика
курикулуму» (Curriculum Theory and Practice, 1996 р.)
описує такі типи: курикулум як засіб передачі знань,
курикулум як кінцевий продукт, курикулум як процес,
курикулум як практика [1].
У 2004 р. британський дидакт А. Келли (A.V. Kelly)
виокремив основні типи курикулуму: курикулум як зміст,
курикулум як процес, курикулум як продукт [11, с.46].
Продовжуючи розвивати концепт орієнтації, А. Росс
пропонує класифікацію курикулуму з акцентом на зміст,
цілі і процес. Він виділяє такі типи: змістовно орієнтований, ціле орієнтований, процесо орієнтований.
Американський вчений Дж. Познер (J. Posner) вважає,
що моделі курикулуму можна розділити на чотири групи:
 процедурна з чіткою послідовністю дій;
 описова, у якій укладачі описують особливості
процесу або дій;
 концептуальна з чітким співвідношенням елементів курикулуму;
 критична, в якій з‘ясовується, чиї інтереси представляє модель [12, с.25].
Узагальнюючи, підкреслимо, що зазначена палітра
підходів до класифікації курикулуму доводить тезу про
його багатовимірний характер, що визначається історичним, теоретичним, соціальним підґрунтям, де знайшли
втілення вимоги і потреби суспільства та особистості.
Курикулум початкової освіти часто пов‘язують з
розвивальним його типом, який був запропонований
британським ученим А. Блітом (Alan Blyth). У праці
«Англійська початкова освіта» (1968 р.), він виокремлює
три типи курикулуму початкової освіти (вживаючи поняття
«традиції»): підготовчий, елементарний та розвивальний
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[13, с.16]. На переконання ученого елементарний курикулум був запроваджений в елементарних школах Англії, в
яких навчання спрямовувалося на формування в учнів
основних навичок з читання, мови і рахування. Основною
метою підготовчого курикулуму є надання учням знань
необхідних для складання відбіркового екзамену для
вступу до середньої школи. Розвивальний курикулум за
А. Блітом охоплює знання, що сприяють розвитку молодших школярів. Втім, слід наголосити, що окремі характеристики вищезгаданих типів частково знаходять відображення у сучасному курикулі початкової освіти [Там же].
Ідею розвивального курикулуму початкової школи
продовжили дидакти Г. Бленкін і А. Келлі. З огляду на
те, що, навчальний процес слід розглядати як сукупність
розвивальних процесів, які повинні розроблятися і
стимулюватися курикулумом, у праці «Початкова освіта:
розвивальний курикулум» (Early childhood education: a
developmental curriculum, 1996) учені акцентують увагу
на тому, що концепція курикулуму ґрунтується на глибокому розумінні форм та методів розвитку дитини і на
практичній навчальній діяльності, яка може стимулювати
цей розвиток. Для розбудови курикулуму початкової
освіти, на думку авторів, важливим є не тільки добір
знань, які необхідно передати дітям, але і визначення
мети навчання та окреслення знань, що сприяють їхньому
розвитку. Вони наголосили на необхідності планування
курикулуму для початкової школи з урахуванням зв‘язку
між знаннями, які учні відкривають для себе природним
шляхом, і знаннями, які школярі отримують у процесі
навчання окремих предметів (математики, предметів
наукового та мовного циклів), і які необхідно розвивати
відповідною навчальною діяльністю [14, с.28-42].
Результатом введення в теорію курикулуму початкової
школи феномена глобалізації, як прогресивного процесу
демократизації та модернізації стало запровадження
терміну «всесвітній курикулум». Ці процеси пов‘язані з
іменем
американського
соціолога-компаративіста
Дж.В. Меєра (John W. Meyer). Група вчених Стенфодського університету, до якої входили Дж. Меер,
А. Бенавот
(A. Benavot),
Д. Каменс
(D. Kamens),
починаючи з 1970 р. здійснювали аналітичне дослідження
міжнародного розвитку освіти. У 1992 р. вони опублікували антологію під назвою «Шкільна освіта для
широких мас: світові моделі та категорії національного
курикулуму початкової школи у ХХ столітті». У праці
вчені стверджують, що з 1945 р. країни Європи поступово
сформували так званий уніфікований курикулум початкової освіти, що містить одну або декілька національних
мов, математику, предмети наукового і суспільного циклів,
мистецтво, фізичне та релігійне виховання. На основі
цього факту Дж. Меєр висунув ідею про глобальний
характер курикулуму на етапі початкової школи, де
національні або місцеві особливості вважаються менш
значущими. Учений стверджує, що спільність різних національних освітніх систем говорить про те, що шкільний
курикулум віддзеркалює незалежну від національних
політик глобальну культуру всього світу [15, с.86].
Інша ідея Дж. Меєра стосувалася посилення акценту
в курикулумі на доцільності знань, можливості вибору,
врахуванні потреб кожного учня.
Проектуючи концептуальні підходи до розгляду кури-
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кулуму на простір Сполученого Королівства, зазначимо,
що тут зміст освіти визначається Національним курикулумом (Англія, Уельс), Курикулумом Північної Ірландії,
Курикулумом для досконалості (Шотландія), що розглядаються як офіційна рамка, яка використовується школами
для забезпечення універсальності освітніх стандартів,
визначення необхідних для трансляції учням знань,
формування у них ключових умінь. У цих фундаментальних документах – національних стандартах – уряд пропонує вчителям гнучку систему збалансованого та скерованого навчання, яке відповідає потребам дітей; визначає
вимоги суспільства до загальної освіти, рівня сформованості знань, умінь і навичок; мету початкової, середньої і
загальної освіти, завдання кожного навчального предмета,
організацію навчального процесу, структуру навчальних
програм з кожної дисципліни. У документах також закладено стандарти для вимірювання й оцінювання досягнутого учнями рівня знань, і шляхи їх подальшого покращення [16].
У процесі впровадження національного стандарту
початкова школа отримує можливість удосконалити
освітнє забезпечення, оскільки імплементація курикулуму
передбачає процес спільного планування навчального
процесу, що враховує розвивальні цілі школи, її пріоритети
в навчанні і викладанні. Йдеться про шкільний курикулум,
який є невід‘ємним компонентом початкової освіти.
Ідея розподілу курикулуму початкової освіти на повний
(total) і базовий (basic) була запропонована британською
дослідницєю К. Ашкрофт (Kate Ashcroft). Базовий курикулум трактується як такий, що охоплює предмети Національного курикулуму, а також релігієзнавство, кількість
годин, відведених на кожний навчальний предмет. Під
повним курикулумом дослідниця розуміє всю систему
освіти країни [17, с.4].
Існує інший підхід до розподілу курикулуму на шкільний, базовий і місцевий. У доповіді експертів з перегляду
Національного курикулуму «Рамка Національного курикулуму» (The Framework for the National Curriculum, 2011)
шкільний курикулум розглядається як програма з відібраним змістом та навчальною або будь-якою діяльністю,
яку школа пропонує учням з метою сприяти їхньому розвитку. У такому форматі шкільний курикулум охоплює Національний курикулум, базовий (basic) курикулум і місцевий
(local) курикулум [18, с.18].
Національний курикулум складається з основних і базових предметів, програм навчання і показників досягнутих
результатів з кожного предмету. У базовому курикулумі
окреслено додаткові рекомендації щодо організації
навчального процесу з предметів Національного курикулуму. Адміністрація школи має право перемістити деякі
предмети (крім релігійного виховання) з Національного
до базового курикулуму школи і визначити особливості і
специфіку їх викладання.
Місцеві органи влади також мають право ввести до
Національного і базового курикулумів деякі інтегровані
курси, що сприяють кращому засвоєнню знань, формуванню вмінь і навичок учнів на основі впровадження
елементів знань з деяких предметів або навичок (наприклад, навичок мислити) до змісту інших дисциплін.
Мова йде про так званий «місцевий» курикулум, що доповнює Національний і базовий курикулуми. Основними

завданнями місцевого курикулуму є підвищення ефективності навчального процесу, створення умов для його
модернізації, запровадження інноваційних ідей та їх
адаптація до освітніх потреб учнів [18, с.21].
У розробленій моделі основні категорії навчання –
знання і розвиток подаються у вигляді двох ліній, до
яких відносяться різні блоки освітніх галузей. Знання з
предметів розглядаються авторами як накопичений
досвід минулого, який необхідно передати майбутнім
поколінням з урахуванням потреб сучасного суспільства.
До розвивального блоку моделі шкільного курикулуму
відноситься особистісний, суспільний, емоційний, фізичний і когнітивний розвиток учня. Отже, за моделлю шкільний курикулум розглядається як результат взаємодії між
соціально значущими знаннями й особистими потребами
учня, що сприяють його розвитку.
Висновки. Слід підкреслити, що процес розбудови
курикулуму має культурно-історичні витоки, визначається
вимогами суспільства, окреслюється актуальними
проблемами певного відрізку часу; у ньому враховуються
національні традиції та вікові особливості учнів; він
ґрунтується на педагогічній спадщині освітньої системи
країни та досвіді світової педагогічної думки.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що в дослідженнях британських учених розглядається на основі
теорії курикулуму. Особливістю курикулуму є його
багатовимірність, що обумовлює формування різних
підходів до класифікації його видів і типів, підтверджуючи
комплексність цього педагогічного феномена.
Проведений аналіз британської педагогічної літератури
уможливив конкретизувати науковий зміст терміну
«курикулум», який розглядається як педагогічне явище,
у якому визначається соціальний і навчальний досвід,
необхідний для трансляції учням, що забезпечить ефективність подальшого навчального процесу і створить базу
знань, умінь і навичок, необхідних для самостійного
навчання впродовж життя.
«Національний курикулум» розглядається як офіційна
рамка для забезпечення універсальності освітніх
стандартів й визначення необхідних для передачі учням
знань, ключових умінь і навичок.
«Шкільний курикулум» позиціонується як програма з
відібраним змістом і навчальною чи іншою діяльністю,
що пропонується учням школою з метою їхнього розвитку
та покращення їхнього ставлення до навчання.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ФЕНОМЕНУ «УПРАВЛІННЯ
ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ КЕРІВНИКІВ ЗЗСО У
РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
У статті аналізується питання феномену «управління професійним розвитком керівника закладу
загальної середньої освіти в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти» як цілеспрямованої
взаємодії суб‟єктів, спрямованої на фундаменталізацію професійних знань керівника, забезпечення
гармонізації
світоглядно-методологічних,
менеджерських,
культурологічних
компетентностей.
Акцентується увага на особливостях структури даного феномену, його взаємозв‟язках та
взаємозалежностях.
Ключові слова: управління, керівник, професійний розвиток, управління професійним розвитком
керівника закладу загальної середньої освіти, післядипломна педагогічна освіта.
Постановка проблеми. Професійний розвиток керівника закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) відбувається за допомогою такої форми діяльності людини, як
управління. Будучи поняттям багатогранним і певною
мірою універсальним, управління характерне всім
організованим системам, а тому широко використовується
в різних науках. Управління забезпечує збереження
організованих систем, їх певну структуру, підтримання
режиму діяльності, реалізацію їх програми та мети [1,
с.674]. Тому питання управління професійним розвитком
керівника закладу загальної середньої освіти в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти, його
змісту та особливостей структури, організації ефективних
взаємозв‘язків і взаємозалежностей, які забезпечать
якість управління, є досить актуальним і потребує системного наукового вивчення.
Метою статті є наукова рефлексія феномену «управління професійним розвитком керівника закладу загальної
середньої освіти в регіональній системі післядипломної
педагогічної освіти», обґрунтування його структури,
взаємозв‘язків та взаємозалежностей, покликаних
забезпечити очікувані результати такої цілеспрямованої
діяльності.
Виклад основного матеріалу. Теоретичні дослідження
проблем управління освітою всебічно розкриті в працях
В. Анісімової, В. Бондаря, Г. Дмитренка, Г. Єльникової,
Л. Карамушки, В. Лутая, О. Мармази, В. Маслова,
М. Поташніка, В. Серикова, ін. Ми цілком погоджуємося
з В. Лутаєм у тому, що поняття «управління» стало
одним з необхідних та найважливіших у розкритті
структури будь-якої цілеспрямованої діяльності; це
поняття, по-сутi справи, вже перетворилось в одну з
основних категорій філософської теорії діяльності [2,
с.220].
Управління професійним розвитком керівника ЗЗСО
в регіональній системі післядипломної педагогічної
освіти належить до соціального управління, а, як відомо,
соціальне управління забезпечує вплив на суспільство з
метою його впорядкування, збереження якостей, специ-

фіки, вдосконалення та розвитку. Сутнісно управління
професійним розвитком керівника ЗЗСО бачиться нами
як цілеспрямована взаємодія суб‘єктів, спрямована на
фундаменталізацію професійних знань керівника,
забезпечення гармонізації світоглядно-методологічних,
менеджерських, культурологічних тощо компетентностей.
Забезпечуючи управління професійним розвитком керівника ЗЗСО, необхідно дати відповідь на питання: для
чого організовувати професійний розвиток керівника
(мета); чому саме їх навчати (зміст), як зробити процес
навчання мотивованим, поєднуючи зовнішнє управління
з самоуправлінням, які заклади здійснюватимуть навчання;
які форми, методи, технології забезпечать їх безперервну
освіту. Тобто саме управління створює та розвиває
оптимальні умови професійного розвитку керівника
ЗЗСО, підтримуючи процеси самоорганізації.
Самоорганізація освіти, самоуправління в освітній
діяльності співзвучне з синергетичною парадигмою і
полягає в стимулюючому та спонукаючому впливі на
суб‘єкт з метою його саморозкриття і самовдосконалення
в процесі співробітництва з самим собою та іншими людьми. Принципова відмінність синергетики від інших
наук, які вивчають системи, в ідеї самоорганізації як
іманентній властивості складних систем. При цьому використовуються не стільки надходження інформації ззовні,
скільки можливості, закладені в самій системі [3, с.101].
Післядипломна педагогічна освіта, яка передбачає
набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (професійнотехнічної) або фахової передвищої освіти та практичного
досвіду [4], покликана забезпечити системний безперервний професійний розвиток керівника ЗЗСО. Як зазначається в Законі України «Про освіту», освіта дорослих,
що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на
реалізацію права кожної особи на безперервне навчання
з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів
суспільного розвитку та потреб економіки [4].
Звідси, важливою світоглядною думкою щодо управління професійним розвитком керівників ЗЗСО є орієнтація
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на особистість, створення сприятливих умов для інтелектуально-особистісного зростання керівника, розвитку його
суб‘єктної активності, здібностей, розкриття потенціалу.
Цілком погоджуючись із В. Сериковим у тому, що
особистісно орієнтоване управління полягає в створенні
умов для професійного та особистісного розвитку і
саморозвитку педагога [5, с.257], під особистісно
орієнтованим підходом розуміємо таку методологічну
орієнтацію в управлінській діяльності, що дозволяє з
опорою на систему понять, ідей та способів дій забезпечити і підтримати процеси самопізнання, самопобудови,
самореалізації особистості кожного керівника ЗЗСО,
розвиток його неповторної індивідуальності [6, с.94].
Проаналізуємо компоненти структури особистісно
орієнтованого підходу до управління професійним
розвитком керівників ЗЗСО, якими є основні поняття, як
головний інструмент миследіяльності; принципи як
вихідні положення і основні правила здійснення особистісного підходу; технологічний, як способи та прийоми
управлінської діяльності.
До основних понять відносяться індивідуальність, як
неповторна своєрідність людини; особистість як сукупність властивостей індивіда; самоактуалізована особистість як людина, що свідомо і активно розкриває свої
можливості та здібності; самовираження як процес та
результат розвитку і прояву притаманних індивіду якостей
та здібностей; суб‘єкт як індивід, якому притаманна
свідома творча активність і свобода у пізнанні; суб‘єктність як якість людини, що виражає здатність її виявляти
свободу і активність у виборі діяльності; Я-концепція як
пережита та усвідомлена людиною система уявлень про
саму себе; вибір як можливість вибирати; фасилітація як
діяльність педагога з надання допомоги керівнику в
розв‘язанні професійних проблем.
Другим компонентом є принципи як вихідні положення
та основні правила здійснення особистісно орієнтованого
підходу до управління професійним розвитком керівників
ЗЗСО. Це принципи самоактуалізації, індивідуальності,
суб‘єктності, творчості та успіху, вибору, створення ситуацій для індивідуальної творчості, довіри та підтримки.
Третій компонент – технологічний, який відображає
такі способи і прийоми управлінської діяльності, що
відповідають вимогам діалогічності, творчого характеру
діяльності, спрямованості на підтримку індивідуального
розвитку особистості, надання суб‘єктам необхідного
простору, свободи для прийняття самостійних рішень,
вибору змісту та способів діяльності [6, c.95].
Щоб чітко, критеріально і якісно забезпечити особистісно-розвиваючий процес управління професійним зростанням керівників ЗЗСО, необхідно чітко визначити цілі;
розробити конструкцію змісту освіти, в якому оволодіння
управлінськими знаннями та технологіями органічно
поєднувалося б із засвоєнням особистого управлінського
досвіду, визначити де і як цей досвід буде збагачуватися;
виявити технології, які містять механізми особистісного
розвитку керівників на основі створення особистіснорозвиваючої педагогічної ситуації. При цьому повинен
бути засвоєний діагностичний інструментарій для оцінювання ефективності такої ситуації в освітньому процесі.
Управління професійним розвитком керівників ЗЗСО
в регіональній системі післядипломної педагогічної
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освіти здійснюється завдяки відповідним взаємозв‘язкам
та взаємозалежностям, що характеризують взаємодію
учасників освітнього процесу. Демократизація управління
вимагає умінь аналізувати оточуюче середовище, внутрішню ситуацію, встановлювати системні зв‘язки між
фактами, явищами, бачити перспективи розвитку, брати
на себе відповідальність шляхом прийняття відповідних
рішень. Відпрацюванню таких умінь, на думку науковців,
сприяє наскрізно-адаптивна система управління, у якій,
як і в інших, загальна управлінська структура має статичну
та динамічну підструктури [7, с.31].
Статичну підструктуру складають такі управлінські
компоненти, як районні/міські методичні кабінети,
інформаційно-методичні центри, регіональні інститути
післядипломної педагогічної освіти. У цій підструктурі
керівник розглядається як суб‘єкт управління власною
освітньою діяльністю. Динамічну підструктуру складають
цільові функції управлінських структур усіх рівнів
організації післядипломної освіти керівників ЗЗСО.
Така адаптація зумовлює чітку координацію та наступність управління професійним розвитком керівників
ЗЗСО, перехід від оперативного до цільового управління
через узгодження функцій, забезпечення мотивації;
управління набуває рефлексивного характеру. Усе це
сприяє поступовій зміні світоглядних позицій керівників,
створенню мотиваційної сфери всіх учасників освітнього
процесу.
Розробка і практична реалізація такої системи передбачає вирішення низки завдань: завдання, орієнтовані на
глибоке і всебічне пізнання системного багатоаспектного
об‘єкта управління – професійного розвитку керівника
ЗЗСО, структури його професійних та особистих потреб;
завдання, пов‘язанні із встановленням та обґрунтуванням
цілей, з їх нормуванням чи еталонуванням; завдання,
зумовлені пошуком шляхів, методів і засобів впливу на
об‘єкт управління (професійний розвиток керівника
ЗЗСО); завдання, викликані необхідністю впровадження
нового механізму управління професійним розвитком
керівників ЗЗСО, забезпечення і підтримки його результативності.
Висновки. Таким чином, наукова рефлексія феномену
«управління професійним розвитком керівника закладу
загальної середньої освіти в регіональній системі
післядипломної педагогічної освіти», обґрунтування
його структури, взаємозв‘язків та взаємозалежностей,
дає сукупність загальних орієнтирів для створення дієвої
системи управління даним процесом.
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CONTENT AND STRUCTURE OF THE PHENOMENON «MANAGEMENT OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF THE HEAD OF THE INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN THE
REGIONAL SYSTEM OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION»
The article analyzes the phenomenon of the «management of professional development of the head of the institution of
general secondary education in the regional system of postgraduate pedagogical education» as a targeted interaction of
subjects aimed at fundamentalizing the professional knowledge of the head, ensuring the harmonization of philosophical,
methodological, managerial, cultural competencies. The emphasis is on the peculiarities of the structure of this phenomenon,
its interconnections and interdependencies.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті проаналізовано та розглянуто наукові підходи до визначення поняття навчальної діяльності.
Встановлено, що науковці виділяють діяльнісний, біхевіористичний, когнітивний, нейролінгвістичне
програмування, кібернетичний підходи. Розкрито зміст поняття навчальної діяльної діяльності у
відповідності до аналізу процесу навчання і проблем, які виявленні в професійній підготовці студентів та
враховуючи вимоги сьогодення.
Ключові слова: діяльність, навчальна діяльність, наукові підходи до навчальної діяльності.
Постановка проблеми. Сформована у минулому
парадигма, яка говорить про те, що для успішного
положення людини в суспільстві необхідно засвоїти
певний об‘єм знань та передавати його від покоління до
покоління вичерпала себе. Входження країни у європейське співтовариство потребує від спільноти активних,
креативних, мобільних людей, які здатні швидко адаптуватися в сучасних умовах. Зазначені суспільні процеси
знайшли відображення також в освітній та навчальній
діяльності. Виховання та навчання мобільної молоді можливо за умови активної позиції тих, кого навчають в процесі
навчальній діяльності. Визначення механізмів активізації
учасників навчального процесу, які вплинуть на адаптивність, гнучкість та креативність тих, кого навчають
можливо за умови дослідження та вивчення суті поняття
«навчальна діяльність» у провідній науковій літературі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Навчальна
діяльність неодноразово була об‘єктом системних
досліджень різних науковців, зокрема навчальну діяльність
учнів досліджували: Ю. Бабанський, Н. Волкова,
В. Давидов, О. Дусавицький, Д. Ельконін, Є. Ільїн,
В. Краевський, І. Лернер, В. Лозова, А. Маркова,
М. Матюхіна,
В. Оконь,
Г. Троцко,
М. Фіцула,
І. Харламов, А. Хуторський, Г. Цукерман, Г. Щукіна та
інші; студентів Н. Баришнікова, І. Голіяд, П. Д‘ячук,
І. Засядько,
О.
Ігнатьєва,
О. Ішков,
І. Ільясов,
О. Кетруша, В. Ляудіс, О. Лушнікова, Ю. Мішина,
В. Ортинський, О. Ріхтер, М. Федорова, Г. Харченко,
В. Ягупов та інші. Навчальну діяльність, як об‘єкт управління розглядалася в науковій літературі С. Архангельським,
Т. Дмитренко, Г. Коганом, Р. Лімбергом, Р. Майером,
Ю. Маштбицем,
П. Підкасистим,
М. Скаткіним,
В. Сластьоніним, В. Якуніним та іншими. Серед
зарубіжних дослідників велику увагу навчальній
діяльності приділяли P. Bromley, A. Garrett, A. Martin,
D. Kolb, C Meyers & T. Jones, R. Kennedy та інші. Та
переважна більшість основоположних досліджень щодо
навчальної діяльності була виконана або до або на
початку тотальної інформатизації суспільства і тому не
бере до уваги зміну умов здійснення освітньої діяльності.
Метою статті є визначення підходів, що склалися в
науковій літературі до трактування поняття навчальної

діяльності, аналізі сутності феномену «навчальна діяльність» відповідно до вимог сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблемі дослідження теоретичних та практичних аспектів
навчальної діяльності студентів в науковій літературі
вже тривалий час приділяється велика увага, але й на
сьогоднішній день це питання є не достатньо вирішене
та залишається актуальним. Проаналізувавши наукові
джерела та публікації було виявлено, що в дослідженнях
провідних фахівців виділяють різні підходи до трактування
поняття навчальної діяльності. Встановлено, що одні
дослідники розглядають навчальну діяльність в рамках
діяльнісного підходу, другі біхевіористичного, інші
когнітивного, НЛП, кібернетичного підходів.
Визначено, що поняття навчальної діяльності у вітчизняній педагогічній науці базується на засадах діяльнісного підходу. Цей підхід ґрунтується на положенні, що
психіка особистості нерозривно пов‘язана з її діяльністю
і діяльністю обумовлена. При цьому діяльність розуміється
як свідома активність людини, що виявляється в процесі
взаємодії з навколишнім середовищем [6, 8]. В рамках
зазначеного підходу навчальну діяльність розглядають
та розуміють, як учіння. Дослідивши феномен поняття
учіння визначено, що воно не має єдиного трактування
та в рамках зазначеного підходу розглядається серед
науковців з різних точок зору:
 учіння, як пізнавальна діяльність (С. Рубінштейн) ;
 учіння, як зміна суб‘єкту діяльності в процесі
виконання певних дій (О. Леонтьєв, Л. Виготський,
Н. Тализіна, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін);
 учіння як творча діяльність (К. АбульхановаСлавська, Г. Щукіна);
 учіння, як фактор, що визначає направлення
поведінки, тих кого навчають (Й. Лінгарт, Й. Ломпшер);
 учіння, як самостійна діяльність тих, кого навчають
по засвоєнню знань, умінь (А. Асмолов).
Проведений аналіз зарубіжної літератури показав, що
в психологічній літературі сформувався, як окремий
підхід біхевіористичний в якому навчальна діяльність
ототожнюється із поняттям научіння. Научіння розглядається, як процес і результат індивідуального досвіду [3].
Представниками цього наукового напрямку є: Е. Торндайк,
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Б. Уотсон, К. Хал, Е. Газрі, Б. Скінер, А. Бандура,
Дж. Мід, Е. Толмен, Р. Аткінсон та інші, але і вони в
наукових працях дотримуються різного погляду на процес
научіння. Так одні розглядають його, як утворення
взаємозв‘язку між стимулом та реакцією та пристосування
до середовища (Е. Торндайк, Б. Уотсон, Б. Скінер, К. Хал),
другі вивчають процес научіння в поняттях законів
асоціації (Е. Газрі, У. Естес), треті відмічають когнітивну
природу научіння (А. Бандура, Е. Толмен, Р. Аткінсон).
Неоднозначність тлумачення змісту понять учіння та
научіння в наукових працях серед науковців пояснюється
різними задачами, які науковці ставлять в своїх дослідженнях.
В психолого-педагогічній літературі виділяють на
ряду з вище зазначеними підходами до визначення навчальної діяльності когнітивний підхід, який використовує
метафору комп‘ютера. Представниками якого є Дж. Мілер,
Дж. Брунер, У. Найсер, С. Герберт, А. Ньюел, К. Прибрам,
Р. Солсо, А. Брушлинський, Дж. Сперлинг та інші. Дослідники когнітивного підходу в наукових працях розглядають
навчальну діяльність з позиції процесу переробки
інформації в процесі розв‘язання задач.
В рамках теорії управління, сформувався кібернетичний підхід, який розглядає навчальну діяльність, як
об‘єкт управління для ефективної організації навчального
процесу. Такого підходу дотримується ряд науковців, серед
них: С. Архангельський, В. Афанасьєв, Ю. Бабанський,
В. Безпалько, Н. Кузьміна, П. Гальперин, Є. Машбиць,
Т. Дмитренко, О. Ігнатьєва, В. Оконь, В. Якунін,
Н. Тализіна, Г. Коган та інші.
Відносно новий підхід, який розвивається в психології
є нейролінгвістичне програмування. Представниками
даного підходу є: М. Гріндер, Р. Бендлер, К. Андреас,
Ф. Пьюселик, Б. Льюіс, С. Коваленко та інші. Навчальна
діяльність в рамках цього підходу розглядається як
процес засвоєння патернів поведінки (в тому числі й
ментальних патернів), яке відбувається через досвід,
який людина отримує через сенсорні канали (візуальний,
аудіальний, кінестетичний) та відбивається у внутрішніх
репрезентаціях та мові.
Не зважаючи на різноманітність підходів до визначення
трактування навчальної діяльності, традиційним в
психолого-педагогічній літературі в рамках якого
прийнято розглядати навчальну діяльність залишається
діяльнісний підхід. В психологічному словнику говориться, що діяльність є специфічною людською формою
активного ставлення до дійсності, що спрямоване на
його перетворення, регульована свідомістю як вищою
інстанцією, внутрішня і зовнішня активність, що спричиняється потребою і регулюється свідомо поставленою
метою [9]. О. Леонтьєв розуміє діяльність, як категорію
життя, як будь-яке життєве, активне відношення організму
(суб‘єкту) до дійсності, до предметів (об‘єктів) [6].
С. Рубінштейн у визначенні діяльності акцентує увагу на
поведінковому аспекті, діяльність людини в цілому він
розглядає, як перш за все вплив, зміну дійсності; діяльність
говорить він це сукупність дій, що направленні на досягнення цілі [8].

На основі наведених визначень діяльності, можемо
говорити, що діяльність це активний процес в рамках
якого змінюється суб‘єкт діяльності.
Аналіз наукових джерел та підходів до визначення змісту поняття навчальної діяльності показав, що на сьогоднішній день трактування поняття залишається неоднозначним. Опрацювання наукової літератури дозволило
зробити висновок про те, що в рамках шкільної освіти
навчальну діяльність, розуміють як пізнавальну діяльність
тих, кого навчають в процесі набуття нових знань, умінь
і навичок або зміна старих; діяльність за рішенням
навчальних завдань тощо [10]. Дослідники, що розглядають
навчальну діяльність студентів, говорять, що на відміну
від діяльності школярів, вона є більш самостійною та
включає в себе не лише пізнавальну діяльність, а й організаційну, адже трактується як організована система дій
того, хто навчається, спрямованого на узгодження/
спільне навчання з метою розуміння, проектування,
комунікації, рефлексії, за підтримки та супроводу
педагога; планомірна, організована, спільна і двостороння
цілеспрямована діяльність тих, хто навчає, і тих, хто
навчається, спрямована на свідоме, міцне і глибоке
опанування останніми системи знань, навичок і вмінь
тощо [7]. Аналіз зарубіжних джерел інформації [1, 2]
показав, що зарубіжні наковці навчальну діяльність
розглядають, як діяльність по отриманню знань, умінь та
навичок через активну діяльність, за допомогою активних
методів та засобів навчання.
На основі аналізу навчальної літературі та проблем,
що існують в професійній підготовці студентів [5],
враховуючи вимоги сьогодення було встановлено власне
розуміння поняття «навчальна діяльність». Навчальна
діяльність студента це його особиста діяльність спрямована на пізнання оточуючого світу в процесі взаємодії з
учасниками навчального процесу шляхом власної самоорганізації.
Висновок. Таким чином в процесі вивчення наукової
літератури було встановлено, що поняття «навчальна
діяльність» у наукових джерелах не має однозначного
тлумачення, це пояснюється тим, що науковці вирішують в
своїх наукових дослідженнях різні задачі, встановлено
підходи до визначення навчальної діяльності, проаналізовано трактовку поняття та запропоновано власне розуміння
поняття навчальної діяльності враховуючи вимоги
сьогодення.
Подальшого дослідження набуває аналіз шляхів активізації навчальної діяльності студентів та їх вплив на
позицію студентів в процесі навчання.
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ
ДО НАВЧАННЯ У ШЕСТИРІЧНИХ ДІТЕЙ
У статті розкрито зміст психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі,
а також охарактеризовано загальну здатність до навчання, яка допомогає дітям успішно засвоювати
навчальний матеріал.
Ключові слова: навчання, здатність, психологічна готовність.
Постановка проблеми. У контексті піднятої проблеми
недостатньо уваги приділяється психологічній готовності
дитини до школи в плані її здатності до навчання. Насамперед тому, що недостатньо розроблені організаційнометодичне забезпечення, конкретні комплекси діагностико-психологічні методики, які в практичній роботі
змогли б контролювати розвиток дітей, кваліфікаційно
виявляти їх потенційні можливості у формуванні здатності
до навчання, визначаючи цим своєчасну педагогічну
допомогу. Конкретні методичні рекомендації потрібні не
тільки вихователям, а й вчителям, які працюють з шестилітками. Наступність у роботі дошкільного навчального
закладу та школи у вирішенні завдань формування в дітей
здатності вчитися в силу різних причин ще належним
чином не налагоджена.
Проблемам готовності до шкільного навчання останнім
часом приділяється все більше уваги як вітчизняними,
так і зарубіжними дослідниками-педагогами, психологами,
дефектологами. У своїх працях Л.І. Божович, Л.А. Венгер,
Л.С. Виготський, А.В. Запорожець, А.Р. Лурія, С.Я. Рубінштейн, Є.О.Смірнова та ін. розглядають наявність необхідних знань, навичок і вмінь у дітей старшого дошкільного віку.
Мета роботи – привернути увагу до проблеми формуванні здатності до навчання в школі шестирічних дітей.
Виклад основного матеріалу. Навчальна діяльність,
як відомо, не є провідною в дошкільному віці. В дошкільному навчальному закладі серед інших видів діяльності
саме навчальна відіграє надзвичайно важливу та тільки
їй притаманну роль у вирішенні деяких освітніх і виховних
завдань. За допомогою навчання дітям забезпечуються
певні систематизовані знання про предмети та явища
оточуючого середовища, суспільні події, формуються
деякі практичні навички та вміння, а також створюються
оптимальні умови для реалізації вікових можливостей в
розвитку у них здібностей до цієї діяльності.
Характерна специфічна риса дошкільного навчання –
формування у дітей навчальної діяльності як нового
способу їх діяльності, який відрізняється за своїм характером і мотивами від гри, праці та самообслуговування.
Одним із найважливіших підсумків психологічного
розвитку в період дошкільного дитинства є психологічна
готовність дитини до шкільного навчання.
У психологічному словнику поняття «готовність до
шкільного навчання» визначається як сукупність морфо-

фізіологічних особливостей дитини старшого дошкільного
віку, що забезпечує успішний перехід до систематичного,
організованого шкільного навчання [1].
На думку В.С. Мухіної готовність до шкільного навчання – це бажання й усвідомлення необхідності вчитися,
що виникає в результаті соціального дозрівання дитини,
появи у неї внутрішніх протиріч, що задають мотивацію
до навчальної діяльності [2].
Л.А. Венгер дає найбільш повне і ширше поняття
«готовності до школи», де визначає, що готовність як
повний набір знань й умінь, у якому повинні бути
присутні всі інші елементи, хоча рівень їх розвитку
може бути різний [3].
Розглядаючи готовність дітей старшого дошкільного
віку до школи, Д.Б. Ельконін на перше місце ставив сформованість необхідних передумов навчальної діяльності [4].
Поділяючи точку зору психологів (Б.Г. Ананьева,
Н.О. Менчинської, С.Л. Рубіншейна) про те, що
головний структурний компонент здатності до навчання як
найбільш загальної здатності до засвоєння знань, вчення –
якості розуму (глибина, самостійність, гнучкість тощо)
ми вважаємо, що якості розуму є стійкими особливостями особистості як суб‘єкта інтелектуальної (навчальної)
діяльності; якості розуму характеризують активність
особистості, а звідси і психологічні механізми оволодіння
цією діяльністю, внутрішні умови переходу на більш
якісно вищий рівень розвитку. Але не можна заперечувати
процесу її формування, оскільки не можна заперечувати
швидкий розумовий розвиток в цьому віці. Початкові
якості розуму, які починають формуватись, є закономірним результатом психічного становлення дитини як
суб‘єкта діяльності.
До старшого дошкільного віку рольова гра в основному
вже реалізує свої можливості як провідна діяльність, яка
формує символічну функцію свідомості, розвитку уяви,
образного мислення. Вона в певній мірі відкриває дитині
і загальний сенс навчальної діяльності, яка стає привабливою саме тому, що вона тут вчиться, готується до школи, –
вчиться розповідати, рахувати, вимірювати. Дитина
починає по іншому сприймати вказівки та оцінку вихователя на свою адресу та адресу товаришів.
На нашу думку, навчальна діяльність у цей перехідний
період покликана залучити до життя такі новоутворення
у психічному розвитку дитини, які накопичують у собі
всі попередні досягнення, сприяють включенню в почат-
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кову систему нових відношень до дорослого, до знань,
до дитячого колективу, до себе. Безумовно, це включення
відбувається на більш елементарній змістовій основі, ніж
у навчальній діяльності шкільного типу, але характер
організації повинен наближуватись до шкільного – на
навчальному занятті дитина не грається, а вчиться:
вчиться працювати за завданнями педагога, контролює
свої дії з позицій його вказівок, отримувати результат,
адекватний змісту даного завдання. Суб‘єктивні досягнення в навчальній діяльності (успіх, невдача) дитина
повинна навчитись елементарно усвідомлювати та оцінювати. На межі ігрової та навчальної діяльності виникає
багато проблем, які потребують вирішення. До них відносять індивідуальні відмінності в психологічній готовності
до навчання в школі.
З однієї сторони, оптимальна реалізація можливостей,
тобто одні діти орієнтовані на основні вимоги завдання,
прагнуть до успіху (хочуть навчитися), у них розвинені
навчальні дії, включаючи самоконтроль і самооцінку, на
усіх етапах роботи, подобається розумова праця, а
результат приносить задоволення насамперед своєю
якістю – відповідністю завданню. Такі діти добре навчаються на групових заняттях. В аналогічних умовах у
деяких дітей яскраво проявляються інші особливості:
відсутність елементарного інтересу до зайняття,
труднощі усвідомлення завдання (вони не планують
виконання майбутньої діяльності), бідність і несистематичність знань про оточення, відсутність елементарної
саморегуляції з позицій вимог завдання; тяжіння до
раніше засвоєних дій і операцій, до «бездумного» стилю
роботи, несамокритичність в оцінці власних дій (як
правило, вони задоволені собою і результатами своєї
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праці). З колективних занять такі діти ніби «випадають».
Їхня характеристика відображає низький рівень психологічного розвитку, крайню несформованість внутрішніх
(суб‘єктивних) передумов до саморозвитку в навчальній
діяльності, тобто знижену здатність до навчання,
знижений рівень навчання. Такі діти на групових заняттях
не можуть навчатись. Розвиваючий ефект навчальної
діяльності дошкільного типу різний і потребує спеціального розгляду.
Висновки. Отже, розвиваючий ефект навчальної діяльності дошкільного типу є необхідною умовою суб‘єктивного входження дитини в шкільну навчальну діяльність.
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поширені методи та прийоми, що сприяють формуванню критичного мислення здобувачів початкової
освіти на уроках літературного читання; подано структуру уроку з розвитку критичного мислення.
Зазначено, що ця технологія є однією з інноваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогам Нової
української школи щодо переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, увага переноситься на
процес набуття школярами знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в
компетентності.
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розвитку критичного мислення, методи, прийоми, урок літературного читання.

Постановка проблеми. Демократичні зміни, що відбуваються в суспільстві, позначаються і на завданнях
шкільної освіти. Вирішення сучасних проблем удосконалення освіти пов‘язано з переходом до розробки інноваційних методів, які мають базуватися на підвищенні рівня
пізнавальної активності учня, перенесення акцентів з
процесу відтворення на процеси розуміння й мислення.
Впровадження нових освітніх технологій особистісно
зорієнтованого навчання у закладах початкової освіти –
це передумова активної пізнавальної діяльності учнів:
нестандартна, цікава, творча робота, яка пробуджує в
здобувачів початкової освіти інтерес до знань і сприяє
емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку
школярів. Однією з інноваційних технологій, що допомагає
учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє
розвитку його особистісних якостей, є технологія
формування та розвитку критичного мислення.
Концепція «Нової української школи» наголошує, що
розвиток критичного мислення є одним з наскрізних
завдань освітнього процесу і на сьогодні виступає одним
з модних трендів в освіті. Для того, щоб навчити дітей
розрізняти факт і суб‘єктивне бачення, не піддаватися на
маніпуляції під час уроків у закладах початкової освіти
необхідно використовувати методи та прийоми розвитку
критичного мислення.
Критичне мислення – складне й багаторівневе явище.
Мислити критично означає вільно використовувати
розумові стратегії та операції високого рівня для
формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, прийняття рішень [1, с.3].
Технологія розвитку критичного мислення як освітня
інновація стала предметом досліджень вітчизняних
педагогів і методистів порівняно недавно. Це зумовлено
тим, що погляди вчених стосовно можливості формування
критичного мислення в здобувачів початкової освіти
впродовж останніх ста років були досить суперечливими.
Мета статті: вивчити теоретичні засади технології
розвитку критичного мислення; розкрити методи та
прийоми, що сприяють формуванню критичного мислення

здобувачів початкової освіти на уроках літературного
читання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея розвитку критичного мислення виникла в США і є однією із
загальновизнаних напрямів навчання та виховання у
зарубіжній педагогіці та психології. Ця проблема стала
об‘єктом наукових пошуків як зарубіжних (Д. Брунер,
Дж. Гілфорд, С. Заір-Бек, М. Ліпман, К. Мередит, Р. Пауль,
Д. Рассел, К. Таврис, Ч. Темпл, К. Уейд, Д. Халперн,
Дж. Чаффа та ін.), так і вітчизняних науковців
(А. Авершин, Н. Березанська, Д. Вількєєв, Т. Воропай,
Н. Дайрі, Б. Зейгарник, І. Кожуховська, Т. Кудрявцев,
А. Ліпкін, Б. Теплов, С. Терно, О. Тягло, А. Федоров,
Т. Яковенко, Л. Ямщикова та ін.). Запорукою впровадження технології формування критичного мислення учнів у
практику закладів початкової освіти є наукові доробки
Л. Варзацької, М. Вашуленка, С. Гончаренка, О. Савченко.
У своїх наукових доробках вони висвітлюють питання
розвитку в здобувачів початкової освіти вміння самостійно
опрацьовувати навчальний матеріал, виконувати проблемні
завдання лінгвістичного спрямування, робити висновки,
помічати та виправляти як власні помилки, так і помилки
своїх однокласників.
Виклад основного матеріалу. Метою модернізації
освітньої системи України є створення Нової української
школи, в якій буде приємно вчитися, що дасть здобувачам
початкової освіти не тільки знання, але й здатність
застосовувати їх у житті. В свою чергу, нові вимоги до
умов реалізації загальноосвітніх програм і основні умови
побудови уроку можуть розглядатися як індивідуальність,
мінливість і відкритість, де використання методів кри тичного мислення є невід‘ємною частиною сучасного урок у.
З педагогічної точки зору, критичне мислення є
комплексом розумової діяльності, що характеризується
здатністю людини аналізувати, порівнювати, синтезувати,
оцінювати інформацію з будь-якого джерела; бачити
проблеми, задавати питання; висувати гіпотези та
оцінювати альтернативи; робити свідомий вибір, приймати
рішення і пояснювати його.
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Цим психічним процесам треба навчати, а потім –
поліпшувати їх і тренувати. Ідеальним середовищем для
цього виступає школа. Розвиток критичного мислення
досягається шляхом використання різних методологічних
стратегій, що використовуються на окремих етапах урок у.
Технологія проведення уроку з розвитку критичного
мислення залежить від змісту предмета і дидактичних
завдань, від типу уроку (це набуття нових знань або
формування вмінь), від фактичного предмета дослідження.
Даний урок традиційно складається з трьох основних
частин: вступної, основної та заключної. Ми пропонуємо
ознайомитися зі структурою уроку з розвитку критичного
мислення.
«Виклик» (вступна частина уроку) триває зазвичай
5-7 хвилин. За цей час необхідно оновити базові знання,
«зробити щось актуальне, потрібне» на час цього конкретного уроку. Опорними ці знання учнів є тому, що саме
на них, як на фундаменті будуються наступні знання.
Під час вступної частини уроку вчитель повинен
запропонувати учням такі методи та завдання, які
дозволять їм оновити існуючі знання, уявлення, навички,
пов‘язані з темою уроку; провести їх «інвентаризацію»
та виявити прогалини; зосередитися на новій темі; створити контекст для сприйняття нових ідей; сформувати
позитивне ставлення, зацікавленість у процесі навчання.
На уроках з розвитку критичного мислення вчитель
повинен бути провідником, пробуджувати інтерес учнів
до роздумів та уважно вислуховувати їхні міркування.
В ході вступної частини уроку молодші школярі
повинні засвоїти кілька важливих способів пізнавальної
діяльності або поліпшити наявні вміння. Процес
активного запам‘ятовування того, що вони знають про
досліджуваний предмет, дозволяє аналізувати власні
знання та ідеї, що в свою чергу дозволяє визначити
рівень цих знань і долучити до них нові. Для того аби
розв‘язати це завдання, вчитель має ставити навідні
запитання, а також використовувати такі методи як кластер, асоціативний кущ, мозковий штурм, кубування тощо.
Завершується вступна частини уроку з розвитку
критичного мислення оголошенням нової теми і результатів, яких необхідно досягти та стимуляцією здобувачів
початкової освіти до усвідомлення цілей навчання.
До найпоширеніших методів розвитку критичного мислення, які варто використовувати під час вступної
частини уроку належать: кластер, асоціативний кущ,
дерево передбачень, таблиця «Знаємо – Хочемо дізнатись –
Дізнаємось», мозковий штурм, робота в парах, кошик
ідей, правильні й неправильні судження, мультиголосування, передбачення на основі опорних слів, діаграма
Венна.
Основна частина уроку розвитку критичного мислення
(триває до 30 хвилин) побудована на організації активної
діяльності молодших школярів. Така діяльність спонукає
учнів спостерігати, осмислювати навчальний матеріал,
відповідати на поставлені запитання, ставити свої та
добирати відповіді на них тощо.
Найважливішим завданням молодших школярів на
цьому етапі уроку є «конструювання» знань і навичок,
формування особистого ставлення до теми. Для цього
вони, за допомогою вчителя, порівнюють свої очікування з
тим, що їм насправді пропонують вивчати; задають питан-

55

ня про новий навчальний матеріал; експериментують,
намагаючись застосовувати новий матеріал на практиці
за допомогою своїх ідей, знань, навичок, незалежно від
того, чи є вони достатніми; аналізують досвід; переглядають свої очікування і висловлюють нові; виявляють
найважливіше, осмислюють теоретичні ідеї, поняття;
відстежують хід власних думок; роблять висновки щодо
змісту навчального матеріалу; пов‘язують зміст уроку з
особистим досвідом; практикують навички та стратегії
мислення.
Обов‘язковими елементами розвитку критичного
мислення в початковій освіті є індивідуальний пошук та
обмін ідеями в групах чи загальному колі. Дуже важлива
послідовність цих елементів – пошук обов‘язково повинен
передувати обміну думками.
До найбільш ефективних методів розвитку критичного
мислення, які варто використовувати під час основної
частини уроку належать читання (запитання, узагальнення)
в парах; читання з визначенням опорних слів; читання з
позначками; «тонкі» і «товсті» запитання, карта поняття,
подвійний щоденник, опорні слова, Т-таблиця, картографування тексту, концептуальна таблиця, запитайте в
автора, робота в парах та малих групах з дидактичними
завданнями, ажурна пилка (мозаїка), навчаючи вчуся,
дискусія тощо.
Третій етап уроку, підбиття підсумків (триває 10 хвилин), має важливе значення для розвитку критичного
мислення у здобувачів початкової освіти, оскільки його
основні завдання – узагальнення, систематизація (а не
відтворення) вивченого матеріалу й рефлексія щодо
процесу і результатів освітньої діяльності. Потрібно,
щоб школярі думали про те, що вони дізналися, що вивчили, запитали себе, що це означає для них, як це змінює
їхнє бачення і як вони можуть його використовувати у
подальшому житті.
За цей час учні разом з учителем підсумовують та
інтерпретують основні ідеї уроку; обмінюються думками і
висловлюють власне ставлення до окремих положень
матеріалу або уроку в цілому; оцінюють набуті знання та
навички; ставлять запитання; планують застосування
вивченого.
Підсумовуючи, учні розвивають важливу здатність
узагальнювати інформацію, висловлювати складні ідеї,
передавати почуття та ідеї в декількох словах, пов‘язувати
нову інформацію зі своїми постійними ідеями, тобто
свідомо пов‘язувати нове з давно відомим.
Дієвими методами розвитку критичного мислення на
заключному етапі уроку є сенкан, «Бортовий журнал»,
«Шкала думок» дискусія, обговорення в загальному
колі, Т-таблиця, займи позицію, кластер, концептуальна
таблиця, «Плюс – мінус – цікаво», Прес, діаграма Венна,
«Риб‘яча кістка (фіш бон)», таблиця «Знаємо – Хочемо
дізнатись – Дізнаємось» тощо.
Перелік методів розвитку критичного мислення достатньо великий. Добирати їх учителю слід з огляду на мету,
завдання, зміст уроку. Крім того, слід зважати на особливості цих методів, адже на певних етапах уроку вони є ефективнішими, а отже, доречнішими. Вчитель має опанувати
якомога більше методів розвитку критичного мислення і
бути обізнаним з особливостями їх ефективного застосування. Список методів розвитку критичного мислення
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досить довгий. Щоб зупинитися на якомусь із них, необхідно враховувати мету, завдання, зміст уроку. Крім
того, слід розглянути особливості цих методів, оскільки
на окремих етапах уроку вони є більш ефективними і,
отже, більш доцільними. Вчитель повинен оволодіти
якомога більшою кількістю методів розвитку критичного мислення і знати особливості їх ефективного
використання.
Розглянемо найбільш поширені методи критичного
мислення.
1. «Кубування» – це навчальна методика, яка
полегшує всебічний розгляд теми. Основним елементом
для реалізації стратегії розвитку критичного мислення є
кубик з написаними на кожній грані вказівками щодо
напрямку мислення або письма. Наприклад, можливі
такі вказівки на гранях куба: 1. Опиши (Які є зовнішні
ознаки? Як це виглядає?). 2. Порівняй (На що це схоже,
чим відрізняється). 3. Добери асоціації (Про що це
змушує думати? Які слова спадають на думку, коли ти
чуєш…). 4. Проаналізуй (З чого це зроблено?). 5. Знайди
застосування (Як би ти це використав). 6. Аргументи
«за» або «проти» (Добре це чи погане, чому?). За
допомогою кубування можна разом з учнями цілісно
описати обрану тему. Її варто використовувати на стадії
актуалізації чи рефлексії (тобто до того, що вже добре
відомо школярам). В ході «Кубування» здобувачі початкової освіти працюють в парі, а потім можуть об‘єднатися в групи.
2. Сенкан – це міні стратегія, що синтезує інформацію, висловлює складні ідеї, відчуття та уявлення в
декількох словах. Означену методику варто використовувати на стадії актуалізації знань, під час перевірки
домашнього завдання, усвідомлення, закріплення та
повторення навчального матеріалу. Цей вид роботи
корисний молодшим школярам як інструмент для
синтезу складної інформації. Сенкан – це неримований
вірш із 11–12 слів, який складається за такими
правилами: 1-ий рядок – тема (іменник, який є темою
сенкану); 2-ий рядок – опис теми (два прик-метники, які
є означеннями теми); 3-ий рядок – дія (3 дієслова,
пов‘язані з темою); 4-ий рядок – фраза з чотирьох слів,
яка виражає ставлення до теми, висловлюються почуття
з приводу розуміння теми; 5-ий рядок – одне слово
(іменник – синонім (висновок) до теми). Учням можна
запропонувати формулу діяльності зі складання сенкану.
Тема (іменник). Опис (два прикметники). Дія (три слова).
Ставлення (фраза-чотири слова). Перефразування змісту
(одне слово).
3. Метод «Читаємо та запитуємо» рекомендуємо
застосовувати під час вивчення матеріалу, який учні
мають добре зрозуміти та засвоїти. На початку виконання
завдання здобувачі початкової освіти, які сидять за
однією партою, вирішують, хто буде ставити запитання,
а хто – давати відповіді на них. Після прочитання тексту
кожен учень по черзі виконує своє завдання. Як підсумок,
необхідно провести обговорення для визначення кращих
запитань. Оскільки запитання – це форма мислення, в
якій виражена потреба в інформації, а мислення – це
вміння ставити запитання, то саме з метою розвитку
критичного мислення здобувачів початкової освіти
необхідно навчити дітей ставити запитання, які є своєрід-

ною «потаємною лабораторією процесу пізнання». Оскільки вміння ставити запитання – це здатність відділяти
відоме від невідомого, визначати об‘єкт пошуку, це
інструмент, за допомогою якого учень пізнає світ, то
заклад початкової освіти повинен навчити школяра не
лише давати відповіді, а й ставити запитання. Для ефективного формування вміння ставити запитання необхідно
застосовувати вправи на відгадування за допомогою
запитань предмета, який задумає вчитель. Здобувачів
початкової освіти варто вчити ставити запитання про
суттєві ознаки предмета, стежити за тим, щоб кожне
наступне запитання звужувало рамки пошуку. Особливе
значення мають запитання, які містять пізнавальне
значення.
4. Стратегія «Діаграма (кола) Вена» використовується з
метою навчання школярів співставленню, порівнянню,
знаходженню спільних та відмінних якостей, явищ, рис,
ознак, образів літературних героїв, явищ природи,
властивостей геометричних фігур, двох чи декількох
об‘єктів. Означена діаграма має вигляд двох або більше
великих кіл, які частково накладаються одне на одне так,
що посередині утворюється спільний простір. У частинах
кіл, які є окремо одне від одного, записують відмінні
ознаки об‘єктів, а в центрі – на спільній частині – зазначають спільні ознаки, які характерні для обох об‘єктів.
Найдоцільніше цю стратегія варто використовувати під
час перевірки домашнього завдання, усвідомлення
змісту та закріплення вивченого матеріалу. Для того,
щоб використати цю стратегію на уроках у закладах початкової освіти вчителю варто зобразити діаграму Вена на
дошці або запропонувати готові бланки, зазначити, які
об‘єкти будуть розглядатися. Згодом висунути пропозицію
порівняти запропоновані об‘єкти (робота в групах,
парах, індивідуально). Важливим етапом роботи стратегії є
синтез: пошук спільної частини для всіх виділених
учителем кіл. Після самостійної роботи кожній групі
необхідно надати слово для коментарів та висновків.
Застосування цієї стратегії допомагає здобувачам
початкової освіти глибше зрозуміти зміст нового матеріалу, сутність понять, віднайти першопричини подій,
проаналізувавши факти.
5. Стратегію «Кероване читання або читання з передбаченням» можна використовувати вже з першого класу.
У процесі передбачення учні зацікавлюються темою та
занурюються в неї, порівнюють власні ідеї з авторськими,
вчаться прогнозувати на основі отриманих фактів і
обґрунтовувати власні прогнози. Вчителю варто враховувати види передбачень: за назвою тексту; за ключовими
виразами до тексту; за частиною тексту; за частиною
переглянутого фільму, анімації; за картиною, схемою.
Ця стратегія дозволяє стимулювати читацьку активність
учнів та формувати навички аналізу текстів. Після
ознайомлення з автором та назвою тексту потрібно поставити учням запитання, які дозволяють зробити припущення, про що саме буде текст (учні можуть висловлюватися, працюючи у парах чи групах). Перед прочитанням
текст варто поділити на частини, враховуючи те, що
кожна з них має закінчуватися несподіваним поворотом
сюжету, що сприяє бажанню здобувачів початкової освіти
дізнатися що буде далі. Після читання кожної частини
тексту школярі відповідають на запитання щодо змісту
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прочитаного, а також роблять прогноз, передбачення
майбутніх подій. Після читання наступної частини учні
аналізують своє передбачення та події про які прочитали
і з‘ясовують які слова в тексті вказували саме на такий
розвиток сюжету. Далі учні знову роблять прогноз щодо
наступної частини тексту.
Застосування стратегії «Кероване читання або читання
з передбаченням» у закладах початкової освіти дає змогу
школярам навчитися розуміти текст, робити припущення,
міркувати над змістом, порівнювати та оцінювати його.
6. Використання стратегії «Знаємо – Хочемо дізнатися –
Дізналися» доцільно проводити через весь урок. На етапі
актуалізації опорних знань заповнюємо колонку «Знаємо»,
що дозволяє замінити традиційне опитування і налаштувати молодших школярів на дослідницький настрій.
Під час заповнення колонки «Хочемо дізнатися» –
створюємо позитивну мотивацію і звертаємо увагу на
головні проблеми. На етапі систематизації отриманих
знань заповнюємо колонку «Дізналися» (учні визначають,
що нового дізналися на уроці, на які питання не одержали
відповіді, які знання хотіли б самостійно знайти в
джерелах інформації). Цей метод дозволяє залучити
більшу частину учнів у класі й винести на розгляд різноманітні версії кінцевих знань.
7. Стратегію «Перемішайтесь – Замріть – Об‘єднайтесь
в пари» можна використовувати на різних етапах уроку.
Вона дає змогу вчителю залучити до обговорення чи навчання всіх учнів класу (кожен учень висловлює власну
думку, ділиться з однокласниками знаннями, навчає
один одного). Після прочитання тексту вчитель дає
завдання й учні вільно рухаються по класу. Згодом на
прохання вчителя зупинитися, молодші школярі об‘єднуються в пари й обговорюють проблему разом. Вчитель
дає команду й учні починають знову рухатися по класу.
Після команди «Замріть», учні тиснуть руку тому, хто
стоїть найближче до них, об‘єднаються з ним у пару і
висловлюють свої думки. Через деякий час учитель знову
подає сигнал, діти створюють нові пари та проводять
обговорення в них. За цією стратегією здобувачі початкової освіти можуть переказувати текст, розповідати про
улюблену тваринку.
8. Дoсить актуальними на сьогоднi метoдами фoрмування критичнoго мислення є рiзні види дискусiй і дебатiв,
якi дозвoляють ефективнo рoзв‘язувати прoблеми через
самoвираження, вчитися аналiзувати ситуацiю, дoбирати
аргументи для рoзв‘язання прoблеми, рoзвивати комунiкативні вмiння та навички. З метoю ствoрення сприятливих умoв для дискусiй, у процесi яких вiдбувається
рoзвиток критичнoго мислення, на обговoрення треба
винoсити питання суперечливого характеру. Питання
для дискусiй пoвинні вiдповідати таким вимoгам: iнформація, якої стoсується диспут, має вiдповідати рiвню
знань, oтриманих учнями на урoці; питання повиннi
нoсити практичний характер і вимагати продуктивного
рiвня мислення; питання мають бути проблемними. Щoб
дискусiя була вiдвертою й демoкратичною, необхiдно
ствoрити в класi атмoсферу довiри та взаємoповаги. Учнi
пoвинні знати правила ведення та хiд дискусiї: вислoвлюватися слiд по черзi; не можна перебивати тогo, хтo
гoворить; критикувати слiд iдеї, а не осiб, якi їх вислoвлюють; необхiдно пoважати всi висловленi думки (пoзиції);

57

смiятися можна лише над жартами; не можна змiнювати
тему дискусiї. В ході дискусії спочатку оголoшується
прoблемне питання дискусiї, у групi oдна пара oбирає
пoзицію «ЗА», iнша – «ПРОТИ», потiм кoжна пара обгoворює свoю позицiю, дoбирає аргументи на її пiдтримку.
Через невеликий проміжок часу утворюються нові пари,
які складаються з учасників, що займали одну і ту ж саму
позицію, але з інших груп, які порівнюють свої аргументи,
додають за необхідності нові. Згодом учасники повертаються до своїх початкових пар, маючи «удосконалений
список» аргументів для проведення дискусії у своїй групі
серед двох пар. Кожен учасник дискусії висловлює особисту позицію, яка вдосконалена під час дискусії, у вигляді есе.
9. Метод «Поміч» дозволяє молодшому школяреві стежити за розумінням прочитаного. Учнів потрібно ознайомити з маркувальною розміткою й запропонувати їм під
час читання ставити її олівцем на полях тексту. Вона
може бути такою: «V» – знаю; «+» – нова інформація;
«–» – суперечить інформація; «?» – незрозуміла інформація. Ця методика активного й уважного читання тексту
(зобов‘язує не просто читати, а вчитуватися в текст ,
відстежувати своє розуміння або сприйняття будь-якої
іншої інформації в ході читання тексту). Кожен учень
виділяє інформацію, яку він знав до уроку, отримав на
уроці, яка для нього є незрозумілою. Зазначена методика
навчає читати вдумливо, виділяючи ключові знання,
класифікувати отриману інформацію, формулювати своїми
словами думки автора, побачити, що кожний сприймає
одну й ту саму інформацію по-різному.
Технологія розвитку критичного мислення допомагає
підготувати дітей нового покоління, які можуть розмірковувати, спілкуватися, чути і слухати інших і стимулювати
загальну діяльність учнів, сприяє створенню плідного
освітнього середовища та затвердженню системного
характеру навчання і самоосвіти.
За своєю сутністю вона має інноваційний характер:
вимагає від учнів застосовувати нові знання, спираючись
на матеріал, який був вивчений раніше; розвиває здатність
діяти і приймати рішення самостійно або в межах команди
і вирішувати конфлікти; шукати, компонувати та застосовувати нову інформацію з різних джерел, використовуючи
сучасні технології для виконання конкретних завдань;
розвиває критичне мислення та прагнення до творчості
та саморозвитку; формує бажання і здатність до самостійного навчання.
Висновки. Практичне використання методiв та прийомiв з рoзвитку критичнoго мислення в закладах початкової
освіти забезпечує такi позитивнi змiни в учнiв:
 підвищується інтерес до навчання (активність учнів
на уроках);
 виникає бажання краще зрозуміти отриману інформацію;
 відбуваються позитивні зміни у критичному
ставленні до власної діяльності;
 виробляється бажання критично оцінювати інформацію та дії інших;
 розвивається пошукова спрямованість мислення;
 зникає страх зробити помилку;
 підвищується бажання уважно прислухатися до
однокласників, спільно шукати шляхи вирішення освітніх
проблем.
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Технологiя рoзвитку критичнoго мислення є однiєю з
iнноваційних педагогiчних технологiй, відповідає вимогам
Нової української школи щoдо перехoду дo новoго типу
гуманiстично-iнноваційної освiти, увага перенoситься на
прoцес набуття учнями знань, умiнь, навичoк, життєвoго
досвiду, якi трансфoрмуються в компетентності. Отже,
перед Новою українською школою стоїть завдання виховання особистості незалежної, вільної, здатної самостійно
осмислити явища навкoлишньої дiйсності, вiдстоювати
свoю власну думку. А допoможе вчителю в рoзв‘язанні
данoї прoблеми технологiя рoзвитку критичнoго мислення.
Цiлком зрозумiло, що пiдвалини цих якoстей пoвинні
закладатися в закладах початкової освіти з перших рокiв
навчання дiтей, а потiм продoвжувати рoзвиватися у
закладах загальної середньoї та вищoї oсвіти.
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SPECIAL ASPECTS OF THE EFFECTIVE APPLICATION OF THE METHODS OF DEVELOPING CRITICAL
THINKING IN ELEMENTARY EDUCATION NSTITUTIONS
The article reveals the theoretical foundations of technology for the development of critical thinking; considered the most
common methods and techniques that contribute to the formation of critical thinking of applicants for primary education at
literature reading lessons; the structure of a lesson on the development of critical thinking. It is specified that this technology
is one of the innovative pedagogical technologies, meets the requirements of the New Ukrainian School for the transition to a
new type of humanistic-innovative education, attention is transferred to the process of acquiring by schoolchildren the
knowledge, skills, life experience, which are transformed into competence.
Key words: New Ukrainian School, applicant of primary education, critical thinking, technology of developing critical
thinking, methods, techniques, literary reading lesson.

Scientific Journal Virtus, March # 32, 2019

59

УДК 377:159
Капінус О.С.,
к.пед.н., доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, oskap@ukr.net
Україна, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті аналізується психолого-педагогічна проблема визначення особливостей та завдань формування
професійної суб‟єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України. Актуальність титульної проблеми
зумовлена викликами, що стоять перед українською державою щодо збереження її територіальної цілісності та
недоторканості, потребою формування у випускника комплексу професійно обумовлених компетентностей,
готовності до внесення змін в організацію військово-професійної діяльності на основі самостійно набутих знань,
ухвалювати виважені та обґрунтовані рішення, в тому числі під час виконання бойових завдань, що визначається
рівнем сформованості професійної суб‟єктності.
Ключові слова: суб‟єктність, професійна суб‟єктність, вищий військовий навчальний заклад, навчальновиховний процес, майбутній офіцер.
Постановка проблеми. В ситуаціях невизначеності,
притаманних умовам виконання службових та особливо
бойових завдань, проявляється провідне протиріччя
військово-професійної підготовки курсанта – майбутнього
офіцера у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ),
яке полягає у сформованості професійної компетентності
на основі стандартів військової діяльності, що визначає
підготовленість, здатність і готовність до вирішенням
певного обмеженого кола стандартних завдань в типових
умовах військової діяльності, в той час як досвід
виконання завдань військової служби, в першу чергу в
умовах залучення до бойових дій, вимагає від офіцера
пошуку нестандартних варіантів дій, управлінських
рішень, що виходять за рамки визначених шаблонів.
Підвищення ролі сучасного офіцера вказує на нагальну
потребу цілеспрямовано формувати та актуалізувати
його суб‘єктні якості з метою оптимальної реалізації
інтелектуального, професійного та суб‘єктного видів
потенціалу як суб‘єкта військово-професійної діяльності.
У зв‘язку з цим очікуваним результатом вищої військової
освіти щодо майбутніх офіцерів є не просто формування
їх компетентностей як військових професіоналів, а
формування професійної суб‘єктності, безпосереднім
проявом якої є готовність бути повноправним суб‘єктом,
сприймати суб‘єктність інших військовослужбовців,
цілеспрямовано її формувати і транслювати у своїй
діяльності. Таким чином, формування професійної
суб‘єктності є основою для особистісного та професійного
розвитку майбутніх офіцерів Збройних сил України
(ЗСУ), сприяє перетворенню особистості курсанта –
майбутнього офіцера на суб‘єкт військово-професійної
діяльності, що забезпечує становлення особистості
військовим професіоналом.
Мета роботи – аналіз проблеми визначення особливостей та завдань формування професійної суб‘єктності
майбутніх офіцерів ЗСУ під час навчання у ВВНЗ, оскільки
проблема актуалізації професійної суб‘єктності курсантів
ще не має достатнього теоретичного, методологічного та
методичного обґрунтування в педагогічній науці.
Виклад основного матеріалу. Проблема формування
професійної суб‘єктності майбутніх офіцерів безпосеред-

ньо пов‘язана з тим фактом, що у вітчизняній психології
людина розглядається як суб‘єкт пізнання, спілкування,
буття, діяльності (К. Абульханова-Славська, А. Брушлинский, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Слободчиков,
В. Татенко та ін.). В наукових роботах цих та інших вчених
представлено розгорнуте розуміння суб‘єкта діяльності,
а розвиток фахівця в професії, в тому числі й майбутнього
офіцера, розглядається як досягнення оптимальності,
конструктивності та самореалізації у професійній діяльності, приведення психічних і особистісних властивостей,
якостей і процесів у відповідність, з одного боку, з вимогами діяльності, а з іншого – здібностями самого фахівця
як суб‘єкта діяльності.
Аналіз домінуючих у науковому дискурсі тенденцій
дозволяє прийти до висновку, що набуття суб‘єктності
та утвердження суб‘єкта діяльності стає провідним
методологічним принципом сучасних психологічних і
педагогічних концепцій. У теорії та практиці вищої
військової освіти накопичено значний досвід, який може
стати основою для формування професійної суб‘єктності
майбутніх офіцерів ЗСУ під час навчання у ВВНЗ.
Серед напрацювань науковців щодо питання навчання і
виховання майбутніх офіцерів, формування їх суб‘єктності, в першу чергу заслуговують уваги напрацювання
російських та українських педагогів і психологів
(Ш. Амонашвілі, Ю. Бабанський, О. Барабанщиков, І. Бех,
Г. Васянович, С. Гончаренко, М. Данилов, К. ДурайНовакова, М. Д‘яченко, А. Дьомін, Л. Занков, І. Зязюн,
Л. Кандибович, Л. Карамушка, Н. Коломінський, Г. Костюк,
В. Кремень, І. Лернер, В. Лутай, О. Молл, В. Моляко,
М. Нещадим, Н. Ничкало, А. Петровський, О.Романовський,
О. Савченко, С. Сисоєва, О. Сухомлинська, В. Ягупов,
М. Ярмаченко), зарубіжних учених (К. Арджіріс, Г. Емерсон,
Ч. Бернард,
М. Вебер,
П. Друкер,
Д. Макгрегор,
А. Маслоу, Е. Мейо, Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Фоллет та ін.).
На основі аналізу вищевикладеного ми виділяємо ряд
методологічних положень для визначення професійної
суб‘єктності майбутніх офіцерів ЗСУ.
Зокрема, професійна суб‘єктність майбутнього офіцера:
 безпосередньо обумовлена специфікою професії
офіцера та особливостями військово-професійної
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діяльності, цінностями, мотивами, діями та діяльністю
загалом, які визначають суб‘єктну позицію майбутнього
офіцера та військово-професійну спрямованість як
професіонала, що реалізує суспільну потребу та виконує
винятково важливе завдання захисту територіальної
цілісності та недоторканості Батьківщини;
 є інтегральним показником професійної підготовленості і готовності до військово-професійної діяльності
в частинах та підрозділах ЗСУ, який визначає суб‘єктний
досвід майбутнього офіцера як управлінця та військового
професіонала окремого виду військово-професійної
діяльності;
 розвивається і вдосконалюється під впливом суб‘єктного досвіду військово-професійної діяльності під час
виконання службово-бойових завдань.
Таким чином, з урахуванням призначення ЗСУ та ролі
офіцера у виконанні завдань, які на них покладені,
сучасного розуміння феномена його професійної суб‘єктності, необхідним вбачається врахування оптимально
доцільних методологічних підходів до підготовки
фахівців, і майбутніх офіцерів зокрема. В першу чергу
до них ми відносимо компетентнійсний, контекстний,
системний та суб‘єкто-діяльнісний.
Феномен професійної суб‘єктності майбутнього
офіцера безпосередньо обумовлений цілями, змістом і
результатами його військово-професійної діяльності,
його суб‘єктною поведінкою та діяльністю.
Якість і розвиток суб‘єктності, на думку
С. Рубінштейна [1], значною мірою визначаються мотиваційною сферою особистості та її самосвідомістю,
проявляється не просто у рефлексії свого «Я», а в усвідомленні свого способужиття, своїх відношень з людьми і
світом [1, с.17-18].
В умовах підвищення суб‘єктного чинника в досягненні успіху у військово-професійній діяльності все
більш очевидною стає необхідність формування таких
якостей сучасного офіцера, як активність, самостійність,
ініціативність, відповідальність та обумовлена потребами
службово-бойової діяльності автономність у виконанні
обов‘язків військової служби.
Зазначені характеристики є показниками його суб‘єктного відношення до професії офіцера та військової
служби зокрема, до самого себе як до суб‘єкта військовопрофесійної діяльності, а також до інших військовослужбовців як до суб‘єктів. Саме необхідність формування
обумовлених якостей та зазначених показників стосовно
майбутніх офіцерів пов‘язана з їх військово-професійною
діяльністю, яка за характером є багатоаспектною,
різноплановою, специфічною, потребує врахування в ній
управлінських, особистісних, психолого-педагогічних та
інших аспектів пов‘язана з необхідністю ухвалення
своєчасних та обґрунтованих рішень, від яких залежить
не тільки виконання завдань військової служби, в тому
числі й бойових, так і ризик втрати життя та здоров‘я як
офіцером, так і підлеглими йому військовослужбовцями.
Тому їх військово-професійна діяльність характеризується,
з одного боку, необхідністю чіткого та безумовного
виконання наказів та розпоряджень, дотримання вимог
військових статутів та інших керівних документів, а з
іншого – необхідністю брати ініціативу та нести свідому
відповідальність за ухвалені рішення в умовах невизна-

ченості та впливу негативних чинників, притаманних
службово-бойової обстановці.
Стосовно завдання формування професійної суб‘єктності у майбутнього офіцера нам імпонує думка
В. Кременя, який зазначає: «Особистість як суб‘єкт
життєдіяльності виробляє своє власне ставлення до
навколишнього світу, інших людей і до самої себе. Це
ставлення реалізується в предметно-практичній діяльності,
міжособистісних контактах та у діалозі із власним
«Я» [2, с.4].
Ми розділяємо погляди О. Матвієнко, яка вказує, що
суб‘єктність студента … – це мета університетської
освіти [3, с.387], що в повній мірі, на нашу думку, притаманне підготовці майбутнього офіцера у ВВНЗ.
Професійна суб‘єктність офіцера через поєднання
різнопланових функцій, які на нього покладаються,
виключає можливість некритичного і багаторазового
повторення стереотипних шаблонів управлінського
мислення та ухвалених рішень, є провідним фактором
успішної реалізації ним функцій військово-професійної
діяльності.
Саме тому професійну суб‘єктність офіцера необхідно
формувати цілеспрямовано в процесі його військовопрофесійної підготовки у ВВНЗ. Як зазначає А. Деркач,
«несформованість суб‘єктних феноменів не просто
знижує ефективність професійної діяльності, а гальмує
або взагалі зупиняє особистісно професійне розвиток. У
зв‘язку з цим пріоритетним завданням … стає формування
суб‘єктних феноменів як внутрішніх, психолого-акмеологічних механізмів, що забезпечують ефективність
особистісно професійного розвитку і становлення
професіоналізму, а також забезпечення продуктивності
самовизначення і самореалізації як форм суб‘єктного
само здійснення в процесі становлення професіоналізму» [4, с.10].
Реалізація завдання із формування професійної суб‘єктності майбутнього офіцера, на нашу думку, можлива
шляхом усвідомлення, прийняття і відповідного ставлення
науково-педагогічних працівників, командно-адміністративного складу до курсанта як до суб‘єкта процесу навчання та первинної військово-професійної діяльності,
суб‘єкта пізнання та діяльності, як до творчої особистості,
а не як до об‘єкта впливу.
Крім того, необхідним є створення у ВВНЗ професійно
орієнтованого середовища та необхідних організаційних,
педагогічних, матеріально-побутових та інших умов, в
яких курсант – майбутній офіцер відчуватиме себе повноцінним суб‘єктом навчальної та військово-професійної
діяльності, та, як наслідок, суб‘єктом власної життєдіяльності. Під час створення професійно орієнтованого
середовища необхідним є врахування двох взаємодоповнюючих аспектів процесу формування професійної суб‘єктності майбутнього офіцера: змістовного та динамічного.
Змістовний аспект, на нашу думку, визначає процес
адаптації курсанта – майбутнього офіцера до притаманного
ВВНЗ освітньо-виховного професійно орієнтованого
середовища, засвоєння ним досвіду виконання
обов‘язків військової служби та навчання, оволодіння
стандартами і цінностями військової діяльності. Динамічний аспект визначає процес активної реалізації
курсантом себе, безперервного професійного саморозвитку
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як майбутнього офіцера. Якщо змістовний аспект професійної суб‘єктності характеризує особливості усвідомлення
та прийняття військово-професійної діяльності, то
динамічний аспект професійної суб‘єктності характеризується проявами внутрішньої активності курсантів як
суб‘єктів спочатку навчальної, а в перспективі й військовопрофесійної діяльності як офіцера.
Також необхідним вбачається створення у процесі здобуття професійної освіти майбутніми офіцерами таких
методичних умов та моделювання ситуацій, що обумовлюють прояв їх професійної суб‘єктності, набуття досвіду
суб‘єктної поведінки та міжсуб‘єктної взаємодії, ухвалення
управлінських рішень через суб‘єктний вчинок.
Основними механізмами актуалізації та реалізації
професійної суб‘єктності майбутніх офіцерів ЗСУ в їх
поведінці, діяльності та військово-професійній діяльності
зокрема виступають:
 професійне самовизначення, результатом якої є самооцінювання і самосприйняття самого себе як суб‘єкта
військово-професійної діяльності, тобто процес професійної ідентифікації себе як майбутнього офіцера ЗСУ;
 суб‘єктна позиція як суб‘єкта спочатку навчальної,
а в перспективі й військово-професійної діяльності як
офіцера. Суб‘єктна позиція відіграє системоутворюючу
роль в структурі професійної суб‘єктності, так як
інтегрально характеризує принципово ціннісні, змістовні
та методичні складові цієї діяльності;
 самоприйняття курсантом себе як офіцером в усій
багатогранності професії: як командиром, як управлінцем, як військовим професіоналом окремого виду
військово-професійної діяльності;
 самопотенціювання суб‘єктного потенціалу: «Включення в розвиток на етапі юності механізму самопотенціювання, таким чином, означає новий крок в становленні
суб‘єктності. Специфіка основного суб‘єктного новоутворення полягає в тому, що юнак освоює процес само потенціювання, цілеспрямованого нарощування способів
суб‘єктної активності, з одного боку, і опановує критеріями
їх використання в процесі саморегуляції, – з іншого»
(В. Татенко) [5, с.281];
 суб‘єктний досвід як основа суб‘єктної поведінки,
який є вершиною прояву професійної суб‘єктності майбутнього офіцера; він проявляється в сформованості у
курсанта професійно-орієнтованого мислення та суб‘єктних якостей як військового управлінця, педагога,
професіонала окремого виду військово-професійної
діяльності, сприйняття та схвалення культури поведінки
у військовому та офіцерському середовищі зокрема, і як
наслідок – власній поведінці та діяльності.
«Потреба в саморозвитку і самореалізації, їх можливість і здатність до них, спочатку закладені в людині,
об‘єктивно передбачають системний взаємозв‘язок і
взаємозумовленість суб‘єктності, що реалізується в
діяльності і реалізує діяльність суб‘єкта та його здатності
усвідомлювати свою активність. Такий взаємозв‘язок
обумовлюється наявністю особливої психічної якості
людини – суб‘єктивності, яка забезпечує формування
системи відносин людини до себе, до діяльності, до себе
в діяльності і т. д. В результаті формується суб‘єктна
позиція» [5, с.9].
Досліджуючи питання становлення професійної суб‘єк-
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тності майбутніх юристів на етапі ранньої професіоналізації, Т. Гущина вказує, що процес становлення професійної
суб‘єктності вміщує в себе конструювання способів
оволодіння операційною стороною діяльності, які своїм
змістом формують мотиви професійного становлення, а
також комплексу вимірювань, що направлені на розуміння
соціальної значущості своєї професії, тобто необхідним
є оптимальне поєднання змістовних (інтерес до професії,
потреба до самореалізації) та адекватних (престиж
процесії) мотивів діяльності [6, с.29].
Стосовно курсанта – майбутнього офіцера, суб‘єктна
позиція відіграє системоутворюючу роль в структурі
його професійної суб‘єктності, так як є інтегральною
характеристикою ієрархії цілей, мотивів, ціннісних,
змістовних та результативних показників навчальної та
військово-професійної діяльності:
– суб‘єктне ставлення до майбутньої служби як офіцера
та військової служби зокрема, яке формує, в свою чергу,
суб‘єктну поведінку курсанта як в навчанні, так і у
виконанні обов‘язків військової служби;
– суб‘єктна регуляція навчальної та військово-професійної діяльності як інтегральний прояв його професійного
самовизначення, суб‘єктної позиції, суб‘єктної поведінки та діяльності.
Обґрунтовуючи роль суб‘єктної регуляції в процесі
розвитку суб‘єктності, А. Деркач зазначає: «З розвитком
суб‘єктності та формуванням суб‘єктної позиції метою
людини стає не просто її саморозвиток, а й перехід його
«Я» на новий рівень завдяки … реалізації себе в соціумі.
При цьому можливості і саморозвитку, і самореалізації
людини визначаються тим, наскільки вона здатна до
регуляції своєї активності на суб‘єктному рівні» [4, с.9].
Основними умовами, що сприяють розвитку і вдосконаленню професійної суб‘єктності майбутніх офіцерів,
на нашу думку, є внутрішні та зовнішні.
До внутрішніх ми відносимо: цінності та мотиви навчальної та військово-професійної діяльності; творчу
активність; соціальний і практичний інтелект; суб‘єктний
та професійний потенціали; наявність досвіду самовизначення, самодетермінації, самоорганізації і саморегуляції
своєї навчальної та військово-професійної діяльності у
ВВНЗ; рефлексивність; наявність досвіду позитивних
досягнень.
До зовнішніх, на нашу думку, повинні бути віднесені:
оптимальне співвідношення виконання вимог Військових
статутів та керівних документів, визначеного порядку та
алгоритму виконання завдань військово-професійної
діяльності з проявами свідомої та розумної ініціативи в
пошуку нестандартних та нешаблонних варіантів їх
вирішення; заохочення ініціативності, самостійності і
автономності майбутнього офіцера під час реалізації
функціональних обов‘язків; нормативна регламентація
необхідності прояву суб‘єктності згідно з посадовими
компетенціями; стимулювання суб‘єктної поведінки
через цілеспрямоване моделювання та створення ситуацій,
які сприяють її прояву та отримання досвіду автономної
діяльності.
Формування професійної суб‘єктності майбутнього
офіцера у ВВНЗ ґрунтується на базових вихідних положеннях, які ми трактуємо як принципи, які є основою для
підготовки курсантів та організації освітньо-виховного
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процесу зокрема. До ключових з них ми відносимо
наступні:
 домінантна роль в процесі формування майбутнього
офіцера та його професійної суб‘єктності належить системі
військової освіти та ВВНЗ як її елементам зокрема, так як
отримання вищої військової освіти відіграє вирішальну
роль в набутті військового фаху майбутнім офіцером, створює умови формування професійно обумовлених якостей та
первинного досвіду виконання обов‘язків військової служби;
 формування військово-професійної та фахової компетентності, становлення професійного «Я», усвідомлення та
прийняття культури військово-професійної діяльності, у
тому числі й професійної суб‘єктності майбутніми офіцерами, залежить від особистісно та професійно орієнтованого
змісту військово-професійної освіти та відповідних методичних підходів до системи опанування цього змісту;
 провідним видом діяльності для майбутніх офіцерів є
інтеграція навчальної діяльності з виконанням обов‘язків
військової служби як курсантів ВВНЗ, обумовлені зазначеним цілі, мотивація, зміст, методи, форми, засоби та ставлення до яких визначають її успішність та ефективність;
 важливою передумовою успішності освітньо-виховного процесу у ВВНЗ з підготовки майбутнього офіцера є
сформованість у курсанта культури військово-професійної
військової та здатності бути її суб‘єктом;
 визнання та усвідомлення курсантом себе як суб‘єктом навчальної та первинної військово-професійної діяльності в процесі отримання військово-професійної освіти,
набуття особистого досвіду суб‘єктної поведінки, ухвалення
управлінських рішень та несення відповідальності за них,
спілкування, міжособистісної взаємодії, діяльності, основ
професійної суб‘єктності є визначальною передумовою формування професійної суб‘єктності майбутнього офіцера ЗСУ.
Недостатнє усвідомлення актуальності потреби суб‘єктного спрямування процесу підготовки майбутніх офіцерів,
неврахування обумовлених положень створює передумови
до того, що, з одного боку, майбутні офіцери будуть
неспроможними вирішувати складні завдання у сфері
професійної діяльності адекватно до викликів та потреб, а з
іншого – вони не будуть готові до формування та проявів
суб‘єктної поведінки, суб‘єктних вчинків колег та підлеглих,
до прийняття їх суб‘єктності як об‘єктивного факту.
Висновки. Реалізація завдання із формування професійної суб‘єктності майбутнього офіцера можлива шляхом
усвідомлення, прийняття і відповідного ставлення науковопедагогічних працівників, командно-адміністративного
складу до курсанта як до суб‘єкта процесу навчання та
первинної військово-професійної діяльності, суб‘єкта пізнання та діяльності, як до творчої особистості, а не як до
об‘єкта впливу.

Інтегральним завданням військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ є формування суб‘єктного
ставлення до всіх видів діяльності: спочатку – до своєї
навчальної з поєднанням виконання обов‘язків військової
служби як курсантів ВВНЗ, потім – до військово-професійної діяльності в частинах та підрозділах ЗСУ як офіцерів,
що вимагає від останніх адекватного розуміння необхідності, можливості та конкретних заходів свого суб‘єктного
вкладу в зміну якісних та кількісних параметрів професійного середовища.
Подальшими перспективами дослідження вбачається
вироблення комплексної методики формування та розвитку
професійної суб‘єктності майбутніх офіцерів у ВВНЗ.
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FEATURES AND OBJECTIVES FOR FORMATION OF PROFESSIONAL SUBJECTIVITY OF
FUTURE OFFICERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
The article analyzes the psychological and pedagogical problem of determining the peculiarities and tasks of forming the
professional subjectivity of future officers of the Armed Forces of Ukraine. The urgency of the title problem is determined by the
challenges faced by the Ukrainian state in preserving its territorial integrity and integrity, the need to form a complex of
professionally determined competencies, readiness to make changes in the organization of military-professional activity on the basis
of self-acquired knowledge, to make well-balanced and substantiated decisions, including during the execution of combat tasks,
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RESULTS OF RESEARCH OF TEACHERS’ MULTICULTURAL
EDUCATION IN WEST EUROPEAN COUNTRIES
The article is devoted to the coverage of the results of research work on studying teachers‟ multicultural
education in West European countries. The author argues that the term „multicultural‟ is used my both American
and some European scholars and, as such, it can be used in the Ukrainian scientific discourse. The study was
carried out in accordance with the criteria developed by the author. The author has applied the following
criteria: content criterion, operational and activity criterion, result criterion. The 1-st criterion describes
changes in the content of teachers‟ training and school education, including, among other measures,
introduction of bilingual education or mother tongue instruction; the 2-nd criterion reveals changes of teaching
methods and the curriculum of teachers‟ training, including introduction of specialized training for teachers
who intend to work in a multicultural environment, the 3-d criterion stresses the results of introduction of
multicultural strategies into teachers‟ training practice and school life, which results in teachers‟ personal
changes, introduction of school-community cooperation, changes of social status and academic results of
minority students.
Key words: operation, content, result criteria, multicultural education, teachers‟ training, minority students.

Introduction. Recent statistical data show the
inflow of migrants in every country of Western Europe
[Migration and migrant population statistics, 2019, p.2-6].
This diversity of population brings diversity to the
classroom. During the last decades teachers had to face the
issue of teaching multicultural classes all over Europe. To
meet the needs of all the students irrespective their origin,
language or religion European educationalists have adopted
a new approach to dealing with classroom diversity which
calls for celebrating it [Policies and Practices for Teaching
Socio-cultural Diversity 2005, p.18-52]. Recent documents
issued by the European Union‘s Committee on education
and the ongoing sessions of Ministers of education of the EU
demonstrate the prospects of future development of
European education with respect to diversity and teaching
diverse classes [Report of the World Summit on Sustainable
Development, 2002 p.6; Report of the Peer Learning
Activity, 2207, p.12-18].
Review of publications. The issue of multi-ethnic
classes education is in the focus of attention of the following
scholars: S. Nieto [Affirming diversity: the sociopolitical
context of multicultural education, 2018, p.12-18], who
focuses on sociopolitical aspects of multicultural education;
F. Dervin at.el. [Making the most of Intercultural Education,
2015, p.1-14], who stress that interculturalism is the future
of education; P. Gorsky [What We‘re Teaching Teachers:
An Analysis of Multicultural Teacher Education Courses,
2008, p.7-9], who declares the necessity to train teachers to
work in a multicultural school environment; J.A. Banks
[Multicultural
education:
Historical
development,
dimensions, and practice, 2001, p.22-37], who describes the
history of multiculturalism in education; M. Tarozzi
[Building an ―intercultural ethos‖ in teacher education, 2014,
p.148-152], who points out the necessity of teaching teachers
respect every student and treat students not as
representatives of a specific ethnic group but as a
personality; Ch. Sleeter [Making Choices for Multicultural

Education: Five Approaches to Race, Class and Gender,
2009, p.131], who stresses that race, class and gender can
not be used to lable students and need to be taken into
consideration as the background for diversity in teaching
styles and
methods; Ch. Bennet
[Comprehensive
Multicultural Education: Theory and Practice, 2001, p.37],
who describes what it meant by comprehensive multicultural
education, namely – equality and equal educational
opportunities; and many others. We need to underline that
the terminology these scholars use, differs (e.g. intercultural,
multicultural) but what unites these developments is the fact
that they all describe approaches to teaching ethnically
diverse classes.
Ukrainian researchers argue that the term ‗policultural‘
reflects the idea of education of ethnically heterogeneous
groups to the best possible way. So, they speak about
policultural education [Kovalynska, 2016 a:70-71]. In the
Ukrainian educational discourse there aren‘t many works
devoted to this issue. We would like to mention scientific
developments of I. Kovalynska [Kovalynska, 2016 b:37-39]
who analyses competence-based approach to policultural
education; L. Goncharenko [Goncharenko, 2008: p.28-30],
who develops the idea of teachers‘ professional development
and readiness to work in a multi-ethnic society.
The aim of the article. The article is aimed at
highlighting the results of a study of teachers‘ multicultural
education in West European countries which was conducted
within 2015–2018. The scope of the study covered the
following European countries: the UK, the Netherlands,
France, Italy, Germany, Norway. The research was
conducted with the aim of investigating the process of
implementing multicultural approach into the systems of
education in West European countries and studying the
possibilities of multicultural strategies application in the
Ukrainian education. We investigated the ways multicultural
education was introduced in these countries, if there were
any peculiarities in the way the specified countries

64

Scientific Journal Virtus, March # 32, 2019

implement multiculturalism in the curriculums of teachers‘
training, if there is any effect on social cohesion and stability
in the countries after multicultural education had been
introduced into the educational systems of these countries.
We should note that this research uses the term
‗multiculturalism‘ and ‗multicultural education‘. We are
aware of the existence of different views on this issue. There
are 2 most widely used terms: interculturalism (in Europe)
and multiculturalism (in the USA); but, having studied
different sources, we came to a conclusion that the
difference between these terms‘ usage is, in most cases,
geographical, as both American and European scholars are
now using their corresponding terms with respect to human
rights, equality and equal educational opportunities rather
than
assimilation
or
segregation
policies
that
multiculturalism had been associated with before. So, in our
view these terms are now having the same meaning and the
scope of usage, so it is possible to use them interchangeably.
The main body of the article.
The criteria chosen for the investigation were as follows:
a) Content criterion, which reflects changes of the
content of education at all the levels. Such changes include:
- usage of scientific information that represents different
scientific views;
- analyses of the scientific data from different dimensions
which represent diverse views;
- usage of the names and facts that represent different
cultures;
- usage of diverse languages in teaching and learning
materials;
- bilingual academic instruction or instruction in the
native language;
All these measures were intended to allow equality in
education and provide equal educational opportunities to all
the students irrespective their race, ethnicity or language.
b) Operational
and
activity
criterion,
which
demonstrates changes of the methods of education. Such
changes include diversification of teaching methods which
correspond to different learning styles and cognitive
processes characteristic of different cultures. This criterion
also reflects the new forms of education that were applied in
order to involve all the students irrespective their origin,
language or race into the process of learning, and thus giving
them all equal educational opportunities.
These measures were intended to improve the academic
results of representatives of ethnic, religious and cultural
minorities thanks to their deeper involvement in the process
of learning.
c) Result criterion which was chosen to describe the
changes that take place when implementation of multicultural
strategies into education begins. Such changes cover:
- implementation of ethnic diversity among the teaching
staff and administration of educational establishments;
- changes in curriculums of teachers‘ training educational
establishments;
- increasing school-community co-operation;
- increasing social cohesion and stability.
The measures taken stimulated introduction of the idea of
common European values, formation the European ethnicity
and celebration diversity in education. They encouraged cooperation between the school and the community, which

resulted in maintaining social cohesion, stability and social
justice.
The criteria described above were chosen to provide a
comprehensive analysis of the process of multiculturalism
implementation in the education systems of West European
countries.
According to the 1-s criterion it was found that content of
education in the mentioned countries was changed as the
appearance of new students that belong to others, nonEuropean cultures, and those who brought their own
knowledge and interpretation of scientific facts, made
educationalists change the vectors of education from
European into multi-dimensional, with respect to
contribution of other cultures into the global culture. Some
scientists [Tarozzi M., Torres, C.A., 2016: 129] argue that
we need a global citizenship education. We do agree that a
lot has been done in European education to form the
European identity and teach the teachers to overcome their
prejudices and learn how to use cultural diversity in their
practical work for teaching equality, respect and tolerance.
In Germany it is common to see names that represent
different cultures in all the textbooks. It is also common
practice to have some parts of the textbooks for younger
children written in a minority language rather than in
German [Коvalynska, 2016 c:59-63]. Now German
educationalists use the term ‗cultural meeting‘ and ‗mutual
cultural learning‘ that demonstrates that the educational
policy in Germany is now aimed at forming cross-cultural
and common European dimensions of education [Handbook
of Multilingualism and Multilingual Communication, 2008].
The countries under survey allow bilingual education or
even native language education [Ministry of Education and
Research. Department for Higher Education, Research and
International Affairs, 2007:12]. In this context German
classes ‗KOALA‘ should be mentioned that provide
bilingual training to younger children [Migration, Education
and Change, 2004:123]. In the UK there is a public
movement towards allowing education in languages of
origin. Great Britain provides schoolchildren with a tool of
learning about diversity and variety of cultures via the
course that is taught in the primary school. It is called
‗Citizenship‘ and is aimed at teaching how to live and cooperate in a diverse society [Association for Citizenship
teaching, 2008:24].
In all the European countries educational policy is
regulated at the regional level so that local conditions would
be taken into consideration [European Bureau For Lesser
Used Languages, 2019]. So, there is an opportunity for local
governments to consider educational needs of the
community and respond to them (school instruction in local
languages, for example).
According to the 2-nd criterion it was found that methods
of teaching that are mostly applied by teachers in the West
European countries are chosen so that they would help
students co-operate. These include: journal keeping (where
any student can be open and express his/her expectations as
far as teaching is concerned), project method, innovative
learning that enables all the students have their own vectors
of education and their own organization methods, case
method etc. The priority of teachers‘ training lies with
learning not to label a student as a representative of a certain
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nation, group or ethnicity but consider every student as a
unique personality with his/her own views and cultural
dimensions, not a representative of a certain nationality or
ethnic group.
With respect to the 3-d criterion it was found that at the
beginning of the 80-ies when European educationalists
started to consider teaching diverse classes as an issue that
needs special attention and skills, as well as special
knowledge, it was also pointed out that there existed a
discrepancy between the number of minority students at
educational establishments and the
number
of
representatives of minority groups among the staff and
teachers, which caused psychological problems and deviant
conduct of minority students. So the issue was dealt with,
which helped ethnic minority students feel safe and
supported. It also lessened the psychological stress and
helped the students form mosaic self-representation, which
contains features of different cultures and helps students
adapt to changing cultural surroundings easier.
Curriculums of teachers‘ training institutions were also
revised, in particular, the course Urban Education in an
Intercultural, International Perspective taught at the Hague
university (the Netherlands). The program includes the
following issues:
a) Differences between educational systems of different
countries;
b) Migrants in their home countries and in the
Netherlands;
c) Improving the education system in schools and
kindergartens (the program
includes visiting elementary schools and kindergartens);
d) Education in multicultural kindergartens;
e) Study of the religions of the world;
f) Children belonging to ethnic minorities and children
with special needs;
g) Moral values, anti-racism.
The subjects that students are supposed to learn are as
follows:
- Urban Education;
- Educational sociology;
- Education in immigrant families;
- Intercultural communication;
- Development of the urban community;
- A second language (language of immigrants);
- Formation of cultural identity.
This curriculum comprises the topics that focus on
different aspects of minority education, including age
ranges. It fully covers the problems that a teacher might
come across with while working in a diverse class and
prepares him/her to solving them [Kovalynska, 2016 d: 343)].
The Akershus College of Education and International
Studies (Oslo University, Norway) is implementing master‘s
programs in multicultural and international education, a
bachelor program in bilingual education, a program for
learning Norwegian as a second language of instruction,
developed with the participation of the Center of
multicultural education. The multicultural education
program aims at in-depth study and development of
educational competences for working in a Norwegian
multicultural school environment and in an international
context.
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The Master's Program in Multicultural Education
includes the following modules: a) international education;
b) human rights; c) the theory of multiculturalism. The
Faculty of Education and International Studies offers the
following Master's and Bachelor's programs: "Intercultural
Communication in Education"; "Social Development and
Migration"; "Education and religion" and so on [Oslo
University, 2019:12-37].
In Italy at the University of Padua at the Faculty of
Humanities and Sociological Sciences and Cultural Heritage,
the course "Language, Literature and Cultural Heritage" is
taught to students of the 1–2 cycles of study. This training
aims at analyzing the marking of cultural and social
pluralism of modern societies as a result of processes of
globalization and academic mobility.
Selected topics for study: respect for the culture of the
country; linguistic strategies of the regions; language and
tradition. Classes are held in an integrative format, in the
form of discussions and trainings.
During the second cycle of study, the following
disciplines are taught for obtaining a Master's degree:
"Education, Culture and Global Society"; "Modern
Languages, Intercultural Communication and International
Cooperation", "Management of Educational Services",
"Religions of the World", "Historical and Cultural Heritage",
"Strategies of Communication", "Cultural Anthropology",
"Ethno-linguistics". Themes offered for study: theory of
communication; strategy of communication; skills of
communication; judgments and prejudices [Kovalynska,
2018:38-42].
Conclusions and prospects of research. European
approach to teachers‘ training shows the trends of changing
the content of education with respect to the needs of the
community on the basis of regionalization. In most countries
educational content includes both facts and names of
different cultures. Some countries (Germany) allow usage of
different language in textbooks for primary school training.
Most European education systems allow bilingual or mother
tongue education.
The curriculums of teachers‘ training in European
universities demonstrate changes of approaches of European
educationalists to training teachers to work in a multiethnic
educational society. University curriculums train future
teachers to analyze complex multicultural situations that
arise in the daily life of a multicultural educational
institution; improve the skill of analyzing their own
multicultural experience and getting rid of their own bias; to
acquire knowledge about the upbringing of children and the
educational process that takes place in a different learning
environment; to learn to solve the problems that arise there;
to learn fruitful intercultural communication.
Educational establishments with ethnically heterogeneous
contingent of students receive additional funding, due to
which specialists in intercultural communication and social
workers are involved in day-to-day school activity. A special
methodical toolkit for working in a multicultural learning
environment is being developed, depending on the
composition of a multicultural class. European educationalists
insist that it is necessary to involve pupils and parents as
assistant teachers in order to establish contact with students
belonging to cultural minorities. Individualized learning is
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organized taking into account the cultural characteristics of
students.
Analyzing curriculums of educational establishments in
Ukraine we were not able to find respective courses, themes
or topics that would promote cross-cultural communication,
teach diversity in education or educational policy of
European countries. So, it is necessary to study the
experience of the European countries and work out the
strategy of implementing it into the curriculums of teachers‘
training institutions in Ukraine. We believe that teachers‘
training in the minority mother tongue, inclusion of assistant
teachers that belong to minorities into day-to-day functioning
of educational institutions, changes of curriculums of
teachers‘ training institutions that would include courses of
inter-cultural communication, ethnic or religious difference
awareness, cultural diversity or diversity of educational
systems would be very helpful and would promote equality,
social cohesion; support educational opportunities for all
students irrespective their language or ethnicity, and, finally,
lead to better academic results of minorities and their better
inclusion into academic and social life, which will be the
basis of the minority students integration into society.
Integration will lead to social integrity and peace.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ
У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження мультикультурної освіти вчителів у країнах Західної
Європи. Автор доводить, що термін «мультикультурний» вживається як американськими, там і європейськими
вченими, а отже, може вживатися в українському науковому дискурсі. Дослідження було проведено у відповідності
до критеріїв, розроблених автором. Це такі критерії: змістовий, операційно-діяльнісний, результативний. 1-ий
критерій розглядає зміни у змісті навчання вчителів та шкільного навчання, серед яких, зокрема, запровадження
білінгвального навчання або навчання рідною мовою; 2-ий критерій описує зміни методів навчання і програм
підготовки вчителів відповідно до потреб мультикультурного навчального середовища, 3-ій критерій наголошує на
результатах запровадження мультикультурних стратегій у шкільне життя і життя громади, що призводить до
змін особистості вчителя; запровадження співпраці школи з громадою, змін соціального статусу меншин та
покращення академічних результатів студентів-представників меншин, що, в кінцевому рахунку, стає запорукою
соціальної когезії й стабільності
Ключові слова: операційно-діяльнісний, змістовий, результативний критерії, мультикультурна освіта,
підготовка вчителів, студенти-представники меншин.
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS AND APPLETS
IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING
This article deals with the necessity and importance thing for our life. There are mobile devices, PC and other
modern technologies. With their applets and social network for learning foreign languages it is a great opportunity for
everybody. It is also discussed in detail social network and applets as a method for special intellectual activity offer a
lot of tools for formal or informal language learning.
Key words: innovative technology, social networks, applets, foreign languages, students, motivation, e-learning.
The statement. A transition process from the traditional
educating to educating on the base of computer technologies
is developed during a lot of years. From the moment of
appearance of the enormous archives presented on machineprocessable medium there was an idea to use this material
for educating in increasing frequency. In a global plan it
became possible with development of network the Internet.
And that gave an opportunity to send the necessary amount
of data from one end of the world to other freely to
intermingle with other users of network in the online mode
and to place information on Web-sites doing them available
for all interested persons. In the last years, there has been an
emergence of social networks for learning foreign languages
that is making modern learning more fun, efficient, and
interesting than usual. The ultimate goal of studying a
foreign language is to be able to communicate effectively in
conversations and in writing. Foreign language learning
social networks get you chatting usually with native
speakers, which will not just give you essential
communication practice but will also expose you to new
vocabulary, slang and cultural lessons you‘d normally have
to travel for. Next to education form of learning is e-learning
which quickly conquered enormous popularity in the
educational world. The large corporations gradually became
interested to it also, justly supposing that this form of
educating will allow promoting the level of training of the
personnels quickly, relatively inexpensively, qualitatively
and, it is most important, without tearing away from a
production. In latter days degree of involved the Internet in
education amount of online courses, its subjects, different
ways of realization and general orientation on the whole
resulted in the origin of more capacious term of «e-Learning».
Nevertheless, more and more students are using mobile
devices to connect to the web. Mobile learning (or mlearning) is the ability to learn anywhere and at any time
using a portable electronic device. Mobile learning is less
structured than e-learning, but as a rule complements the
latter perfectly.
The purpose of the article: The usage of innovative
learning technology which creates the most favorable
conditions and contributes significantly to motivation in
learning foreign languages.
The statement of basic materials. The European
commission determines e – Learning as «the usage of new
technologies and Internet multimedia for upgrading of
educating due to the improvement of access to the resources

and services, and also remote exchange by knowledge and
joint work». E-learning today is an educational process
interactive electronic facilities of delivery of information are
used in compact disks; corporate networks; Internet. The
problem of the effective use of computer technologies in the
educating and self-training process gas got wide enough
illumination in pedagogical science and in practice. K. Maklin,
B. Hunter, S. Peipert and some other foreign scientists
among the first appealed to the question of the integral
computerized departmental teaching making. Researches
showed that computer technologies can be used in all
educational disciplines.
Bazarova Olga describes the necessity and importance of
innovative technology in the foreign language classroom. It
also discusses in detail multimedia technology acting as a
method for special intellectual activity. This technology has
a number of advantages compared with other information
technology training. The use of innovative learning
technology creates the most favorable conditions and
contributes significantly to motivation in learning foreign
languages [1].
Jumanova, L., and Tulegenova, M. clear up in detail
multimedia technology acting as a method for special
intellectual activity. This technology has a number of
advantages compared with other information technology
training, as it allows: improvements in the process of organic
combinations of traditional and innovative forms and
methods of education; implementation of training, information,
games, modeling, design and analysis functions; performance
of such principles as visibility and accessibility; feasibility of
systematic transition from education to self-education;
creation of a positive emotional background for learning;
and linking theory with practice. The use of innovative
learning technology creates the most favorable conditions
and contributes significantly to motivation in learning
foreign languages [2].
Reznichenko A. is worth saying that multimedia
technology has a number of advantages compared with
information technology training. They are as follows:
a) Ability of distance learning;
b) It gives an opportunity and support students with
linguistic abilities;
c) Provides access to best practices of communication as
well as personality development skills;
But, as far as you know, along with positive aspects
some negative things may appear. They are as follows:

Scientific Journal Virtus, March # 32, 2019
a) Lack of qualified developers;
b) Lack of financial support to develop in this field;
c) No access to active use of these technologies; That`s
why it is not easy to introduce multimedia technology in the
learning process. First of all we need to create conditions
which will be relevant to its use and require all its needs.
Currently, most schools and universities in our country are
equipped with multimedia rooms for English language
learning. Such rooms have modern equipment [3].
Nick C. Ellis from University of Wales argues that
language representations emerge from interactions at all
levels from brain to society. Simple learning mechanisms,
operating in and across the human systems for perception,
motor-action and cognition as they are exposed to language
data as part of a social environment, suffice to drive the
emergence of complex language representations.
Connectionism provides a set of computational tools for
exploring the conditions under which emergent properties
arise. I present various simulations of emergence of
linguistic regularity for illustration [4].
Everybody knows that one of the best investments is a
foreign language, particularly if you live in a multicultural
setup or travel often, learning foreign language grammar or
just for the sake of challenging yourself. Sometimes your
career might require foreign language proficiency. Using
possibilities of internet-technologies people being for
thousands of kilometers from each other and can
successfully share information real-time. Modern innovative
technologies are characterized high-rate of data
communication, compactness of electronic devices,
availability and so on. Very important and at times critical is
possibility operatively to get access to the electronic
resources and carry out a necessary information retrieval.
Many achievements of humanity are books museum-pieces
audiovisual content and other – duplicated in Network.
In connection with wide prevalence of computer
technologies we analyze possibility of the use of the internet
in the educating process for foreign languages. Obviously,
that for a modern person who studying a language, internet
resources have an enormous value because it helps to decide
the whole complex of tasks among that, for example:
- it is access to authentic information texts, video- and
audio and so on): to the web-sites of foreign newspapers
(Washington Post, The New York Times), different portals
(YouTube, BBC World Service, CNN World News and other);
- it is on-line-intermingling with native speakers: websites for a study and practice foreign languages (LinguaLeo,
Italki of and other. We will talk about these later);
- it is on-line-educating of foreign languages, courses of
the professional retraining in the field of foreign languages
(webinars, controlled from distance educating, educational
internet-portals);
- it is operative access to educational and certificate
information: to the electronic dictionaries, encyclopaedias,
learning guide, reference books (for example, Wikipedia);
- it is translation of foreign information for a primary
acquaintance with text (for example, online-services like
Google translator).
- it is testing on knowledge of language in the mode online (trial tests, trial testing of TOEFL, tests on the listening
comprehension and other).
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Rather than use online translation sources all the time,
including apps on your Smartphone that might not work
wherever you are, there are a number of apps you can use to
learn a foreign language and faster while at it. The most
significant group of benefits is teaching the virtues of
computer-based training. For example, teachers use the
ability of computers to react instantly to input information to
create simple training programs in the form of exercises. The
technical advantage of teaching foreign languages with the
help of multimedia technology is that sound cards allow
users to record their speech and then compare it with the
pronunciation of native speakers. Graphics capabilities of
computers can represent any type of activity in the form of
pictures or animation. This is particularly important when
learning new vocabulary, as images on the monitor allow
students to associate foreign languages phrases directly with
actions, rather than with phrases in their native language.
Moreover, the media are an excellent means of interactive
communication between different linguistic groups, which is
particularly evident in the application of computer networks.
This could be a local area network connecting several
machines in one school, or the Internet – a global network of
millions of users [5].
The 21st century, often called the іnformatіon age, is
bringing about changes to the traditional teaching of
language. The use of computer technology in teaching in our
time is of great importance, thanks to its new possibilities.
The introduction of new information and communication
technology expands access to education, forming an open
education system, and changes the idea of the qualifications
needed by modern graduate students.
The term of E-learning (distance teaching, online
training, distance course and so on) has got a wide
distribution in Ukraine last years. It is the process of
educating in an electronic form through a network the
Internet (Social networks, Skype and others). We are seeing
education institutions adapting these developments into their
systems and relying on group resources and mechanisms to
improve the student life. The use of social network in
education provides students with the ability to get more
useful information, to connect with learning groups and
other educational systems that make education convenient.
The average language student can now turn an arduous
task like studying into something enjoyable by meeting and
interacting with native language speakers from around the
world through these language education social networks.
The mainstream, in a Facebook like fashion, your personal
profile appears with your picture and your friends list. You
build your own profile and indicate which languages you
want to learn and which languages you already know. Live
chat is available with anyone that is online and people use
the chat to practice their language of choice.
Nowadays there are a lot of social networks and applets
that give an opportunity to learn foreign languages for
communication – improve speech, reading, use of Foreign
languages and of course, writing skills.
Put into practice everything you learn with social
networks with other members of the global community and
improve your pronunciation and fluency in your chosen
language. If you use the social networks and applets, you
will be able to deepen your knowledge, and make new
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friends with people from all over the world who share your
interests.
The fundamental key to success in learning a new
language is to see the progress you make every day,
improving your motivation to keep going.
With some applets, you can check your detailed statistics
and graphs and see the real progress you are making on a
daily basis as you learn new material.
That‘s not all, forget out-dated learning methods based
on a lot of discipline and effort, at applets, we focus on fun
and interactivity with other users within our community. Put
into practice everything you have learnt by chatting with
native speakers from all over the world, or help people who
are learning your mother tongue.
In general, a situation currently exists in which, on the
one hand, there are a small number of theoretical studies that
have not been widely put into practice; and on the other,
there are many disparate programs that do not have a serious
theoretical basis.
As the use of mobile technology is increasing, why not
offer students the possibility to study anytime, anyplace and
at their own convenience through their mobile devices? A lot
of applets are much more than a social network for learning
languages and making new friends. The number of apps let
you explore with new worlds and phrases to learn how to
speak, read and write several foreign languages. Many of
them have a large variety of games, fun chatbots and over
40,000 videos with native speaker. This group of applets
provides a practical innovative approach to foreign language
learning.
In the conclusion, we would like to say that you are
choosing this kind of learning foreign languages it is
possible to take:
Educating in an individual rate – the speed of study is set
by student depending on his/her personal circumstances and
necessities.
Freedom and flexibility – student can choose some social
networks or applets, plans the time independently, place and
lesson period (for example, 15 minutes per day).

Availability – independence from the geographical and
temporal location of student and educational establishment it
is allowed unlimited his/her in educational necessities.
Mobility is an effective realization of feed-back between
a teacher (social networks or applets) and student. It is one
of the basic requirements and grounds of successful
educating. Many web apps help you pronounce better. All
you need is a sentence and word and then typing it, you can
know the pronunciation of your choice language. While the
apps don‘t go beyond pronunciation into learning about
phrases, you can use it to complement other foreign
language learning apps. We can say a lot of words about
many different kinds of sites, applets and social networks but
it is your personal choice to select the best way for you.
There are hundreds of sites to learn foreign languages for
free. Some of them are universal, while others are aimed at a
particular area of the language. So, technological
innovations have changed language learning radically from
the old-fashioned image of pupils learning lists of verbs out
of textbooks.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
У статті визначено аспекти викладання української мови як іноземної, проаналізовано навчальнометодичну базу, яка може бути використана викладачами, розглянуто шляхи подолання проблем, що
виникають під час викладання предмету, а саме відсутність мотивації у студентів через ситуацію
білінгвізму та розповсюдження російської мови в деяких регіонах країни, особливості спілкування з
іноземними студентами, проблема адаптації студентів-іноземців, нестача досвіду у викладачів через
особливості підготовки педагогів-філологів та через те, що методика даного предмету є досить молодою
наукою.
Ключові слова: українська мова як іноземна, лінгводидактика, методика викладання іноземної мови,
білінгвізм, мотивація, адаптація, студент-іноземець, педагог-філолог.
Постановка проблеми. Процес глобалізації суспільства з кожним роком набуває все більше обертів і Україна
інтенсивно інтегрує у світову спільноту. В результаті все
більше іноземців стають студентами українських закладів
вищої освіти. Досить великий відсоток студентівіноземців після закінчення підготовчих відділень вивчає
фахові предмети разом з українськими студентами українською мовою, значно менша кількість здійснює навчання
за допомогою англійської мови, але усі студенти-іноземці
вивчають українську мову як іноземну. Незважаючи на
значний попит, методика, теорія і практика викладання
української мови як іноземної не набула належної бази, а
технології викладання не розроблені достатньо. Методика
викладання української мови як іноземної розглядалась
у працях Л. Селіверстової, Л. Паламар, А. Чистякової,
Л. Васильєвої, Д. Мазурик, М. Мовчан, О. Іванишин,
Н. Станкевич та ін., адаптацію іноземних студентів в
україномовному середовищі досліджували
вчені
Т. Єфімова, Ю. Жлуктенко, О. Біляєв та ін. Вагомі дослідження в галузі викладання української мови як іноземної
можна знайти у працях таких вчених: Т. Донченко,
Я. Гладир, І. Жовтоніжко, Т. Лагута, О. Тростинська, та
інші. Робота в цьому напрямку продовжується.
Методика викладання будь-якої іноземної мови ставить
перед собою такі завдання: навчання мовних елементів,
структури мови, розвиток мовних і мовленнєвих навичок,
навчання спілкуванню засобами іноземної мови в різних
сферах діяльності, формування мовної особистості.
Вивчення іноземної мови починається з фонетики. На
думку Т. Донченко: «Фонетику справедливо вважають
фундаментом курсу української мови для іноземців,
тому що без засвоєння фонетичних особливостей українського мовлення не тільки не можна оволодіти ним, а й зрозуміти закони писемної форми мови, засвоїти орфографічні
норми. Без знання фонетичного рівня мови неможливе
навчання як усного, так і писемного мовлення, тобто
формування навичок слухання, говоріння, читання і
письма українською мовою, а також оволодіння навичками
виразного мовлення» [1, с.75]. Паралельно формується
лексична база, засвоюються граматичні норми мови, що
є базисом для розвитку мовленнєвих та комунікативних
навичок. «Необхідно навчити студентів не тільки основ

іноземної мови, а й з цікавістю та ентузіазмом спілкуватися іноземною мовою, як на професійні теми, так і в
ситуаціях повсякденного життя. Іноземні студенти повинні
розуміти мову, а також правильно будувати своє повідомлення у відповідь, яке має відповідати культурі співрозмовника» [2, с.23]. Не на останньому місц і постає питання мотивації іноземних студентів вивчати українську мову.
Мета статті. Мета даної роботи полягає у визначенні
основних проблем, з якими доводиться мати справу викладачам української мови як іноземної в реаліях сучасної
України, і розглянути можливі шляхи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Методика викладання
української мови як іноземної сьогодні знаходиться на
етапі інтенсивного розвитку, наразі в цьому питанні
існує велика кількість проблем, які сучасним науковцям,
методистам і викладачам необхідно вирішити, тому тема
є актуальною.
Перша проблема, з якою мають справу викладачі, що
починають навчати української мови як іноземної – це
вибір підручників, що відповідають усім їх потребам. Ті
підручники, що були видані до 1991 року втратили свою
актуальність в сучасній українській реалії та не відповідають тим вимогам, що ставить перед собою сучасна
методика викладання мови. Після здобуття Україною
незалежності було створено підручники для іноземних
громадян, які дають інформацію з фонетики, граматики,
лексики української мови і враховують рівень володіння
мовою. Детальний огляд навчальної літератури, що
пропонують для вивчення української мови як іноземної
зробила Ірина Кочан, в її роботі було детально приділено
увагу підручникам, що видавалися в Україні та за кордоном, підручникам для різного рівня володіння мовою,
теоретичним та практичним курсам [3, С.17-24]. Більшість
матеріалів, які пропонуються викладачам для роботи з
іноземними студентами, спрямовані на опанування
українською мовою, спираючись на російську, вони
підходять тим, чия рідна мова – російська, але хто хоче
удосконалити свої знання саме з української, або тим,
хто достатньо володіє російською мовою (наприклад,
студенти з пострадянських країн). А, наприклад, студентам, чиєю рідною мовою є англійська, можливо працювати
з такими посібниками лише після закінчення підготовчих
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курсів або, спираючись на допомогу викладача на кожному
етапі опанування та закріплення нового матеріалу.
Варто звернути увагу на наступні підручники та
посібники.
Навчальний посібник Вікторії Лебович та Ірини
Осіпової «Доброго дня, Україно!» (2006), виданий в
Будапешті, приділяє увагу фонетиці, графіці мови,
містить велику кількість вправ для розвитку мовленнєвих
та комунікативних навичок, в ньому висвітлені граматичні
теми, значна увага приділяється культурологічним
аспектам.
Навчальний посібник «Крок-1» (рівень А1-А2) (Львів,
2010) авторів Олесі Палінської, Оксани Туркевич призначений для вивчення української мови як іноземної на
елементарному та основному рівні. Це комплекс, що
містить книгу для студента, граматичний довідник,
книгу для викладача, комплекс карток з вправами, диск з
аудіофайлами. Головна засада посібника – «занурення»
студента у мовну стихію, імітація мовного оточення [4,
С.3]. Цей комплекс базується на комунікативних принципах, він відбиває життя сучасної України, містить живу,
розмовну мову. В 2014 вийшов комплекс «Крок-2» Олесі
Палінської – продовження навчального комплексу «Крок1». Посібник призначений для всіх, хто вивчає українську
мову як іноземну на рівні В1.
Навчальний посібник Марії Джури «Вивчаймо українську мову!» (Львів, 2007) створений у Міжнародному
інституті освіти, культури та зв‘язків з діаспорою
Львівської політехніки як навчальний посібник української
мови для представників діаспори та всіх тих, хто вивчає
українську мову як іноземну. Перевагою даного навчального посібника є те, що вивчення української відбувається
з опорою на англійську мову, що дає змогу працювати з
ним студентам, які тільки починають знайомство з мовою.
Він містить граматичний матеріал з коментарями англійською, значний лексичний матеріал, матеріал для розвитку
комунікативних навичок, до нього додається диск з
аудіофайлами, що уможливлює опрацювання лексики,
діалогів, самостійне тренування вимови.
Підручники з української мови як іноземної Мар‘яни
Буряк «Яблуко» (Львів, 2015) – багаторівневий навчальнометодичний комплекс для вивчення мови, він приділяє
увагу вивченню лексики, дає змогу самостійної роботи,
містить аудіо файли, граматичний довідник, таблиці, але
навіть базовий рівень розрахований на студентів, які
наблизилися до рівня А2, тому не підходить тим, хто
тільки починає опановувати мову.
Підручник Назаревич Л.Т., Гавдиди Н.І. «Українська
мова для іноземців» (Тернопіль, 2017) розраховано на
студентів, що попередньо навчалися на підготовчому
відділені і володіють азами граматики та культури
мовлення української мови.
Посібник Лисенко Н.О., Кривко Р.М., Світличної Є.І.,
Цапко Т.П. «Українська мова для іноземних студентів»
(Київ, 2010) містить фонетичний та лексичний матеріал,
основи граматики української мови, сталі висловлювання,
багатомовний словник і призначений для початкового
вивчення української мови студентами-іноземцями.
Основні теоретичні матеріали наведені українською,
французькою та англійською мовами, що полегшує роботу
з посібником різним категоріям студентів.

Також майже кожен заклад вищої освіти, який навчає
іноземних студентів, розробляє власні матеріали, які б
відповідали потребам саме цього вишу, фахам та напрямкам його підготовки, категоріям студентів, які в ньому
навчаються. І не завжди посібник або методичні розробки
певного закладу підходять для роботи в іншому. При
виборі підручника чи посібника кожному викладачеві
необхідно ретельно вивчити базові знання студентів, з
якими він буде працювати, враховуючи, яка мова є для
студентів рідною, зважати на майбутній фах студентів,
та спиратися на години в навчальному плані, що виділені
на вивчення української мови як іноземної.
На сьогодні не існує затвердженого Державного стандарту з української мови як іноземної, проект якого було
лише запропоновано до розгляду Міністерству освіти і
науки України в 2018 році. Але існує типова навчальна
програма з української мови для студентів-іноземців
нефілологічного профілю для вишів України, яку було
укладено науковцями-філологами для навчання української мови як іноземної. Весь матеріал у програмі підібраний
з урахуванням цілей і завдань, що визначені комунікативними і пізнавальними потребами студентів
вищих навчальних закладів. Програма розрахована на
720 навчальні години, що відведені на курс у відповідності
до сітки годин, передбачених навчальним планом Міністерства освіти і науки України (наказ № 260 від 04.04.2006 р.)
[5]. На основі цієї програми було укладено всі вищезазначені підручники, посібники, методичні рекомендації,
на ній має базуватися викладання курсу української
мови як іноземної незалежно від фаху студентів та годин
навантаження в навчальному плані.
Інша проблема, з якою зустрічаються викладачі української мови як іноземної – мотивація студентів вивчати
саме українську мову в умовах білінгвізму, що склалися
в деяких регіонах України. Згідно з інформацією «Українського центру економічних і політичних досліджень
імені Олександра Разумкова» 27% громадян України
вважають рідною російську мову, 41% опитаних вдома
спілкуються переважно російською, при чому існує
істотна відмінність між регіонами. Якщо в Західному
регіоні 97% громадян вважають рідною українську мову,
в Південному – 63%, то в Східному регіоні 52% назвали
рідною російську. Лише в Західному регіоні частка тих,
хто назвав рідною мовою українську, близька до частки
тих, хто розмовляє нею вдома. У всіх інших регіонах
частка тих, хто переважно спілкується вдома українською
мовою, менша, ніж частка тих, хто визнає її рідною. (За
результатами дослідження, що проводилося соціологічною
службою Центру Разумкова усіх регіонах України, однак
опитування не охоплювало Крим. Опитано респондентів
віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%) [6, С.8]. Тобто бачимо, що в Східних, Південних
регіонах приблизно половина громадян російськомовні,
що значно відбивається і на навчальному процесі. Іноземці,
які при спілкуванні за межами аудиторії чують переважно
російську мову, втрачають потребу вивчати українську.
Тут слід зважати на категорію студентів, які вивчають
курс.Якщо студенти-іноземці вивчають українську мову
на підготовчому відділенні для того, щоб далі опановувати
фахові предмети українською мово разом з іншими українськими студентами, то питання мотивації не постає, бо
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іноземці розуміють необхідність якомога скоріше і
ретельніше вивчати предмет. Якщо іноземні студенти
вивчають фахові предмети англійською мовою, а українська є лише додатковим предметом в навчальному плані,
неможливість практикувати мову в повсякденному спілкуванні знижує мотивацію. В такому разі викладачам потрібно докладати додаткових зусиль для того, щоб зацікавити
студентів, бо відсутність мотивації негативно відбивається
на якості освітнього процесу. Зацікавити студентівіноземців, спонукати їх до вивчення мови потрібно через
культурологічні аспекти, які мають бути введені в
лексико-граматичний контекст навчання мови: цікаві
факти про Україну, історії про всесвітньовідомих
українців-сучасників, рецепти української кухні, сучасні
українські пісні, видатні місця країни – все те, що оточує
іноземців, які живуть в Україні. Зацікавивши студентів
такими аспектами, буде набагато легше навчити їх лексики, граматики, розвивати комунікативні навички, бо
цікавіть до певних фактів буде спонукати поглибити
знання мови, як частини культури країни.
Слід в будь-якому випадку уникати російської мови
як мови посередника, навіть якщо студент-іноземець
володіє базовим рівнем російської і це може полегшити
навчальний процес.На перших заняттях потрібно спиратися на рідну мову студентів-іноземців, а через певний
час, коли студенти засвоїли основи фонетики, мінімальний
об‘єм лексики та засади граматики, робити українську
мову єдиною для спілкування на занятті.
Не останнім аспектом в мотивації студентів-іноземців
до вивчення української мови є ставлення викладача до
предмету, якщо викладач захоплений своєю справою,
щиро любить предмет, який викладає, цікавиться новими
напрями галузі, що вивчає, зокрема сам спілкується
українською мовою за межами аудиторії, це не може не
впливати на ставлення студентів до предмету.
Викладачам слід враховувати особливості методики
викладання української мови як іноземної, яка значно
відрізняється від викладання української мови як рідної.
На філологічних факультетах вишів України при підготовці фахівців з української філології методиці викладання
української мови як іноземної зараз приділяється
небагато уваги, а кілька десятиліть тому ці аспекти
взагалі не викладалися, тому сучасні викладачі навчаються
викладанню української мови як іноземної безпосередньо
в процесі роботи, часто їм не вистачає теоретичних
знань, досвіду, вони позбавлені можливості практики.
Для поліпшення якості викладання української як іноземної необхідно підвищувати кваліфікацію викладачів
української мови шляхом організації курсів з методики
безпосередньо в навчальному закладі, міжвузівських
курсів, семінарів, налаштовувати практику обміну
досвіду, а також розробляти методичні рекомендації, що
спираються на єдину типову програму. Для того, щоб
мати можливість викладати українську мову як іноземну
для студентів-іноземців за допомогою англійської мови,
викладачам української необхідно поліпшувати свої
знання з англійської мови. Це дасть змогу вільно спілкуватися зі студентами на початковому етапі, коли вони ще
взагалі не володіють українською, поліпшіть якість
викладання таких важких аспектів мови як граматика,
правила правопису.
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Важливим при викладанні української мови як іноземної є питання адаптації студентів-іноземців до умов
українського життя, побуту, суспільства. При адаптаційних проблемах якість навчання не тільки української
мови, а і усіх предметів, може значно погіршуватись.
Щоб сприяти адаптації іноземців, викладачам-мовникам
варто тісно співпрацювати з кураторами студентів,
важливо ставитися до студентів-іноземців як до українських, але обов‘язково вивчати їх національні та культурні
особливості, щоб сприяти поліпшенню міжкультурної
комунікації, потрібно враховувати освітні аспекти
іноземних студентів для прискорення адаптації до
особливостей освітнього процесу в Україні, варто
забезпечувати навчальний процес різноманітними
сучасними методами, інтерактивними та мультимедійними
засобами навчання, щоб зробити навчання не тільки
продуктивним, а і цікавим.
Висновки. Отже, зважаючи на те, що методика викладання української мови як іноземної є галуззю науки, що
тільки розвивається, викладачі цього предмету мають
справу з цілою низкою проблем, таких як труднощі вибору
навчальних підручників і посібників, відсутність
Державного стандарту української мови як іноземної,
проблеми мотивації студентів-іноземців до вивчення
української мови в умовах білінгвізму в певних регіонах
України, адаптація студентів-іноземців до життя і
навчання в чужій країні, нестача досвіду викладання
української саме як іноземної. Ці проблеми мають бути
вирішені самими викладачами, методистами, науковцями
при сприянні Міністерства освіти України. Серед підручників, навчальних посібників, що існують на сьогодні,
слід вибрати той, що відповідає потребам студентів
певного вишу, необхідно створювати методичні розробки,
рекомендації для кожного фаху, кожної спеціальності
залежно від напрямку навчального закладу, бо незважаючи
на універсальність загальної навчальної літератури,
кожен викладач як ніхто інший розуміє потреби своїх
студентів. Важливо мотивувати студентів-іноземців до
вивчення української мови через культурологічні
аспекти, уникати російської мови як мови-посередника
при спілкуванні зі студентами, навіть, якщо вони добре
її розуміють. Необхідно приділяти увагу процесу адаптації
іноземних студентів до життя і навчання в Україні, бо це
є вкрай важливим для якісного навчального процесу.
Викладачам української мови як іноземної необхідно
постійно підвищувати свою кваліфікацію, збагачувати
свої знання з методики викладання їх предмету, поліпшувати свої знання з англійської мови, вивчати особливості
міжкультурної комунікації, та, що є не менш важливим,
ніж усі теоретичні знання і практичні навички, любити
свій предмет, бо тільки тоді вони зможуть зацікавити,
спонукати, мотивувати студентів.
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PECULIARITIES OF TEACHING UKRAINIAN LANGUAGE AS FOREIGN: PROBLEMS
AND WAYS OF THEIR SOLUTION
In the article the aspects of teaching Ukrainian as a foreign language are outlined, the teaching and methodological base
that can be used for teaching the course is analyzed, ways to solve the problems that arise during the teaching of the subject,
such as the lack of motivation among students through the situation of bilingualism and the spread of Russian language in
some regions of the country, the particularities of communication with foreign students, the problem of adaptation of foreign
students, the lack of experience of teachers due to the peculiarities of philological teachers education and training and the fact
that the methodology of the subject is rather young science, are examined.
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THE BEGINNING OF LABOUR EDUCATION IN THE
UKRAINIAN SCHOOLS IN THE SECOND HALF OF THE
XIXTH-THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURIES
The article focuses on the problem of becoming of labour education system in the Ukrainian schools in the
second half of the XIXth − the beginning of the XXth centuries. Different labour education programmes of both
foreign and Ukrainian teachers were analyzed and on this basis the content of children labour training in the
Ukrainian primary and secondary comprehensive schools of that period was revealed. The historical and
general scientific (analysis, systematization and generalization) methods were used to display the process of
amplification of labour education as school subject. It was found out that the introduction of labour education
subjects in different types of primary and secondary schools had been going on differently; that depended on the
social and economical conditions of a region (city, town, village) and teachers‟ enthusiasm. The subjects of
labour education of that period (manual training, handicraft, needlework and agricultural works) were not
obligatory and were taught according to the operation-thing system. Ukrainian pedagogues urged that labour
education should be aimed at the all-round evolution of the rising generation and preparation it to life and work
in the new socio-economic conditions.
Key words: labour education, personality‟s all-round evolution, manual training, handicraft, needlework,
labour training programme.

Formulation of the problem. Labour education has
occupied a leading place in the Ukrainian pedagogics since
time immemorial. In the Ukrainian folk pedagogics work
was regarded as the main sense and contents of a man‘s
being. So the main aim of children and youth‘s education
was to prepare them for work, to equip them with knowledge
and skills which were necessary for doing their duty in the
family and society. Besides, Ukrainians considered labour as
a powerful means of children‘s physical, moral and
intellectual improvement.
Under present-day social and economic conditions labour
education of rising generation is becoming an urgent
problem. It provides for acquisition of knowledge of work,
general and polytechnical knowledge of general bases of a
man‘s production activity and skills which are necessary for
working activity; forming of person‘s motives, necessaries
and positive attitude to work. Children‘s preparation for
work at the comprehensive schools is realized at the labour
education lessons and in different kinds of schoolchildren‘s
out-of-class working activity.
Labour education as a school subject at the Ukrainian
schools was initiated by progressive teachers and
pedagogues in the second half of the XIXth century. Those
times were characterized by the large scale reformation of all
branches of public‘s life. The Peasant reform of 1861
abolished serfdom in the Russian Empire, the component
part of which Ukraine was. It caused great changes in
political, economic, cultural, social branches of life and
activity. Favourable social and economic conditions
(abolition of serfdom, increase in foreign trade, a rapid
transformation of industry, development of science and
engineering) caused rapid educational progress. School
reforms were being carried out, zemstvo‘s activity evolved,
the system of elementary and secondary schools was being

expanded, new types of educational institutions appeared,
the contents of education was being broadened; the system
of teachers‘ training was being formed. In particular, modern
subjects were included to the primary and secondary
comprehensive school curricula. They promoted moral,
physical, aesthetic, labour improvement of schoolchildren.
The subjects of labour education played a great role in the
evolution of pupil‘s personality.
Study of the problem. Progressive Ukrainian
pedagogues (O. Dukhnovych, K. Ushynskyi, M. Korf,
T. Lubenets, Ya. Chepiha, I. Franko) laid the pedagogical
foundation for labour education in Ukraine. They regarded
labour education as an important means of all-round child‘s
personality evolution and preparation of young generation
for work.
O. Dukhnovych was the first who stated the aim,
contents and ways of children‘s labour education. He
thought that the child‘s personality should be formed not
only in the knowledge acquisition process at school but in
labour activity as well. Proceeding from the general
pedagogical targets of preparing highly moral, industrious
personality the pedagogue worked out the rising generation
labour training system that provided its psychological and
practical preparedness for work.
K. Ushynskyi‘s work «Labour in its psychological and
educational significance» (1860) became the methodological
basis for solving many significant problems of the rising
generation labour education. He regarded that the main
purpose of labour education should be children‘s preparation
for regular, reasonable, creative work. Therefore handicraft
would be a useful addition to classes and promote
schoolchildren‘s intellectual and physical evolution and
teach them different handicraft elements which would be of
use in the future life and work [8].
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M. Korf, a founder of Zemska School in Ukraine,
elaborated the problems of organization and contents of a
pedagogical handicraft workshop affiliated to a
comprehensive primary school. He grounded the connection
of labour classes with general school subjects and showed
their role in the rising generation universal education.
Nowadays the problems of labour education of children
in Ukraine in the second half of the XIXth − the beginning of
the XXth century are investigated by M. Karelin, T. Lutaieva,
A. Vykhrushch, M. Yaroshenko and others.
The aim of the article is to display the process of
amplification of labour education as a school subject at the
Ukrainian primary and secondary comprehensive schools in
the second half of the XIXth − the beginning of the XXth
century.
The presentation of the main material. Labour
education as a school subject at the Ukrainian
comprehensive schools started in 70-s years of the XIXth
century, though the first industrial class was opened in
Odesa educational district in 1865 [3]. In the second half of
80-s years of the XIXth century handicraft was spread both at
town and village schools. The main reason of labour
education establishment was the teachers‘ wish to prepare
young generation for work and to give it a chance to obtain
an occupation.
Introducing
labour
education
into
different
comprehensive schools had different tasks. Firstly, labour
education was necessary for the pupils of primary schools to
get themselves ready for further manual labour. At
secondary schools it was purposed to form such
schoolchildren‘s qualities as attentiveness, tidiness,
accuracy, responsibility, assiduity, industry; to fill up pupils‘
leisure and to balance their intellectual and physical
activities. Labour education for girls was called for teaching
them to sew dresses and other things for the family and to
prepare them for the role of a housewife.
It should be mentioned that the progressive pedagogues
of that time considered that labour subjects had to form such
citizen‘s features as discipline, orderliness, industry, to
facilitate children‘s physical, intellectual and moral
evolution and to prepare the youth for the participation in the
common production (industry and agriculture) which in the
second half of the XIXth century acquired new features and
high skills.
Many Ukrainian school teachers made a great
contribution to labour education evolution, among them:
I. Vyshnehradskyi, F. Yefimov, A. Lutskevych, A. Myrza,
M. Netyksa, V. Farmakovskyi, P. Khrystianovych,
M. Khytkov, I. Zhuk, K. Yanzhul, S. Davydova,
M. Lindeman, Ye. Sapozhnikova, M. Vagner and many
others. Proceeding from the contemporaneous with them
socio-economical conditions they substantiated the necessity
of labour education at comprehensive schools. But in the
first place those teachers persisted in everyone‘s right to
develop his skills and abilities. In their opinion, different
kinds of labour should stimulate person‘s physical,
intellectual and moral evolution. In other words, labour
education subjects were considered as a way of pupils‘
preparation for life and work in the new social and economic
conditions as well as an important means of their all-round
evolution. So progressive teachers practised labour training

at comprehensive schools and taught schoolchildren in
accordance with the principles of succession, intelligibility
and utility and in conformity to the people‘s traditions. They
believed that the combination of knowledge acquisition and
labour training of children at schools would ensure the
whole society improvement.
In the second half of the XIXth − the beginning of the
XXth century labour education subjects were manual
training, handicraft (shoemaking, joinery, carpentry, turnery,
engraving and carvering, basketry, metalwork and
smithcraft), needlework (cutting out, sewing, knitting),
agricultural works (vegetable growing, gardening, apiculture,
silkworm breeding). Those subjects were not compulsory
and they were not taught in all comprehensive schools of
Ukraine. The introduction of labour education to the
educational process at the comprehensive schools depended
on local conditions and interests and the teachers‘
enthusiasm. For example, in Kharkiv province in 1913 there
were 90 ministerial one-class and 31 two-class schools and
in 36 one-class and 41 cases of two-class schools labour
education subjects were taught (at some schools two or more
subjects were taught). The prevalent subject was needlework
(in 23 one-class and 12 two-class schools), then − agricultural
work (gardening, vegetable growing) (respectively in 10 and
12 schools), handwork (respectively in 2 and 11 schools).
Handicraft wasn‘t taught at one-class schools at all and only
in 3 two-class schools joiner‘s and shoemaking were
taught [4, с.90].
It is worth of mentioning that at some comprehensive
schools additional labour classes and courses were opened.
They prepared pupils for different kinds of handicraft
(shoemaking, joinery, carpentry, turnery, metalwork, ets.)
and agricultural works. Some schools had handicraft classes
and workshops of cutting out and sewing (for instance, a
course of cutting out and linen sewing and special course of
cutting out and dress sewing in O. Pushkin town parochial
school; a workshop of cutting out and sewing in
Oleksandrivsk two-class town parochial woman‘s school in
Kharkiv province).
So we can state that school labour training was being
practised in Ukraine in the second half of the XIXth − the
beginning of the XIXth century on a large scale. For
example, in Kharkiv province labour education was taught in
1870 in 2 primary schools and in 1887 − in 39 ones. In 1888
only 16 primary schools had handicraft departments in
which pupils learned shoemaking (245 pupils), joinery,
carpentry, turnery, metalwork (105 pupils), engraving and
smithcraft (142 pupils) [9].
As far as labour education was spread at schools,
methodology of labour teaching was being developed. The
first programmes and manuals of labour training appeared in
Ukraine. Firstly, it should be pointed out that two labour
training systems were known at the time under investigation,
Swedish and French ones. Swedish system by O. Salomon
suggested the article system of labour training; pupils were
to manufacture different things on the model. Those were the
wares which were used in every day life: a prong, a helve of
a hammer, a trencher, a frame, a soup ladle, ets. − 100
articles in all [5, c.55]. A pupil was to master 88 ways of
processing wood and they were done in a definite
succession, from the simplest ways to the complicated ones.
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French system by G. Salys had quite different way of
approach to labour training organization and was
concentrated on separate practices but not on the finished
things. The handwork course included joiner‘s practices (48
tasks), turning works (48 tasks), cold processing metal (42
tasks), sculptural (33 tasks) and plastic works (15 tasks).
French system developed pupils‘ exactness and accuracy and
was directed toward future workers‘ preparation [7, с.152].
In 1884 the teachers of Petersburg teachers‘ institution K.
Tsyrul, A. Kotykov and M. Kasatkin heading by K. Sent-Iler
worked out the first domestic handiwork programme for
peoples‘ schools. It was the article programme which in K.
Tsyrul‘s opinion was more effective from the pedagogical
standpoint. He regarded that labour would become a school
subject and processing metal and wood would be the main
occupation for men at a comprehensive school [11, с.94].
Ukrainian teachers disapproved K. Tsyrul‘s labour
programme and spoke in support of handwork system which
should be a means of person‘s intellectual, physical and
moral development. They were working up thing-operation
systems of labour training which provided both mastering
single labour operations and knowledge acquisition on the
basis of producing wares of social utility. Programmes of
such type appeared in the end of the XIXth − beginning of
the XXth centuries. Their authors were M. Kurenkov and
Ye. Solomin (90-s years of the XIXth century), A. Verzhbytskyi
(Odesa, 1910), P. Khrystianovych (1912), the teachers of
Novobuh teachers‘ training seminary (Kherson province).
Some aspects of labour training organization were explicated
in the works by T. Lubenets («The programme of subjects
that are taught at one-class and two-class schools and studies
at nursery schools», 1911) and Ya. Chepiha («The project of
the Ukrainian school», 1913).
The peculiarities of Ukrainian labour training
programmes were that they were brought closer to people‘s
needs and home life. They took into account progressive
world pedagogical ideas and possessed a distinguishing
educational characteristic. For example, P. Khrystianovych‘s
programme (1912) contained practicals for boys (producing
of different paper, sheet iron, tin and wood wares ; metalwork,
painting; vegetable growing and gardening; maintaining of
clothes and footwear) and girls (needlework, knitting and
sewing, cooking and washing, vegetable growing and
gardening). So the teacher proposed such kinds of children‘s
work that would be of use both in the social production and
daily life. He asserted that reasonable organization of
practicals and the teaching additional subjects (labour
training among them) would facilitate better preparation of
children for life, develop business ability, teach children to
discipline their feelings, thoughts and will; give knowledge
which would be useful in life; facilitate physical evolution;
develop respect and sympathy to work [10, с.24].
The teacher of Bohodariv primary people‘s school
(Katerynoslav province) A. Verzhbytskyi as well as
P. Khrystianovych considered labour training as a means of
fulfillment of comprehensive school pedagogical tasks. His
«School Handicraft Programme» which was issued in Odesa
in 1910 was grounded on the principle of connection of
labour education with peasants‘ life and work [2].
In 1916 the preparation for a new educational reform
began. Teachers‘ congresses took place in all Ukrainian
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educational districts. Teachers made a lot of suggestions about
labour education: making labour education a compulsory
school subject; teaching labour education at secondary comprehensive schools and opening special workshops at schools.
A special committee on manual labour worked out a new
programme which was based on the operation-thing system
of labour education. According to it, the main attention was
focused on performing working operations, and the list of
wares was variable. That programme took into consideration
the best practical teachers‘ achievements and was well
thought-out from the standpoint of methodology and
organization of classes. Unfortunately, it wasn‘t realized at
then time but it created a foundation for working out the
programmes for the Ukrainian schools of the Ukrainian
People‘s Republic times (1917−1920).
At that time the first school textbooks on labour training
were published. In 1889 A. Lutskevych‘s manual for
people‘s school teachers (Kyiv) and V. Farmakovskyi‘s
methodical manual on handwork (Odesa) were issued. They
contained programmes and methodical materials for
teachers. The new V. Farmakovskyi‘s manual «The
Pedagogy of work. Theory and Practice of Labour Education
at School» was issued in 1911 in Odesa [3].
Attention to the girls‘ labour education was increasing
and manuals on needlework appeared in the second half of
the XIXth − beginning of the XXth centuries. The most
widely used of them were: «Manual on needlewok» (1894)
by M. Lindeman, «Manual and methodical instructions on
needlework teaching at schools» (1903) by S. Davydova,
«Methodical manual for cutting out teaching» (1903) by
Ye. Nadiezhdina, «Methods of women‘s needlework»
(1909) by M. Pospielova-Hattsuk, «Needlework as an
educational subject at the comprehensive schools» (1910) by
K. Yanzhul, «Demonstrative needlework» (1913) by
Ye. Sapozhnikova, «Methods of needlework. Manual for
those who are going to get a status of a teacher of
needlework at the women‘s gymnasia and progymnasia»
(1914) by M. Vagner. These books contained practical
recommendations concerning the organization of girls‘
labour training. According to those programmes and
manuals, girls were to master knitting and crocheting,
sewing, mending, fancywork and cutting out. Besides, they
acquired knowledge of the theory and technique of
needlework. So girls were being prepared for the
housekeeping as well as for needlework teaching [6; 1].
Conclusions. Summarizing the results of the historical
analysis of the beginning of labour education in Ukraine it is
worth to emphasize the fact that labour education as a school
subject was being introducing into the primary and secondary
comprehensive school curricula during the second half of the
XIXth − the beginning of the XXth centuries. Firstly this
subject was additional and was taught only at a few schools.
In the beginning of the XXth century progressive pedagogues
and public figures spoke more actively in support of labour
education as a compulsory school subject.
Despite of many difficulties (there were no well-trained
teachers and a definite system of labour training teaching;
lack of equipments, tools and materials, rooms) amplification
of labour education and opening of handicraft classes and
courses at comprehensive schools under those conditions
should be considered as a positive phenomenon. They gave
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workers‘ children a chance to get primary education and
some handicraft knowledge and skills which they could use
in their further working activity as well as in domestic
economy. Since that time a school had been regarded as
labour school and labour training had occupied an important
place in it.
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Лях Г.Р.,
к.пед.н., доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Україна, м. Слов‟янськ
СТАНОВЛЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ −
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті здійснено аналіз проблеми становлення системи трудового навчання в українських школах у другій
половині ХІХ − на початку ХХ століття. На основі аналізу різних програм трудового навчання зарубіжних і
вітчизняних педагогів визначено зміст трудового навчання у початкових і середніх загальноосвітніх школах України
досліджуваного періоду. Історичний та загальнонаукові (аналіз, систематизація, узагальнення) методи було
використано з метою висвітлення процесу впровадження у загальноосвітніх школах трудового навчання як
шкільного предмета. У різних школах упровадження трудового навчання проходило по-різному, це залежало від
соціально-економічних умов регіону (міста чи села) та відбувалося завдяки ентузіазму окремих учителів. Предмети
трудового навчання (ручна праця, ремесло, рукоділля, сільськогосподарські роботи) були необов‟язковими; їх
викладали за операційно-предметною системою. Українські педагоги наполегливо проводили думку про те, що
трудове навчання повинно сприяти, перш за все, всебічному розвитку підростаючого покоління і готувати до життя
і праці у нових соціально-економічних умовах.
Ключові слова: трудове навчання, всебічний розвиток особистості, ручна праця, ремесло, рукоділля, програма
трудового навчання.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто актуальність маркетингу освітньої діяльності в підготовці фахівців з охорони
праці та професійної безпеки в умовах закладу вищої освіти та аналіз підходів до формування
маркетингової стратегії закладу вищої освіти. Організацію та реалізацію маркетингової стратегії
можна здійснювати у ході управлінської діяльності менеджменту закладу вищої освіти та його
структурних одиниць, зокрема випускаючих кафедр. Менеджмент організовує маркетингову діяльність і,
керуючись маркетинговою стратегією, реалізує компоненти та функції управління освітньої одиниці будь
якого рівня, зокрема випускаючої кафедри.
Ключові слова: маркетингова діяльність, маркетингове управління освітою, маркетингова статегія,
менеджмент закладу вищої освіти, випускаючи кафедри, фахівці з охорони праці та професійної безпеки.

Вступ. У наші дні базові передумови маркетингу розвиваються по декількох напрямах, що пристосовують їх
до нової реальності та сучасних особливостей економіки.
Виникають доповнення до маркетингу, нові поняття,
нові особливості, котрі виходять за межі аксіом класичного
маркетингу і нові сфери застосування. Сфера дії сучасного
маркетингу значно розширилася, включаючи не лише
товари, але і послуги. Роль маркетингу у сфері послуг
дуже висока, оскільки він є невід‘ємною частиною розвитку організації.
Маркетинг у сфері послуг – сукупний, універсальний
механізм для управління організацією, що змінюється
дуже швидко під впливом зовнішніх чинників і відкликається на бажання споживачів. Сучасне суспільство і
надлишок ринку різними видами послуг домінують над
класичною моделлю управління організацією, яка не
включає маркетинговий підхід. Навіть послуга високої
якості не зможе притягнути велику кількість споживачів
без маркетингу. Для того, щоб бути конкурентоздатним
необхідно використати маркетингові інструменти [1].
Ринок послуг представлений різними галузями. У багатьох країнах світу держава надає основні види послуг,
такі як освіта, охорона здоров‘я, транспортні і інформаційні послуги. Освітні послуги не є виключенням.
І нині маркетинг в цій сфері грає ключову роль в
розвитку не лише освітніх установ, але і ринкової
економіки. У сучасних умовах будь-який заклад освіти
стає повноцінним учасником ринкових стосунків, що
визначає необхідність постановки в якості пріоритетного
завдання забезпечення його конкурентоспроможності на
ринку освітніх послуг.
Постановка проблеми. Нині в закладах вищої освіти
те ж завдання, що і у будь-якої комерційної організації –
добитися стійкого успіху, заснованого на взаєморозумінні
потреб і очікувань зацікавлених сторін. Основна відмінність від більшої частини комерційних організацій
полягає в тому, що він несе значне соціальне навантаження
і не може повною мірою виступати комерційним суб‘єктом, орієнтованим на іншу шкалу цінностей. Отже, для
забезпечення стійкого розвитку закладу вищої освіти

недостатньо добре знати ринок освітніх послуг і уміти
працювати в ринкових умовах – йому необхідно бути
зрозумілим і визнаним на рівні суспільства, держави,
окремих працедавців і індивідів, що робить позначене
завдання складним і багатогранним. Запорукою забезпечення конкурентоспроможності такого закладу і безперервності діяльності в довгостроковій перспективі є
грамотно розроблена маркетингова стратегія, заснована
на ретельному аналізі потреб і очікувань зацікавлених
сторін, на розумінні своїх можливостей і цілей. При
формуванні маркетингової стратегії необхідно зважати
на специфіку маркетингу освітніх послуг. Освітня
послуга є особливим продуктом громадського користування, який реалізується освітньою організацією на двох
основних ринках: абітурієнтів і споживачів. Заклад
вищої освіти надає освітні послуги особливого типу,
споживачами яких є дві категорії осіб: учні/студенти (на
ринку освітніх послуг) і працедавці (на ринку праці).
Модернізація вищої школи сьогодні відбиває економічну доцільність сучасного етапу розвитку суспільства,
включаючи задоволення освітніх запитів населення,
його зростаючу мобільність, потребу насичення усіх
галузей фахівцями нової формації. Призначення вищої
освіти сьогодення – це підготовка висококваліфікованих
фахівців, які мають успішно працювати в умовах ринкових
відносин, постійних інновацій, безперервного вдосконалювання та ускладнення професійної діяльності [2]. Тому
актуальним є розглянути питання формування стратегії
маркетингу освітніх послуг в закладах вищої освіти, що
мають вплив на якість підготовки фахівців з охорони
праці та професійної безпеки в умовах кафедри.
Метою даної статті є з‘ясування місця маркетингу
освітньої діяльності в підготовці фахівців з охорони
праці та професійної безпеки в умовах закладу вищої
освіти та аналіз підходів до формування маркетингової
стратегії закладу вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам
і підходам до формування маркетингових стратегій
присвячені роботи багатьох західних і вітчизняних
учених. В роботах Ф. Котлера, І. Ансоффа, Ж-Ж. Ламбена,
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Е. Дихтля, Б. Карлоф, Г. Багієва, А. Петрова, E. Голубкова,
Т. Данько та ін. висвітлені питання використання маркетингових технологій в діяльності організацій. Надання
освітніх послуг та проведення маркетингових досліджень в
освіті розглядалися у працях Б. Братаніч, М. Волкової,
С. Захаренкова, А. Звездової, С. Ільяшенко, М. Карпішенко,
Г. Кравченко, Т. Оболенської, О. Панкрухина, З. Рябової,
П. Третьякова, М. Туберозової, Н. Шарай та ін. Опис
маркетингових дій закладу вищої освіти надається в
роботах
авторів
Л. Корчагової,
Т. Оболенської,
О. Панкрухіна, Н. Пашкус та ін.
Виклад основного матеріалу. У системі освіти сучасні
науковці розуміють маркетинг, як управління пропозицією
освітньої установи, орієнтоване на вимоги ринку праці, з
активним формуванням попиту на освітні послуги, забезпеченням подальшого просування споживачів у сфері вибраної діяльності [1, 3, 4, 5-10]. Для розгортання даного,
інноваційного для вищої школи, аспекту управління є
соціальні, нормативно-правові, економічні, науковотехнічні передумови. Сьогодні маркетинг освіти розвивається дуже інтенсивно і відіграє двояку роль в сучасній
економіці. Це пов‘язано, насамперед, з особливою
значущістю освіти в економічному розвитку. Сучасні
технології забезпечують високий рівень і якість життя в
розвинених країнах та задають верхню межу економічного
зростання, темпи якого, з досвіду нових індустріальних
країн, можуть бути надто великі. Нові технології доступні
всім, проте поширення їх залежить від системи і рівня
освіти населення.
Відомий фахівець у галузі маркетингу освіти
Т. Оболенська зазначає, що співвідношення сучасного
ринку освітніх послуг і ринку праці потребує як
узгодження й оптимізації пропонування молодих фахівців,
так і підвищення кваліфікації присутніх на ринку праці
працівників, які мають достатній досвід і конкурентоспроможні на власному сегменті ринку праці [3]. Крім
того, важливо відмітити, що вивчення маркетингу при
підготовці фахівців різних спеціальностей може мати
вагомий вплив на підвищення якості надання освітніх
послуг, розширення кругозору та можливостей випускників вищих навчальних закладів.
С. Тєлєтова та О. Тєлєтов [4] відмічають, що освітня
послуга – це комплекс навчальної і наукової інформації,
що створюється у процесі діяльності педагогічного
колективу навчального закладу і передається учню,
студенту чи слухачу у вигляді суми знань загальноосвітнього та спеціального характеру, а також практичних
навичок для подальшого застосування у професійній
роботі з метою задоволення різноманітних потреб особистості, суспільства, держави. Відповідно, поняття «освітній
маркетинг» вона трактує як один із напрямів діяльності з
управління навчальним закладом в умовах ринкової
економіки, який забезпечує дослідження попиту на
освітні послуги та певні знання понад встановлені
державою стандарти, впливає на розвиток освітніх
потреб громадян шляхом розроблення й впровадження
концепції надання їм якісного освітнього продукту.
У своїх дослідженнях український науковець З. Рябова
[5] розглядає роль освітнього маркетингу як механізму
соціальної переорієнтації на ринкові відносини та
побудові діяльності навчальних закладів на пріоритетності

завдань забезпечення освітніх потреб людини і суспільства. Цільовий результат маркетингової діяльності – це
забезпечення рентабельності через найбільш ефективне
задоволення потреб: особи – в освіті, навчального
закладу – в розвитку і добробуті працівників, організації –
у зростанні кадрового потенціалу, суспільства – в
розширеному відтворенні інтелектуального потенціалу.
З. Рябова також виокремлює використанні в управлінському процесі закладу освіти маркетингово-орієнтовані
впливи, що передбачають визначення потреб і бажань
цільової аудиторії (керівників закладів освіти) та
задоволення їх на ринку освітніх послуг і ринку праці
завдяки розробці відповідних освітніх програм та
комунікацій, ціноутворення та постачання споживачам
відповідних освітніх послуг [5].
Г. Кравченко [6], досліджуючи маркетингове управління розвитком інститутів післядипломної педагогічної
освіти, довела значення впровадження у навчальну
діяльність маркетингових технологій; місця визначення
системи доставки освітніх послуг; просування; процесів
(фінансування, реалізація стратегічних планів, створення
іміджу навчального закладу (професії), відстеження
рівня його конкурентоздатності за допомогою системи
маркетингово-моніторингових досліджень тощо); людських ресурсів (постійна підтримка конкурентоздатності
професорсько-викладацького та керівного складу закладу
освіти на ринку праці) тощо.
Отже, дослідження вчених стверджують, що місія
маркетингу в сфері освіти націлена на формування і
реалізацію стратегії приросту цінності людини, не лише
з позицій ринку праці, але і його цінності в загальногуманістичному розумінні, оскільки кожна з цих сторін
у своєму прирості веде до посилення інших. Вона спрямована на ефективне задоволення потреб в освіті, в
розвитку, в рості кадрового потенціалу, в розширеному
відтворенні інтелектуального потенціалу суспільства.
Ефективне задоволення цих потреб – цільовий орієнтир
маркетингу в освіті, критерій його ефективності в цій
сфері. Таким чином маркетинг у сфері освіти – перспективне і продуктивне явище, що має наукову і прикладну
сторони, які можна вивчати на прикладі діяльності
освітніх установ; використати для підвищення їх конкурентоспроможності, розуміння сукупності принципів
ринкових стосунків, взаємодій споживачів (користувачів),
посередників і виробників освітніх послуг і продуктів в
умовах ринку, вільного вибору пріоритетів і обміну
цінностями та дозволяє розробити маркетингову стратегію
розвитку організації, в нашому випадку випускаючої
кафедри закладу вищої освіти.
Основною метою професійної освіти є підготовка кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю,
конкурентоздатного на ринку праці, компетентного,
відповідального, високопрофесійного, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів,
готового до постійного професійного росту, соціальної і
професійної мобільності [2]. Це напрямую стосується
підготовки фахівців з охорони праці та професійної
безпеки, які в своїй діяльності виступають гарантом
забезпечення безпеки та збереження найважливішого
нематеріального ресурсу – «людського капіталу». Професійна компетенція і професійна відповідність майбутніх
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фахівців належать до ключових складових і передумов
забезпечення безпеки праці та зниження виробничого
травматизму.
Таким чином, ми з‘ясовуємо, що маркетинг освіти
сьогодення потребує розробки відповідної стратегії
закладу освіти. Ефективність маркетингового управління
закладом вищої освіти повною мірою залежить від розробки грамотної маркетингової стратегії.
Маркетингова стратегія є складовою частиною загальної стратегії діяльності будь-якої організації. Вона
визначає основні напрями її діяльності на ринку, що
спрямовані на споживачів і конкурентів. Маркетингова
стратегія організації залежить від її існуючого положення
на ринку, оцінки перспектив зміни ринку і майбутніх дій
конкурентів, поставлених цілей і існуючих ресурсних
обмежень. Актуальність використання маркетингової
стратегії в діяльності будь-якої організації пов‘язана із
низкою таких аспектів як: існуванням певної конкуренції
між організаціями; можливістю для споживачів вибору
аналогічних товарів і послуг від різних виробників;
проінформованістю споживачів відносно наявного
вибору існуючих товарів і послуг; цілями організації, які
можуть бути виражені у вимірних виразах. В основу маркетингової стратегії покладено класичні механізми здійснення діяльності організації на основі маркетингу [5].
Ф. Котлер й Карен Ф. А. Фокс [7] зазначають, що навчальні заклади, які розуміють необхідність використання
стратегічного маркетингу, досягають своїх цілей більш
ефективно. Стратегічний маркетинг, за переконанням
авторів, необхідно застосовувати в діяльності закладів
освіти у зв‘язку із такими перевагами як:
1. Успішність у виконанні місії навчального закладу.
Використання маркетингових технологій сприятиме якісному проведенню порівняння фактичної діяльності закладу
із встановленою місією та визначеною метою. Це забезпечує
ґрунтовну основу для розробки освітніх програм.
2. Покращення задоволення потреб цільових аудиторій
навчальних закладів і ринку. Маркетинг забезпечує
вивчення запитів ринку та визначення освітніх потреб
споживачів послуг, що надає навчальний заклад. Він
сприяє покращенню рівня задоволення усіх цільових
аудиторій навчального закладу.
3. Якісне залучення маркетингових ресурсів. Намагаючись задовольнити потреби своїх споживачів, навчальні
заклади повинні залучати різноманітні ресурси, включаючи тих, хто навчається, хто навчає та інших. Маркетинг
забезпечує науковий підхід до залучення цих необхідних
ресурсів.
4. Підвищення ефективності маркетингових дій.
Використання маркетингових технологій забезпечує
раціональність в управлінні навчальним закладом, сприяє
координації роботи з покращення програм. Ціноутворення, комунікацій та розподілу.
Отже, використання маркетингової стратегії в діяльності закладу вищої освіти допомагає у вивченні потреб
та бажань цільових ринків навчального закладу,
сприятиме якісній розробці освітніх програм та послуг, а
також забезпечить формування ефективної цінової,
комунікативної та розподільчої політики навчального
закладу. Маркетингова діяльність закладу вищої освіти
спрямована на виявлення груп потенційних споживачів;
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визначення цільових ринків, аналіз і планування роботи
з ними; виробництво товарів або надання відповідних
послуг для цих цільових груп; координацію діяльності
закладу щодо посідання найбільш вигідної позиції на
ринку; визначення шляхів контролю щодо досягнення
встановлених цілей діяльності навчального закладу.
На технічні заклади вищої освіти суспільство покладає
два надзвичайно важливих завдання: збереження науковотехнічного та управлінського потенціалу суспільства і
модернізація професійної особистості фахівця на
відповідальному етапі його професійного формування.
Підготовка фахівців технічного профілю – складний
комплексний процес. Саме студенти цих спеціальностей
у плані і професійної підготовки залишаються найменш
дослідженими (у порівнянні зі студентами гуманітарних,
природничо-наукових, педагогічних спеціальностей),
тоді як саме вони становлять основний потенціал науковотехнічної інтелігенції суспільства [2].
Маркетингова стратегія є науково обґрунтованим засобом забезпечення успішної діяльності навчального
закладу в умовах ринку. Іноваційний характер діяльності
закладів вищої освіти неухильно вимагає теоретичної і
науково-практичної розробки питань його маркетингового
супроводу. Основним завданням слід вважати визначення
стратегії і тактики маркетингової діяльності закладу
вищої освіти на ринку освітніх послуг. Щоб вироблена
стратегія маркетингу була ефективною, необхідно
змоделювати ситуації, аналізуючи закономірності
взаємодії між потребами споживачів, попитом, якістю
надання освітніх послуг конкурентів з потребами навчального закладу, її здатністю задовольняти потреби споживачів, і виявити необхідність конкретних змін.
Головним орієнтиром при формуванні маркетингової
стратегії в області освіти мають бути саме потреби ринку
праці, а не існуючі можливості закладу вищої освіти:
– по-перше, ринок праці зумовлює основні напрями
розвитку і стандарти якості освіти, змінюючи і регулюючи попит на окремі професії і фахівців, сприяючи
формуванню знань і умінь, які повинні мати претенденти
на ті або інші вакансії;
– по-друге, перспектива працевлаштування є важливим
мотивом, що обумовлює вибір освітніх продуктів споживачем. Достовірна інформація про ринок праці, що надається
навчальною установою споживачам його освітніх продуктів, може збільшити попит на ті продукти, які підвищують
можливість успішного працевлаштування в майбутньому.
Маркетинг у будь-якій сфері пов‘язаний з управлінням
взаємовідносинами і процесом комунікації між виробниками і споживачами. У сфері освіти маркетинг пов‘язаний
з управлінням взаємовідносинами між закладами вищої
освіти, споживачами освітніх послуг і працедавцями.
При розробці маркетингової стратегії мають бути враховані способи і методи управління взаємовідносинами і
підвищення ефективності комунікацій між навчальними
закладами (факультетами), абітурієнтами, що навчаються і
працедавцями. Підвищенню якості взаємовідносин і
комунікацій сприяє використання сучасних технологій
(соціальні мережі, адресна розсилка та ін.), які не лише
значно розширюють цільову аудиторію, але і сприяють
формуванню іміджу цього закладу як прогресивного і
сучасного [8].
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Розробка маркетингової стратегії закладу вищої освіти
за Н. Брюхановою та В. Бєляєвим [8] можлива по наступних напрямах:
– збереження існуючого ринку освітніх послуг: які
саме освітні програми затребувані, як зберегти та
збільшити інтерес до них; що треба зробити для залучення
додаткових абітурієнтів, у тому числі абітурієнтів з
більш високим балом по ЗНО, як притягнути абітурієнтів з
інших місць; які освітні програми треба модернізувати,
як підвищити можливості працевлаштування випускників і
зацікавленість в них працедавців;
– проникнення на нові ринки: які ринкові ніші вільні;
що можна зробити для отримання конкурентних переваг
закладу вищої освіти; які канали просування освітніх
послуг треба використовувати; які партнерські взаємовідносини необхідно встановити і чому; якою має бути
цінова політика для входу на ринок, що треба зробити
для просування випускників на нових ринках праці;
– висновок на ринок освітніх послуг нових освітніх
продуктів: які нові освітні програми треба розробити і
для кого; на які професійні стандарти і професії майбутнього треба орієнтуватися; які крос- і форсайт-компетенції
необхідно ввести, як просувати нові освітні продукти;
– поліпшення іміджу: що вимагається зробити для підвищення престижу навчального закладу, які інформаційні
канали, соціальні мережі і публічні заходи використати
для поліпшення іміджу внз, які способи зміцнення взаємозв‘язків з випускниками і працедавцями використати,
які програми лояльності запропонувати.
Зміст етапів формування стратегії науковець надає
таким чином.
1. Розробка бачення розвитку навчального закладу.
Вимагається визначити (обгрунтувавши на предмет
можливості здійснення), які нові програми факультет
може впровадити, які напрями підготовки і наукові
напрями розвивати, які гранти відкрити і т. п.
2. Розробка місії навчального закладу (чи її коригування, якщо місія є, а коригування потрібне; причому
місію факультетів слід погоджувати зі змістом місії
самого закладу).
3. Проведення ретельного і глибокого аналізу потенційних джерел формування контингенту абітурієнтів навчального закладу. Уточнення даних по випускниках середніх
шкіл на перспективу планування (по роках). Аналіз
діяльності конкурентів; оцінка їх освітнього продукту
(робочих програм, учбової літератури і т. п.), а також їх
можливостей, потенціалу для подальшого розвитку.
Аналіз відношення до факультету потенційних працедавців, оцінка можливостей отримання від них допомоги в
розвитку закладу вищої освіти, надання місць для проходження практики, для прийому на роботу випускників і
тому подібне.
4. Розробка і обгрунтування мети розвитку закладу
вищої освіти у напрямі підвищення рівня його конкурентоспроможності. Цілей може бути декілька. Наприклад,
забезпечення контингенту студентів першого курсу бакалаврата може бути сформульована мета і по прийому в
магістрат. Можуть бути заявлені цілі по відкриттю
наукових грантів, виданню наукових публікацій, учбової
літератури та ін.
5. Визначення стратегічного напряму досягнення кож-

ної мети, тобто шляхів і способів просування до неї. При
обгрунтуванні стратегії, безумовно, треба врахувати
наявні у внз ресурси.
6. Розробка плану конкретних дій (програми) для досягнення наміченої мети за допомогою руху по вибраному
стратегічному напряму. План конкретних дій включає
план заходів, впорядкованих за часом. Для кожного
заходу (групи заходів) бажано призначити відповідальну
особу. Оскільки стратегія має бути орієнтована на
підвищення конкурентоспроможності закладу вищої
освіти, в план конкретних дій неодмінно треба включити
заходи по створенню так званої унікальної торгової
пропозиції.
Стосовно практики закладу вищої освіти сюди можуть
бути віднесені розробки, що стосуються створення
унікальних освітніх матеріалів, що роблять процес
навчання привабливішим, і тому подібне
7. Контроль за виконанням, включаючи перелік контрольних заходів, періодичність і терміни їх проведення,
порядок оцінки і інтерпретації отриманих результатів.
8. Формалізація і представлення маркетингової
стратегії.
Маркетингова стратегія має бути представлена у
вигляді програми маркетингу на певний період (від 3 до
5 років).
Формалізація представлення маркетингової стратегії
дозволяє структурувати і дотриматися логічної послідовності при викладі результатів дослідження, уникнути
перевантаженості програми маркетингу [8].
В. Дмитрієв [9] також відмічає, що маркетингову стратегію навчального закладу вищої освіти викладають у
стратегічному (перспективному) плані розвитку.
Стратегічний план є найважливішим і обов‘язковим
документом у його діяльності, механізмом запуску,
функціонування та контролю ефективності всієї системи
маркетингу.
Стратегічний план науковець розширяє за рахунок аналізу сучасної діяльності навчального закладу вищої
освіти:
– визначення місії і стратегічної політики, коротко
сформульовані тривалі програмні цілі й специфічні
завдання;
– перелік напрямів діяльності: основних, що забезпечують, та інноваційних;
– оцінку сильних і слабких сторін діяльності навчального закладу на відповідному сегменті ринку освітніх
послуг із виявленням конкурентних позицій;
– характеристику зовнішнього середовища, опис цільової аудиторії, перелік основних вимог замовників
освітніх послуг;
– формулювання маркетингової стратегії;
– визначення основних і додаткових фінансових
ресурсів;
– завдання ефективної взаємодії навчального закладу
із суб‘єктами ринку і забезпечення конкурентоспроможності.
Формулювання маркетингової стратегії навчального
закладу вищої освіти містить опис маркетингового
комплексу «Маркетинг-мікс» (Marketing Mix), що, за
визначенням Ф. Котлера, є сукупністю маркетингових
інструментів, які використовуються компанією для
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розв‘язання маркетингових завдань на цільовому ринку»
[10]. Згідно з теорією, яка отримала назву та всесвітню
відомість як теорія чи модель «7р», елементами
маркетингового комплексу щодо ринку послуг є:
– рroduct – товар, сама суть послуги, яка надається,
що задовольняє потреби цільового споживача;
– рrice – система цін на послугу;
– рlace – місце продажу й надання послуги;
– рromotion – просування чи сприяння збуту послуги;
– рrocess – процедури, з якими пов‘язаний процес
надання послуги;
– рhysical evidence – середовище установи, символіка
і фізичні об‘єкти, що супроводжують комунікацію з
потенційним клієнтом і саме надання послуг;
– рeople (рarticipants) – службовці установи, а також
споживачі, що беруть участь у процесі надання послуг,
та інші суб‘єкти, які впливають на якість, об‘єм і зміст
послуги [10].
Завдання керівників і фахівців закладу вищої освіти,
що відповідають за маркетингову діяльність – «змішати»
елементи маркетингового комплексу так, щоб вони
ефективніше, за чинники конкурентів, впливали на
ринок освітніх послуг і продуктів; знайти потрібне
співвідношення елементів маркетингу мікс і правильно
розподілити для цього матеріальні ресурси і кадровий
потенціал [9].
Розглядаючи маркетингову стратегію як складову
освітнього маркетингу З. Рябова [5] відзначає, що
маркетингова стратегія діяльності закладу вищої освіти
має такі орієнтири, як створення системи: якісного
надання освітніх послуг; вимірювання якості освітніх
послуг; постійного покращення якості надання освітніх
послуг. Найважливішим завданням розроблення й
впровадження маркетингової стратегії в діяльність
навчального закладу є вплив на рівень, час і характер
попиту на освітні послуги закладу. Найефективніше
управління попитом вимагає від закладу орієнтації на
споживача і систематичного застосування технологій та
інструментів маркетингу.
Таким чином, можна дійти висновку, що маркетингова стратегія розвитку закладу вищої освіти
сьогодення виступає ефективним механізмом успішного
позиціонування закладу як на ринку освітніх послуг так і
на ринку праці. Саме маркетингова стратегія забезпечує
якість надання освітніх послуг заставою й сприяє
формуванню його позитивного іміджу.
У нових умовах кожній освітній установі необхідно
самостійно виробляти програми роботи за поданням цих
послуг, розраховані на довгострокову перспективу, і
грунтуючись на власних перспективних прогнозах. Ця
політика повинна будуватися на основі ретельного
вивчення ситуацій, як на ринку освітніх послуг, так і на
ринку праці, за допомогою використання маркетингових
технологій. Маркетинг у сфері освітніх послуг гнучкий і
підлаштовується під сучасні тенденції.
Організація та реалізація маркетингової стратегії
можна здійснювати у ході управлінської діяльності
менеджменту закладу вищої освіти та його струкурних
одиниць, зокрема випускаючих кафедр. Менеджмент
організовує маркетингову діяльність і, керуючись
маркетинговою стратегією, реалізує компоненти та
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функції управління освітньої одиниці будь якого рівня,
зокрема випускаючої кафедри.
Стратегія маркетингової діяльності включає аналіз
можливостей і загроз ринку, конкурентів, сильних і
слабких сторін і на основі такого аналізу формулює
власні конкурентні переваги. Стратегія маркетингу
освітніх послуг повинна включати конкретні цілі та
завдання, опис його цільових аудиторій і споживачів,
опис процедур, конкурентних переваг освітніх програм,
з якими навчальний заклад або його випускаючи
кафедри виходять на ринок. Положення стратегії
маркетингу вищої освіти мають розроблятися на будь
якому рівні освітньої установи і бути готовими до
практичного їх використання в поточній діяльності
закладу освіти.
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THEORETICAL ANALYSIS OF APPROACHES TO MARKETING STRATEGIES FORMATION
IN HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT
The article considers the relevance of marketing educational activities in training of labor protection and occupational
safety specialists and analysis of approaches to marketing strategy formation in higher education institutions. Organization
and implementation of marketing strategy can be carried out in the course of managerial activities in higher education
institutions and its managerial structural units, in particular graduating departments. Management organizes marketing
activity and basing on the marketing strategy, implements the components and functions of management of an educational unit
of any level, in particular graduating department.
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇЇ
В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
В статті представлено загальні поняття, принципи та підходи впровадження гейміфікації в бізнесорганізаціях, переваги, недоліки та приклади впровадження. Геймифікація одна із інноваційних популярних
методик, що впроваджується в сучасній організації в процесах управління та розвитку. Впровадження
гейміфікації дозволяє підвищити продуктивність та ефективність роботи організації. Сприяє підвищенню
мотивації персоналу, підвищує ефективність програм корпоративного навчання та підвищення
кваліфікації, збільшує рівень лояльності працівників до компанії-роботодавця, дозволяє залучати кращих
працівників за рахунок гейміфікованих підходів у процесах рекрутингу тощо.
Ключові слова: гейміфікація, мотивація персоналу, сучасні інструменти управління організацією.

Постановка проблеми. Останнім часом все частіше
в бізнесі, маркетингу, управлінні, соціальному житті
використовується гейміфікація. Це обумовлено тим, що
гейміфікація має великий потенціал у формуванні нових
моделей людської поведінки та зміни звичок.
Гейміфікація сучасний популярний інструмент для
підвищення інтересу та мотивації до роботи з боку
працівників, яка надає звичайній рутинній роботі додаткового змісту та яскравості. Якщо працівники включені
в ігровий процес – їм простіше самоствердитися,
реалізуватися та проявляти ініціативу. Використання
ігрового формату в бізнес-процесах є цікавим та
ефективним, так як це створює для працівників додаткову
нематеріальну мотивацію. Гейміфікація, як напрямок, зараз
дуже активно розвивається та невдовзі буде використовуватися повсюдно.
Мета статті. Представити базові основи впровадження
гейміфікації в сучасних бізнес-організаціях та проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід впровадження
гейміфікації.
Виклад основного матеріалу. Гейміфікація – сучасна
бізнес-концепція, в якій використовуються кращі ідеї від
програм лояльності, ігрових механік та поведінкової
економіки [1, ст.22].
Гейміфікація в сучасних бізнес-організаціях активно
використовується в напрямках маркетингу, PR, в роботі
з персоналом та напрямку розвитку бізнесу. Задачі, які
вирішує впровадження гейміфікації в різних напрямках
представлені в таблиці 1.
З досвіду вітчизняних та зарубіжних компаній
найбільше гейміфікація використовується в напрямку
роботи з персоналом.
Досвід використання гейміфікації у підборі персоналу.
Залучення та відбір майбутніх працівників відбувається
через різні гейміфіковані заходи. Компанія L‘Oreal розробила комп‘ютерну кар‘єрну бізнес-гру, в яку запрошували
випускників ВУЗів. У грі можна ознайомитися з структурою, бізнес-процесами та правилами компанії, що
зазвичай було доступно тільки після прийому на роботу.
Та подати будь-які пропозиції щодо вдосконалення
продуктів, процесів та схеми роботи компанії L‘Oreal. За

результатами гри рекрутери компанії запрошували
учасників н співбесіду [1, ст.135].
Таблиця 1
Задачі гейміфікації у бізнес-організаціях
Напрямок бізнесу
HR
/напрямок роботи з
персоналом/

Маркетинг

Розвиток бізнесу

Задачі, які вирішує гейміфікація
- рекрутинг
- програми адаптації персоналу
- нематеріальна мотивація
- підвищення мотивації до
корпоративного навчання
- розвиток навичок та компетенцій
- залучення нових клієнтів
- утримання існуючих клієнтів
- ефективні програми лояльності
- збір зворотнього зв‘язку щодо
продуктів та сервісу від споживачів
- генерування ідей від співробітників
щодо розвитку бізнесу
- налаштування бізнес-процесів
- впровадження змін в організації

Гейміфікація у корпоративному навчанні персоналу
використовується дуже широко, як вітчизняними, так і
зарубіжними компаніями. Впровадження елементів гейміфікації підвищує мотивацію працівників до навчання,
робить процес навчання більш цікавим та підвищує
рівень засвоєння інформації майже вдвічі. Gedeon Richter,
Юрія Фарм, Море пива, Хлібпром та багато інших
компаній впроваджують елементи гейміфікації в корпоративному навчанні на постійній основі.
Мотиваційні програми для персоналу є також одним
із векторів застосування гейміфікації в роботі з персоналом компанії. Яскравим прикладом може бути мотиваційна
програма «Золото Ельдорадо». 8-місячне командне
змагання за перевиконання KPI компанії. Дуже важко
втримати фокус та мотивацію людей при подібних довгострокових програмах. Спеціально розроблена комп‘ютерна
гра, ігровий сюжет змагання, внутрішні рейтинги та
багато інших елементів гейміфікації забезпечило високу
ефективність програми та суттєво підвищило результативність показників компанії [2, ст.24].
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Аналізуючи досвід впровадження гейміфікації в
бізнес-організаціях можна виділити переваги та недоліки
даної технології (табл. 2).
Зважаючи на переваги та недоліки, слід відмітити,
що у випадку коли найбільш розповсюджені помилки
враховані, а ігрові механізми детально пропрацьовано,
гейміфікація робочого процесу може Вам надати можливість досягнення найвищих результатів.
Розрізняють 3 форми впровадження гейміфікації в
компанії – складна, змішана та легка гейміфікація
(табл. 3) [2, ст.11].
Таблиця 2
Переваги та недоліки гейміфікації
Переваги гейміфікації
Недоліки гейміфікації
- підвищує включеність
- поверхневість
працівників в роботу
- акцент на деяких аспектах, а
- підвищує лояльність
не на продуктивності в
працівників до компаніїцілому
роботодавця
- підвищення рівня
- дає можливість
внутрішньої конкуренції
працівникам проявити себе - короткостроковий ефект на
та побачити прихований
тривалість реалізації
нереалізований потенціал
гейміфікованої програми
деяких працівників
- може не підійти для
- сприяє творчому
команди з представниками
неординарному мисленню
різних поколінь
працівників
- підвищує згуртованість
колективу при вирішенні
спільних задач
- візуалізує досягнення і
прогрес професійних
результатів та компетенцій
- можливість визнання та
отримання нагороди
- мотивація, стимул для
підвищення
продуктивності роботи
Таблиця 3
Форми гейміфікації
Складна
Змішана
Легка
гейміфікація
гейміфікація
гейміфікація
- повне занурення - фонове
- фонове
- ігровий світ
занурення
занурення
- ігрові ресурси
- ігровий світ
- реальний світ
- ігрові ролі
- ігрові та реальні - ігрові та реальні
ресурси
ресурси
- ігрові та реальні - реальні ролі
ролі
Складна гейміфікація передбачає створення конкретного ігрового світу /віртуального чи реального/ під
певну бізнес-задачу з чітко розписаним сценарієм,
ігровими ролями, різними сценарними ходами, суттєвим
часом перебування у грі та повним зануренням гравців в
ігровий процес. Входячи в таку гру працівник залишає в
стороні свої традиційні соціальні ролі та професії,
приймає на себе нову ігрову роль, виконує ігрову задачу,
а потім виходить з гри і знову повертається до своїх
звичайних задач. Повне занурення в ігровий процес та
неможливість виконувати інші справи в цей момент –
ключова відмінність складної гейміфікації від змішаної
та легкої.

Для того щоб впровадити гейміфікацію в своїй
бізнес-організації потрібно спиратися на модель планування та впровадження гейміфікованої системи. Система
дизайну, яка розроблена для гейміфікованих систем, що
развиваются, представлена моделлю впровадження гейміфікації 6 D, раздробленною В. Кевином та Х. Дэном [3].
Модель впровадження гейміфікації в організації 6D
[3, ст.112].
1. Define – визначення цілей
2. Delineate – опис бажаної поведінки
3. Describe – опис гравців
4. Devise – розробка циклів активності
5. Don‘t forget – включення компоненту розваги
6. Deploy – використання відповідних ігрових
інструментів і механік
Гейміфікація потребує одночасно і творчості, і науки.
З одного боку, вона включає в себе такі емоційні
поняття, як «задоволення», «гра» і «досвід користувача».
З іншого боку, велика роль відводиться інженерним
вимірюваним і стійким системам для досягнення конкретних цілей бізнесу. Продуманий дизайн гри вміло поєднує
творчість і структуру в одне ціле, де також враховуються
потреби людей, технічні можливості та реалії бізнесу.
При врахуванні всіх елементів моделі впровадження Ви
отримаєте ефективну гейміфіковану програму для
організації.
Висновки. Як видно із прикладів, використання
елементів геймифікації в управлінні та бізнес-процесах
сучасних організацій дозволяє суттєво підвищити продуктивність праці та мотивацію, лояльність і ступінь
включеності персоналу.
Для впровадження успішної гейміфікації треба чітко
розуміти конкретні цілі впровадження гейміфікації,
цільову аудиторію та чітко дотримуватися етапів
впровадження моделі гейміфікації.
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IMPLEMENTING GAMIFICATION IN MODERN ORGANIZATIONS
The article presents general terms, principles, and approaches towards implementing gamification in business
organizations, benefits, drawbacks, and examples. Gamification is one of the innovative and popular methods implemented in
the management and development processes in modern organizations. Gamification implementation allows increasing
productivity and organization‟s efficiency. It helps to increase personnel motivation, improves the efficiency of corporate
training and qualification programs, increases employee loyalty to the employer company, and allows attracting the best
employees through gamified approaches in recruiting processes, etc.
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КОНТРОЛЬ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК
ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Стаття розкриває систему контролю в навчальному процесі. Розглянуто рейтингову систему. яка
дозволить удосконалити процес контролю, реалізувати нові форми навчальної діяльності та отримати
більш ефективний результат навчання. Проаналізовано види контролю ряда концепцій побудови
професійного навчання. Описано проблему формування готовності студентів до самоконтролю в сучасних
умовах за допомогою різних технологій.
Ключові слова. система контролю. самоконтроль, орієнтація особистості, форми і методи. оцінка
якості навчання, модульно-рейтингове навчання.
Постановка проблеми. Розвиток економічного прогресу потребує вдосконалення системи освіти, яка є
однією з найважливіших закономірностей розвитку
сучасного суспільства. Зміни в суспільстві, пов‘язані з
процесом демократизації, з прискоренням науковотехнічного прогресу висувають нові вимоги до системи
освіти. Потрібно змінювати цілі освіти – все більше
уваги поряд з інтересами держави приділяється задово
ленню потреб особистості в саморозвитку, формуванню
у молодого фахівця умінь розбирати виникаючі проблеми
та знаходити на них відповідні рішення.
Створювана в нашій країні система безперервної освіти
повинна розглядатися як процес і результат розгортання
конкретно-історичних потреб людини в освітніх послугах,
в тій чи іншій мірі забезпечуючи і реалізуючи життєві
плани особистості, які розвиваються, і таким чином
дають змогу розвиватись суспільству.
Концепція підвищення якості освіти в Україні передбачає реформування вищої професійної освіти за рахунок
впровадження нових інформаційних технологій навчання.
Інноваційні процеси характеризуються не тільки істотними
змінами в змісті навчання і виховання, переходом на
багаторівневу систему професійної підготовки фахівців,
фундаменталізацією і гуманізацією освіти, а й кардинальними змінами в формах і методах навчання.
У зв‘язку з введенням державних освітніх стандартів
особливо актуальним є питання організації науковообґрунтованої і об‘єктивної системи педагогічного
контролю, а також методик діагностування знань студентів. Рейтингова система складається з підсистем, кожна з
яких призначена для виконання конкретного завдання
контролю. Комплексна взаємодія цих підсистем дозволить
удосконалити процес контролю, реалізувати нові форми
навчальної діяльності і тим самим отримати більш ефективний результат навчання.
Метою даної роботи є впровадження різних видів контролю знань студентів та їх використання продовж навчання. Це обумовлено головним завданням вищої професійної освіти в застосуванні різних видів контролю
навчальної діяльності студентів. І тому потрібен пошук
шляхів створення нейтральної системи контролю, заснованої на формах і методах, що відповідають завданням
особистісно-діяльнісного підходу в навчально-виховному
процесі так як система контролю працює чacткoвo.

Виклад основного матеріалу. Контроль якості засвоєння навчальної інформації, поетапний контроль якості
підготовки фахівця є найважливішим структурним елементом процесу навчання. Перевірка і оцінювання успішності
навчання складають необхідні умови оптимізації процесу
навчання та керування цим процесом. Питання контролю
засвоєння знань, умінь, навичок завжди були в полі зору
дослідників педагогічного процесу. Одною з основних
показників підготовки є ступінь міцності і вміння
цілеспрямовано, практично застосовувати знання. Ще
Я.А. Коменский вказував [4, с.98]. що навчання повинно
забезпечувати свідомість і міцність знань. К.Д. Ушинський
звів цій принцип на новий рівень, вважаючи найважливішими засобами вправу і повторення, відбір учителем
необхідної інформації [8].
Розробці методів і форм контролю знань присвячені
праці
вітчизняних
педагогів
Ю.К. Бабанського,
М.І. Зарецького,
Т.А. Ільїна,
Е.І. Перовського,
В.М. Полонського і ін.
Проблеми ґрунтовного оновлення заходів до майбутніх фахівців, впровадження нових технологій навчання
набувають особливої важливості у зв‘язку з наданням
навчальним закладам широких прав у формуванні змісту
освіти, створення гнучких багатофункціональних
освітніх систем. У зв‘язку з цим становить інтерес
розглянути контроль навчально-пізнавальної діяльності
студентів як цілісну систему, яка включає такі компоненти.
як мотиваційні, змістовно-інформаційні, процесуальнодіяльнісні, творчі, що дозволить забезпечити отримання
всебічної інформації про її сформованість. Найважливішим напрямком модернізації системи вищої освіти є
перехід від репродуктивних моделей освітнього простору
до продуктивних, сутнісними характеристиками. яких є
можливість мобільно реагувати на зміни ситуації на
ринку праці та коригувати процес підготовки фахівця, а
також індивідуалізація освітніх програм і шляхів їх
засвоєння в залежності від здібностей та інтересів
студентів.
До основних видів контролю належать такі, як вхідний,
поточний, рубіжний і підсумковий контроль.
Вхідний контроль має значення для планування етапів
навчання та керування цим процесом. Проводячи такий
контроль викладач визначає дійсний рівень знань студентів. Поточний контроль здійснюється на підставі сприй-
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няття (засвоєння) навчального матеріалу, який допомогає
здійснювати навчальну діяльність. Студенти виконують
свою роботу так, щоб вчитися самостійно. Завдання
построєні у формі опитування, перевірки розуміння
різних завдань, як складова поточного контролю є модульний контроль.
Анaлізом eфeктивнocтi пpoвeдeнoї poбoти є модульний
контроль знань, який проводиться двічі на семестр.
Ознакою ефективності визначення є окремі теми і пов‘язані з цим якості студентів – пізнавальні, методичні,
психологічні і організаційні. Щодо оптимального його
регулювання це рівень знань, досягнутий в процесі
навчання. а також заходів, щодо оптимального його
регулювання [1, с.85].
До підсумкового контролю належить іспит студентів,
який оцінює їх теоретичні та практичні знання, отримані
протягом семестру. Іспити показують дійсні знання
студентів за пропанований матеріал на різних етапах
навчання та застосування його в практичній діяльності.
під час викладання дисципліни.
Модульно-рейтингова система оцінки якості навчання
студентів вузу може ефективно сприяти підвищенню
продуктивності освітнього процесу при дотриманні
наступних умов:
• варіативності змісту освіти та можливості проектування студентами індивідуальних освітніх траєкторій;
• контекстного підходу до організації навчальнопізнавальної діяльності студентів;
• інноваційного характеру освітнього середовища
Слід зазначити, що незважаючи на досить глибоке пророблення окремих питань, відсутні надійні рекомендації
щодо забезпечення об‘єктивної оцінки процесів навчання,
виховання та розвитку студентів [2]. Оцінка часто
базується на суб‘єктивізмі викладача, використовує
засоби, які не відповідають сучасним завданням, які
стоять перед освітніми установами.
Однак, все більш значущою для вищої школи стає завдання формування у майбутніх фахівців готовності до
самоконтролю, який дозволяє значно розширити можливості реалізації дидактичних принципів, активізувати
свідомість студентів, радикальним чином вдосконалити
педагогічний процес Проблему формування готовності
студентів до самоконтролю в сучасних умовах можна
вирішити за допомогою різних технологій, що використовуються в системі вищої освіти. і тим самим суттєво
впливати на ефективність підготовки студентів вищих
навчальних закладів.
Ефективне формування готовності студентів до самоконтролю на даній основі сприяє підвищенню якості
професійної освіти, забезпечує високий рівень ефективності освітньої системи і можливість саморозвитку кожного
учасника освітнього процесу
Теоретична значимість полягає в постановці і вирішенні
на теоретичному рівні проблеми формування готовності
студентів до самоконтролю в модульно-рейтинговому
навчанні, що розглядається як стан майбутнього фахівця,
що дозволяє критично ставитися до своїх вчинків, дій,
почуттів, думок, регулювати поведінку і керувати ним;
уточнення ролі самоконтролю в професійній підготовці і
виділення поряд з його традиційними функціями (планування, фіксування того, що відбувається і його усвідомлення).
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Підвищення рівня готовності студентів до самоконтролю в модульно-рейтинговому навчанні, можна
досягти, застосовуючи розроблену авторську модель
формування готовності студентів до само-контролю в
модульно-рейтинговому навчанні [7, с.81].
Інформаційні технології в освіті дозволяють знайти
не лише тексти, але і відео, слайди, а також багато
різного матеріалу. Впровадження комп‘ютерних технологій
в процес навчання дозволяє удосконалювати методику
викладення матеріалу на основі аналізу результатів
періодичного тестування студентів по кожній темі [5,
с.62]. Контроль засвоєння теоретичного матеріалу і
практичних завдань здійснюється за допомогою автоматизованої системи перевірки знань (пакет застосовних
програм і керівництво по його використанню). Функції
викладача у рамках такої системи зводяться до підготовки
рукописних матеріалів (контрольних питань і правильних
варіантів відповідей); аналізуя результатів контролю
знань (за результатами роботи автоматизованої системи
перевірки знань). Стала незмінною можливість користуватися мережею. Також студенти отримують можливість
проявляти свої творчі здібності завдяки різноманітним
презентаціям та конференціям. Найбільш поширення
одержали різні види програмного контролю, коли студентам пропонується з кількох варіантів можливих відповідей
вибрати правільну. Разом з тим, цей метод не виявляє
способ отримання результату,
Сьогодні, коли система освіти набуває неперервного
розвитку та має багаторівневості навчальних процесів у
вищих навчальних закладах, виникає необхідність
постійного вдосконалення змісту освіти, впровадження
нових педагогічних методів, все більшого розвитку
набуває інтегративний характер навчання, що вимагає
комплексності контролю діяльності студентів. У той же
час в навчальних закладах оцінка якості результатів
підготовки студентів ведеться з використанням традиційних форм і методів контролю, що не розкриває задовільної
об‘єктивності [3, с.2]. Вимоги до підняття якості
підготовки фахівців визначили необхідність пошуку
інноваційних методів і прийомів навчання, а також
адекватних їм форм контролю знань, умінь і навичок
студентів.
В даний час в практиці роботи вітчизняних вузів широко використовуються кумулятивні показники оцінки
успішності учбово-пізнавальної діяльності студентів, які
складають основу рейтингових систем контролю.
Усвідомлена перспектива – модульно-рейтингове навчання вимагає розглядати навчальний матеріал в рамках
модуля як єдину цілісність, спрямовану на рішення
інтегрованої дидактичної мети. Кожен модуль має чітку
межу і студент, здійснюючи самоконтроль, в повній мірі
може охопити і усвідомити навчальний матеріал даного
відокремленого елемента [6, с.103-107].
Висновок. Стаття ґрунтується на припущенні, що підвищення ефективності навчально-виховного процесу у
вищих навчальних закладах та посилення мотивації
студентів до навчальної праці можливо, якщо контроль
якості підготовки фахівців буде супроводжуватися
застосуванням об‘єктивних показників оцінки, що
мають інтегруючий характер. Такою формою контролю
є рейтингова система оцінки знань студентів, заснована
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на блочно-модульному навчанні із застосуванням тестів,
правильне використання яких підвищує об‘єктивність
контролю за рахунок чіткого визначення еталонів
відповідей.
Педагогічна модель і структура рейтингової системи
контролю знань студентів, що включає в себе наступні
компоненти: модульну програму навчальної дисципліни;
педагогічні контрольні матеріали; математичну модель
розрахунку рейтингових показників, засновану на
уніфікованій рейтинговій формулі; рейтингові кваліметричні шкали по оцінці навченості підчас якої студенти
знайомляться.
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CONTROL AS A METHOD OF EDUCATION AND DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL QUALITIES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
The article reveals the control system in the educational process. The rating system is considered which will improve the
control process, implement the new forms of learning activities and obtain more effective learning result. The control types of
a number of constructing vocational training concepts are analyzed. The problem of formation of students‟ preparation for
self-control in modern conditions with the help of various technologies is described,
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ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК АКТУАЛЬНА
ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті визначено поняття «готовність викладача вузу до діалогічного спілкування», виявлено та
обґрунтовано структуру готовності та показники її сформованості. Розроблено і теоретично
обґрунтовано модель підготовки викладачів до діалогічного спілкування зі студентами. Експериментально
описано комплекс педагогічних умов підготовки викладачів до діалогічного спілкування у вузі.
Охарактеризовано педагогічні можливості діалогічного спілкування у вузі; Визначено поняття
«готовність викладача до діалогічного спілкування зі студентами», виявлена і охарактеризована
структура готовності та показники її сформованості.
Ключові слова: діалогічне спілкування, комунікативна підготовка, педагогічні та психологічні методи,
поняття «готовність викладача до діалогічного спілкування зі студентами».

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
вітчизняної системи вищої освіти намітилися тенденції,
які свідчать про орієнтацію на ідеї співробітництва,
індивідуально-особистісного розвитку і самореалізації
суб‘єктів освітнього процесу. У зв‘язку з цим велику
значимість набувають завдання оптимізації навчальновиховного процесу вищої школи засобами діалогічного
спілкування викладача зі студентами. Разом з тим,
діалог як найбільш оптимальний тип взаємодії педагогів
та студентів в процесі професійної підготовки та професійно-особистісного становлення молоді передбачає
необхідність спеціальної комунікативної підготовки
викладачів.
Педагог повинен повною мірою володіти якістю,
необхідною для здійснення повноцінного діалогічного
спілкування. Готовність до взаємодії подібного роду
безсумнівно є складовою загально-педагогічної готовності
сучасного викладача до ефективного здійснення професійної діяльності.
Аналіз педагогічної діяльності викладача вузу все ж
показує на сьогодні переважання традиційно-монологічних
форм навчання і дефіцит педагогічного спілкування,
заснованого на принципах індивідуально-особистісного
розвитку та діалогічності. Незважаючи на прагнення
педагогів та студентів до діалогічного спілкування,
спроби його здійснення часто не вдаються через виникаючі
труднощі.
Фахівці вищої школи не завжди мають необхідну психолого-педагогічну підготовку, недостатньо володіють
необхідним арсеналом комунікативних знань, умінь і
навичок, внаслідок чого відчувають комунікативні проблеми в своїй роботі.
Сьогодні у вищій школі відсутня система спеціальної
комунікативної підготовки вже працюючих педагогів.
Підвищення кваліфікації викладачів, як правило,
обмежується вивченням досвіду колег і вдосконаленням
в професійно-методичному плані, незважаючи на те, що
у вітчизняній педагогіці і психології накопичено певний
досвід з формування різних аспектів комунікативної
культури педагогів [1].
Актуальність проблеми – виявити комплекс педагогічних умов, необхідних для підготовки викладачів вузу

до діалогічного спілкування. Підготовка викладача до
діалогічного спілкування зі студентами буде ефективною,
якщо вона буде здійснюватися фахівцями в галузі педагогіки і психології професійно-педагогічного спілкування
в рамках надання вузом освітніх послуг при реалізації
наступних педагогічних умов.
Виклад основного матеріалу. Безперечну важливість
для практики навчання у ВНЗ представляють дослідження,
безпосередньо пов‘язані з вивченням проблеми діалогічного спілкування. Сутність і харак-теристики діалогічного
спілкування є об‘єктом розгляду багатьох наук: філософії
(В.С. Біблер,
М. Бубср,
М.С. Каган,
Дж. Мид,
А.А. Ухтомский, Т.А. Флоренска), філології (М.М. Бахтін,
В.В. Виноградов,
А.А. Леонтьєв,
Л.П. Якубінскій),
психолінгвістики
(І.І. Васільева,
Г.М. Кучінскій,
А.А. Леонтьев, С.Ф. Шатілов), психології (А.А. Бодалев,
Г.Я. Буш, Д. Джаффе, Г.А. Ковалев, А.Н. Леонтьев,
Л.А. Петровська, К. Роджерс, А.С. Співаковська, Дж. Егон).
У педагогіці є безліч досліджень, присвячених використанню діалогу як ефективному засобу навчання і виховання (Л.В. Байбородова, С.Н. Батракова, Е.Л. Богданова,
О.В. Бочкарева, С.Л. Братченко, О.Г. Зуев, В. Казанская,
А.В. Кан-Калик,
Г.А. Ковалев,
І.А. Колеснікова,
С.Ю. Курганов, Е.В. Кучерова, Е.А. Неузвецкая,
Викладач вищої школи та його готовність до діалогічного спілкування залишилися поза увагою вітчизняної
педагогічної науки. Таким чином, можна констатувати
наявність цілого ряду протиріч:
1) між прагненням викладачів до використання в
професійній діяльності діалогічного спілкування, з одного
боку, і їх неготовністю до його здійснення – з іншого;
2) між потребою педагогів вузів в комунікативному
вдосконаленні і відсутністю системи комунікативної
професіоналізації викладачів,
3) між необхідністю практичного впровадження системи психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ
до діалогічного спілкування і недостатньою теоретичною
та методичною розробленістю даного питання.
Підготовка викладача до діалогічного спілкування зі
студентами буде ефективною, якщо вона буде здійснюватися фахівцями в галузі педагогіки і психології професійно-педагогічного спілкування в рамках надання вузом
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освітніх послуг при реалізації наступних педагогічних
умов.
Такий підхід до проблеми зумовив і методи дослідження. У роботі використовуються педагогічні та психологічні методи, обумовлені цілями і завданнями [2,
с.100]. Провідними теоретичними методами виступали:
метод аналізу проблеми (вивчення, відбір і систематизація
матеріалів з досліджуваної проблеми), методи синтезу,
порівняння, класифікації, систематизації, вивчення і
теоретичне
узагальнення
психолого-педагогічного
досвіду та даних дослідно-експериментальної роботи.
Як емпіричні методи використовувалися методи
діагностики особистості (спостереження, тестування,
опитування, анкетування, експертна оцінка), праксиметричні методи (аналіз результатів діяльності викладачів),
метод експерименту, констатуючий і формуючий), математико-статистичні методи обробки інформації.
Практична значимість теми визначається тим, що використання результатів дослідження сприяє підвищенню
комунікативної культури педагогів та ефективності їх
професійної діяльності. Результати можуть бути використані в системі підвищення кваліфікації викладачів вузів і
психолого-педагогічної підготовки студентів.
Наукова новизна і теоретична значущість роботи
полягає в наступному:
– внесені уточнення в трактування поняття «діалогічне
спілкування»;
– дана характеристика та визначено педагогічні
можливості діалогічного спілкування у вузі;
– визначено і експериментально обґрунтовано комплекс
необхідних педагогічних умов, що забезпечують ефективну підготовку викладача до діалогічного спілкування;
Установка на діалог, як сукупності зв‘язків і відносин
у взаємодії з спілкуванням, набуває для студента і
викладача особливий сенс, тому що пов‘язує його з дійсною родовою сутністю в реальності формування діалогічних відносин представлених в особливій системної
суб‘єктної сутності – в особливої єдності, що проявляється
в постійному вирішенні протиріччя: безперервності
своєю соціальною сутністю і розриву – переривчастості
в індивідуальному втіленні.
Основні положення, які виносяться до діалогічного
спілкування, це – форма міжособистісного спілкування,
яка володіє змістовними і процесуальними характеристиками діалогу та забезпечує адекватне взаємовідображення,
особистісне ставлення і відкрите взаємозвернення партнерів відносно один одного [3, с.68-71].
Також навчальні, виховні та розвиваючі функції
діалогічного спілкування у вузі пов‘язані з завданнями
професійної підготовки студентів як в професійнодіяльнісному, так і професійно-особистісному плані.
Специфіка діалогічного спілкування визначається цілями, завданнями, характером професійної та навчальної
діяльностей, які воно обслуговує, а також віковими,
соціальними та індивідуально-особистісними особливостями викладача і студентів.
Готовність викладача до діалогічного спілкування
являє собою складне багатоаспектне і багатокомпонентне
особистісне утворення, що поєднує в собі мотиваційноціннісне ставлення до діалогічного спілкування і систему
сформованих комунікативних якостей, знань, умінь і

навичок, які в сукупності дозволяють викладачеві успішно
здійснювати конструктивну взаємодію зі студентами.
Показниками сформованості готовності викладача до
діалогічного спілкування, облік яких дозволяє управляти
процесом комунікативної підготовки педагогів і оцінювати
результативність і ефективність його протікання, є: відкритість особистості, концентрація на співрозмовника,
прийняття інших; смислове перетворення, комунікативна
спостережливість, альтернативне позиціонування; вміння
викладати власну позицію, вміння сприймати позицію
іншого і вміння співвідносити свою позицію з позицією
інших.
Процес підготовки викладачів до діалогічного спілкування, орієнтований на розвиток спрямованості педагогів
на діалогічне спілкування в професійній діяльності,
розширення знань про структуру й особливості діалогічного спілкування у вищій школі, розвиток навичок і
вмінь діалогічного спілкування, повинен ґрунтуватися
на принципах навчання дорослих людей (добровільності,
співпраці, самонавчання, індивідуалізації, контекстності) і
включати в себе ряд циклічно повторюваних етапів:
інформування, професійну діяльність, рефлексію.
Ефективність процесу формування готовності викладачів до діалогічного спілкування забезпечується реалізацією
наступних умов: моделювання основних параметрів
професійно-педагогічного спілкування у вузі в процесі
комунікативного навчання викладачів; індивідуальноособистісна проблематизація викладачів в комунікативній
сфері через переживання і осмислення ними своїх труднощів в діалогічному спілкуванні; варіативність змісту,
форм і методів підготовки викладачів до діалогічного
спілкування. [4 ].
Необхідною умовою, яка забезпечує процес формування діалогічного спілкування викладачів, є: моделювання основних параметрів професійно-педагогічного
спілкування у вузі в процесі комунікативного навчання
викладачів; індивідуально-особистісна проблематика
викладачів в комунікативній сфері через переживання і
осмислення ними своїх труднощів в діалогічному спілкуванні. Моделювання основних параметрів професійнопедагогічного спілкування у вузі в процесі комунікативного навчання викладачів здійснювалося через: використання методів активного соціально-психологічного
навчання та розробку предметного змісту комунікативних
занять з проблеми діалогічного спілкування у вищій
школі, а також конструювання в процесі підготовки
обумовлених і відкритих ситуацій спілкування.
Ці умови реалізуються через комплекс педагогічних
засобів, що сприяють ефективному протіканню процесу.
Засобами забезпечення індивідуально-особистісної
проблематизації викладачів в комунікативній сфері, що
забезпечує виявлення, актуалізацію, осмислення і подолання наявних у викладачів проблем в області діалогічного спілкування, а також в процесі комунікативного
самовдосконалення, є: моніторинг психологічних особливостей викладачів; проблемні ситуації, спеціально
організовувані на заняттях; сензитивний тренінг; рефлексія; спільне планування розвитку діалогічного потенціалу
викладачів.
Варіативність процесу підготовки викладачів є
різноманіття, видозміна, можливість вільного вибору
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форм, змісту, методів підготовки / самопідготовки
педагогів до діалогічного спілкування. Засобом реалізації
варіативності комунікативної підготовки є розробка
альтернативних програм розвитку діалогічного потенціалу
особистості викладачів, орієнтованих на їх можливості і
інтереси, і включають соціально-психологічний тренінг
діалогічного спілкування, індивідуальне консультування та
самопідготовку в процесі професійної діяльності.
Висновок. У своїй основі результати дослідження
дозволили зробити ряд загальних висновків:
Діалогічне спілкування являє собою форму міжособистісного спілкування, яке побудоване за принципами
діалогу і забезпечує адекватне відображення, особистісне
ставлення і відкрите звернення партнерів відносно один
одного. Освітні, виховні та розвиваючі функції діалогічного спілкування у вузі пов‘язані з завданнями професійної
підготовки дорослих людей, як в професійно-діяльнісної,
так і професійно-особистісному плані.
Готовність викладача до діалогічного спілкування є
складовою загальної професійної готовності і являє
собою складне багатоаспектне і багатокомпонентне
особистісне утворення, що включає поєднання мотиваційно-ціннісного ставлення до діалогічного спілкування
і системи сформованих комунікативних якостей, знань,
умінь і навичок, які в сукупності дозволяють викладачеві
успішно здійснювати ефективну взаємодію зі студентами.
У структурі готовності відбивається багатоаспектний
характер спілкування, побудованого за принципами
діалогу.
Для подолання існуючого на сьогоднішній момент в
практиці вищої школи протиріччя між прагненням
педагогів і студентів до діалогічного спілкування, як
найбільш оптимальної форми педагогічного спілкування
і неготовністю викладацького складу до комунікативної
взаємодії даного виду необхідна спеціальна система
психолого-педагогічної підготовки викладачів, що враховує
специфіку педагогічної діяльності та особливості навчання
дорослих людей. Комунікативна підготовка викладачів
відноситься до області надання вузом освітніх послуг і
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пов‘язана з безліччю проблем економічного характеру,
характерних для сучасної освітньої ситуації. На наш
погляд, необхідно подальше вивчення проблеми в руслі
маркетингу освітніх послуг, що виявляє одне з найперспективніших напрямів наукових досліджень на стику
педагогіки і економіки освіти. Результати проведеної нами
дослідно-експериментальної роботи підтвердили доцільність використання в педагогічній практиці вищої школи
розробленої моделі процесу підготовки викладачів до
діалогічного спілкування.
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DIALOGICAL COMMUNICATION AS THE ACTUAL PROBLEM OF PEDAGOGY OF HIGH SCHOOL
The article defines the definition «readiness of the teacher of the university to dialogical communication «, the structure of
readiness and indicators of its formation are revealed and substantiated; The model of teachers training for dialogical
communication with students is developed and theoretically grounded; The complex of pedagogical conditions of teacher
training for dialogical communication in high school is experimentally described. The pedagogical possibilities to dialogical
communication in high school are characterized; The concept of «teacher‟s readiness to dialogue with students» is defined,
the structure of readiness and indicators of its formation are revealed and characterized.
Key words: dialogical communication, communication training, pedagogical and psychological methods, concept of
«teacher‟s readiness to dialogue with students».
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ВИЯВЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
Статтю присвячено проблемі виявлення креативної обдарованості дітей. Розкрито сутність
понять: «обдарованість», «обдаровані діти», «креативність», «креативна обдарованість». Визначено
особливості підліткового віку, сприятливі для розвитку креативних якостей дитини. Зазначено, що
виявлення креативної обдарованості потребує комплексного підходу, застосування різноманітних і
взаємодоповнюючих методів. Виокремлено критерії та показники креативної обдарованості, на основі
яких підібрано методики для виявлення креативних якостей підлітків. За результатами діагностичних
методик на виявлення креативних якостей, констатовано переважаючий низький та середній рівень
прояву креативності підлітків. Результати опитування педагогів загальноосвітнього навчального
закладу та батьків дітей показали недостатню їх обізнаність з умовами, які сприяють розвитку
креативних якостей учнів. Дослідження засвідчило необхідність підготовки педагогів
загальноосвітнього навчального закладу до роботи з креативно обдарованими дітьми, з метою
створення умов, що сприяють активізації та розвитку їх творчого потенціалу, що стане
перспективою подальших наших досліджень у цьому напрямку.
Ключові слова: обдарованість, здібності, обдаровані діти, підлітки, креативність, креативна
обдарованість, творчі здібності, творчий потенціал.

Постановка проблеми. Особливістю суспільства
сучасної інформаційної епохи є здатність особистості не
тільки засвоювати інформацію, а й використовувати її,
оперувати нею, генерувати нові ідеї. В умовах інформатизації суспільства провідною ідеєю освіти є формування в
особистості дослідницької позиції. Від того, наскільки
розвинений у людини творчий потенціал, настільки
високим буде рівень її здатності адаптуватися й бути
успішною в умовах швидкозмінного світу. Саме тому,
одним із пріоритетних завдань освіти є її орієнтація на
самодостатність особистості, створення умов для її
творчої реалізації.
Особливої уваги у сучасному загальноосвітньому
навчальному закладі потребує питання формування
креативної, усебічно-розвинутої особистості, що викликає необхідність створення певної системи виявлення,
навчання і розвитку креативно обдарованих дітей.
Аналіз професійної діяльності педагогів загальноосвітні х
навчальних закладів свідчить про те, що вони не
достатньо підготовлені до роботи з креативно обдарованими дітьми: не володіють методиками виявлення креативності учнів, не враховують їх індивідуальних особливостей, не сприяють індивідуально-особистісному розвитку
кожної дитини.
Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню проблеми
обдарованості, її ідентифікації присвячено низку праць
вітчизняних і зарубіжних дослідників. Значний внесок у
вивчення проблеми креативності та креативної обдарованості зроблено зарубіжними дослідниками (Ф. Баррон,
Дж. Гілфорд, Д. Морган, Н. Майер, Дж. Рензуллі,
Р. Стернберг, Е. Торренс, Л. Терстоун, С. Меднік та ін.).
Науково-теоретичні і практичні дослідження креативності та творчості висвітлюють праці українських і
російських вчених (Д. Богоявленська, О. Брушлинський,

В. Дружинін, О. Матюшкін, Л. Міщиха, В. Моляко,
Я. Пономарьов, В. Роменець та ін.).
Питання діагностики креативності вивчали такі зарубіжні дослідники: А. Біне, М. Воллах, Дж. Гілфорд,
Дж. Калві, Н. Коган, Г. Крамп, У. Майнбергер,
Е. Торренс, К. Шопп. Сучасні уявлення про креативність
та методи її виміру висвітлено у працях: X. Джеллі,
Дж. Рензуллі, А. Ротенберга, К. Урбан і С. Фасаору.
Виявленню креативності присвячено низку праць вітчизняних учених: В. Клименко, В. Костіва, О. Кульчицької,
О. Музики та ін.
Аналіз професійної діяльності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів свідчить про те, що вони недостатньо підготовлені до роботи з креативно обдарованими
дітьми: не володіють методиками виявлення креативної
обдарованості, не враховують їх індивідуальних особливостей та потреб, недостатньо сприяють творчому індивідуально-особистісному розвитку. Саме тому виявлення
креативності дітей набуває важливого значення в аспекті
забезпечення індивідуалізації навчання, соціальної
підтримки таких дітей, створення для них умов розвиваючого середовища.
Мета статті – виявлення креативно обдарованих підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
Виклад основного матеріалу. У визначенні понять нашого дослідження ми виходимо з теорії про обдарованість
Н. Лейтеса, О. Матюшкіна, В. Моляко, Б. Теплова, що
дає змогу визначити обдарованість як якісно своєрідне
поєднання здібностей людини, що дає їй можливість
досягти особливих успіхів у певній діяльності.
Показником, який обумовлює обдарованість, є діапазон
вияву здібностей. Здібності – індивідуально-психологічні
особливості людини, які є умовою успішного виконання
певних видів діяльності [1].
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Ми поділяємо думку учених (Д. Богоявленської,
О. Матюшкіна, В. Моляко, В. Шадрикова), що обдаровані
діти – це діти, які вирізняються яскравими чи видатними
досягненнями у певному виді діяльності [2, с.8].
Отож, у результаті аналізу наукових досліджень визначаємо, що обдарованою є дитина, яка виділяється серед
своїх ровесників яскраво вираженими успіхами в досягненні результатів діяльності на якісно вищому рівні,
який перевершує певний умовний «середній» рівень.
Підлітковий вік є сприятливим для активізації творчого
потенціалу дітей. Він характеризується вченими як
період значних зрушень у психічному та особистісному
розвитку дитини, становлення індивідуальності, інтелектуалізації та індивідуалізації психічних процесів. Особливостями прояву креативності підлітків є: широта
нахилів; вияв нестандартного підходу до проблем; тяжіння
до самоствердження; новий рівень можливостей; нахили
до різних видів діяльності [3, с.176].
Обдарованість є багатомірним явищем, тому вона має
оцінюватись з точки зору різних критеріїв класифікації її
видів.
Слід зазначити, що виявлення обдарованих дітей – це
тривалий процес, який потребує використання комплексу
методів аналізу їх якостей та поведінки.
За Е. Торренсом, креативність – творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування
нових ідей, що входять в структуру обдарованості в
якості незалежного фактора [4, с.237].
Вчені розглядають креативність як: здатність до творчості (О. Антонова, Л. Єрмолаєва-Томіна, В. Костів,
С. Сисоєва); властивість особистості (Дж. Гілфорд,
Е. Торренс); прояв індивідуальності (О. Войтенко,
K. Szmidt); здатність виходити за межі стандартної
ситуації, створювати нові, матеріальні і духовні цінності
(Д. Богоявленська, С. Медник, В. Моляко, О. Кульчицька).
Ми поділяємо підхід учених (О. Антонової,
Л. Виготського, В. Костіва, Л. Міщихи), які визначають
креативність як здатність до творчості.
Tворчість – це процес створення нового, що об‘єктивно
здійснюється у природі або людині [5, с.46].
Згідно концепцією творчої обдарованості О. Матюшкіна,
творча обдарованість – це інтегративна структура, яка
охоплює такі основні компоненти: пізнавальну мотивацію,
дослідницьку творчу активність, можливість ухвалення
оригінальних рішень, можливість прогнозування і
передбачення, здібність до створення еталонів, які
забезпечують високі естетичні, моральні, інтелектуальні
оцінки [6, с.29].
Аналіз наукових праць (І. Карпової, В. Костіва,
О. Матюшкіна), дає змогу визначити креативну обдарованість як потенційну індивідуальну своєрідність творчих
здібностей людини, що дають змогу їй досягати значних
успіхів (вище умовного «середнього» рівня) у певній
галузі діяльності. Цей вид обдарованості породжується
здатністю продукувати нові ідеї, винаходити, або
здатністю блискуче виконувати те, що вже створено з
високим показником оригінальності, гнучкості, швидкості.
Творчі здібності розглядаються як індивідуальнопсихологічні здібності людини, що відповідають вимогам
творчої діяльності і є умовою її успішного виконання та
пов‘язані з створенням нового, оригінального продукту,
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пошуком нових засобів діяльності тощо [7, с.26]. Творчі
здібності належать до дивергентного мислення, типу
мислення, що йде в різних напрямках від проблеми, відштовхуючись від її змісту.
Дослідження вчених засвідчують, що в особистостей
«середнього розуму» інтелект і творчі здібності зазвичай
тісно пов‘язані один з одним, та, починаючи з рівня
коефіцієнта інтелекту наближено 120, показники інтелекту
і творчості не корелюють. Творча обдарованість і продуктивність характеризуються дещо іншими параметрами.
Тому проаналізуємо праці вчених, які досліджували та
виокремили ці показники.
Дж. Гілфорд виділив такі основні параметри креативної
обдарованості: 1) оригінальність – здатність відповідати
на подразники нестандартно; 2) гнучкість думки – швидкість переключення з одного завдання на інше; 3) здатність
до генерування та продукування різних ідей; 4) здатність
до виявлення й формулювання проблем, 5) здатність
удосконалювати об‘єкт сприймання, додаючи певні
деталі 6) здатність розв‘язання проблем шляхом аналітикосинтетичних операцій [8, с.36].
Модель креативності Е. Торренса включає фактори:
легкість; швидкість; гнучкість; оригінальність. Ним було
виокремлено психологічні складові творчої діяльності:
гнучкість розуму; систематичність і послідовність
мислення; діалектичність; готовність до ризику й
відповідальність за прийняте рішення [9, c.26].
Дж. Рензуллі визначає такі прояви поведінки креативності особистості: оригінальні засоби виробництва
продукту, вирішення проблем, нові підходи до проблеми
з різних точок зору [10].
В. Моляко розглядає креативність як здібність, що
дає змогу особистості створювати оригінальні цінності,
приймати нестандартні рішення і вирізняє такі прояви
креативності: оригінальність, фантазію, евристичність,
сконцентрованість, заперечення звичного, високий
рівень знань, умінь аналізувати явища, порівнювати їх,
стійкий інтерес до певної роботи, швидке та легке засвоєння теоретичних і практичних знань у певній галузі,
систематичність і самостійність у роботі, активність,
чуттєвість [11, с.25-31].
В. Костів виділяє такі критерії креативної обдарованості: здібність; аналітичність; оригінальність; багатогранність; спостережливість; незалежність; наполегливість;
сенситивність; адаптивність; побіжність [12, с.36].
Т. Любарт креативність пов‘язує із здатністю експериментувати з отриманими у процесі творення результатами
та генерувати нові ідеї [13, c. 388].
K. Шмідт визначає креативність як особливу якість
особистості, яка виявляється у винахідливості, продукуванні цінних ідей. Креативна особистість, на його думку,
характеризується особливим способом сприйняття світу,
відкритістю до двозначності, можливістю до інтеграції
протилежностей, незалежністю, спонтанністю, відсутністю
страху перед невідомим, здатністю захоплюватися завданням, почуттям гумору, соціалізованістю [14, с.8].
Отже на основі праць вчених (Дж. Гілфорд,
В. Костів, А. Матюшкін, Е. Торренс, О. Тунік та ін.), ми
виокремили показники креативної обдарованості:
продуктивність; гнучкість; оригінальність; швидкість
мислення; аналітичність; розвинута уява і фантазія;
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спостережливість; здатність відповідати на подразники
нестандартним способом; продукувати віддалені асоціації,
незвичні відповіді; здатність до виявлення й формулювання проблем, їх розв‘язання шляхом аналітико-синтетичних операцій; варіативність, здатність до генерування
великої кількості ідей; здатність вдосконалювати об‘єкт
сприймання, додаючи певні деталі; легкість (швидкість),
розробленість (ретельність, деталізація образів), незалежність; активність; самостійність; наполегливість;
сенситивність; готовність до ризику.
В. Моляко зазначав, що основними методами вивчення
творчості (креативності) є методи спостереження, самоспостереження, біографічний метод, вивчення продуктів
діяльності [1, с.25].
Вважаємо, що виявлення креативної обдарованості
дітей потребує комплексного підходу із застосуванням
різних діагностичних методів: спостереження; біографічний метод, оцінювання продуктів творчої діяльності
дітей; тестування, анкетування, експериментальні методи;
експертне оцінювання поведінки дітей; психодіагностичні
тренінги; включення дітей в спеціальні заняття та ін.
Експериментальною базою нашого дослідження стали:
два загальноосвітніх навчальних заклади Івано-Франківської
області. До участі у дослідженні залучено 110 дітей

підліткового віку. Для зручності обробки та якісної
оцінки результатів дослідження, усіх респондентів ми
розподілили на дві групи: контрольну (КГ) – 56 оcіб та
експериментальну – 54 оcіб (ЕГ).
У ході дослідження ми визначили наступні завдання:
вивчення стану креативної обдарованості підлітків двох
загальноосвітніх навчальних закладів; виявлення педагогічних умов для розвитку креативної обдарованості.
Відповідно завдань дослідження та виокремлених
нами показників креативної обдарованості, ми підібрали
методики: «Опитувальник креативності» Дж. Джонсона;
тест «Здібності учня»; тест «Креативність» (Н. Вишнякова),
Діагностика особистісної креативності (Є. Тунік), авторський опитувальник для педагога «Виявлення умов, які
сприяють розвитку креативних якостей підлітків», тест
для батьків «Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини»
(Д. Льюіс).
За допомогою опитувальника креативності Дж. Джонсона було виявлено, що загалом, у двох групах – тільки
1,82% осіб мають високий, 73,64% – середній; та 27% –
низький рівень прояву креативності. Результати діагностики рівнів креативності сучасних підлітків за опитувальником представлено у табл. 1.

Таблиця 1
Результати дослідження за опитувальником креативності Дж. Джонсона
Групи
Дуже високий
Високий
Середній
Низький
Дуже низький
к-сть
к-сть
к-сть
к-сть
к-сть осіб
%
%
%
%
к-сть осіб
%
осіб
осіб
осіб
осіб
ЕГ (56)
–
–
2
3,57
39
69,64
15
26,79
–
–
КГ (54)
–
–
–
–
42
77,77
12
22,22
–
–
Всього (110)
–
–
2
1,82
81
73,64
27
24,55
–
–
Результати тесту «Здібності учня», який виявляє здібності до того чи іншого роду занять, відображені у табл. 2.
Таблиця 2
Результати за тестом «Здібності учня»

фізичні (спортивні)
організаторські
математичні
конструкторсько-технічні
емоційно-образотворчі (артистичні)
комунікативні
музичні
художньо-образотворчі
філологічні

ЕГ
Кількість осіб, %
6
10,71
9
16,07
2
3,57
3
5,36
6
10,71
11
19,64
3
5,36
11
19,64
5
8,92

КГ
Кількість осіб, %
8
14,81
6
16,67
3
5,56
2
3,7
9
16,67
10
18,52
–
–
10
18,52
6
16,67

Всього, %
12,72
13,64
4,55
4,55
13,64
20
2,73
19,09
10

Отже, за тестом було виявлено, що загалом у двох
групах у дітей найбільш вираженими є: комунікативні
(20%); художньо-образотворчі (19,09%); емоційно-обра-

зотворчі (13,64%) та організаторські здібності (13,64%).
Результати тесту «Креативність» (Н. Вишнякова)
представлено у табл. 3.
Таблиця 3
Результати дослідження за тестом «Креативність» (Н. Вишнякова)

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Креативні якості
Творче мислення
Допитливість
Оригінальність
Уява
Інтуїція
Емоційність, емпатія
Почуття гумору
Творче ставлення до діяльності

ЕГ
Кількість дітей, %
8
14,29
6
10,71
4
7,14
17
30,36
9
16,07
25
44,64
28
50
19
33,93

КГ
Кількість дітей, %
5
9,26
3
5,56
2
3,7
9
16,67
8
14,81
26
48,15
23
42,59
17
31,48

Всього
%
11,82
8,18
5,45
23,64
15,45
46,36
46,36
32,72
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Отже, за допомогою тесту було виявлено, що у двох
групах в дітей найбільш виражені такі креативні якості
як почуття гумору та емоційність, емпатія (по 46,36%); а
також творче ставлення до діяльності 32,72% осіб.

Тест особистісної креативності (Є. Тунік) дав змогу
визначити прояв визначених характеристик креативної
особистості. Кількість осіб, які мають виражений рівень
прояву креативних якостей представлено у табл. 4.
Таблиця 4
Результати дослідження за тестом особистісної креативності (Є. Тунік)

Якості
Ризик
Допитливість
Складність
Уява

ЕГ
Кількість осіб
8
6
4
17

КГ
%
14,28
10,71
7,14
30,36

Кількість осіб
6
3
2
9

Всього,
%

%
5,56
3,7
16,67

11,11
8,18
5,45
23,64

Отже, за допомогою цього тесту було виявлено, що в
осіб обох груп слабо виражені рівні прояву креативних
якостей. Найбільш вираженими в обох групах є : уява (у

23,64% осіб); схильність до ризику (11,11%).
Результати анкетування батьків «Чи розвиваєте ви
здібності своєї дитини» представлено у табл. 5.
Таблиця 5
Анкетування батьків «Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини»

Шкали

Інтелектуального
розвитку
Творчих досягнень
Здатності до
саморегуляції

ЕГ

КГ

Всього %

Кількість осіб, %
Кількість осіб, %
високий середній низький високий середній низький

високий

середній

низький

11/19,64

36/64,29

9/16,07

9/16,67

31/57,41

14/25,92

20/18,18

67/60,9

23/20,9

9/16,07

25/44,64

22/39,29

6/11,11

24/44,44

24/44,44

15/ 13,64

49/44,55

46/41,82

15/26,79

39/69,64

2/3,57

19/35,19

29/53,7

6/11,11

34/30,9

68/61,82

8/7,27

Отже, результати анкетування батьків засвідчило, що
батьки дітей обох навчальних закладів приділяють
найбільшу увагу: здатності до саморегуляції – 30,9%; та
інтелектуального розвитку дитини – 18,18% осіб. Найменше уваги приділяють розвитку творчих досягнень дітей –
13,64% осіб.
Результати опитування педагогів за анкетою, розробленою автором, «Виявлення умов, які сприяють розвитку
креативних якостей підлітків» показали, що 16,6%
педагогів ЕГ та 50% КГ не можуть чітко визначити зміст
таких термінів, як обдарованість, креативність, креативні якості, креативна обдарованість. На запитання
«Які позакласні заходи сприяють розвитку творчого
потенціалу особистості, її задатків та здібностей», лише
50% з ЕГ та 33,3% КГ назвали заходи; та 50% з ЕГ і 50%
КГ не змогли дати відповідь.
На запитання «Що потрібно удосконалити у навчально-виховному процесі з метою ефективної роботи з
виявлення і розвитку креативних якостей дітей», лише
16,6% вчителів обох закладів відповіли на запитання, а
26,6% – не змогли відповісти. Серед основних труднощів, з
якими зіткнулися фахівці, відзначалися: застарілі
підходи до організації навчально-виховної роботи,
відсутність сучасної науково-методичної літератури з
проблеми. З метою виявлення застосування педагогами
форм і методів, які сприяють розвитку креативних якостей
підлітків, було запропоновано низку питань, які дали
змогу встановити, що 67% із них використовують лише
окремі форми діяльності. Решта – 43% – не змогли відповісти на запитання. На запитання «Чи надавали ви консультативну допомогу батькам з розвитку креативних
якостей дитини». лише 23% осіб ЕГ та 16% КГ дали
ствердну відповідь.
Висновки. Отже, виявлення креативної обдарованості
підлітків загальноосвітніх закладів засвідчило недостатню
обізнаність педагогів зі сприятливими умовами для

виявлення та розвитку креативності дітей, показниками
креативної обдарованості, методами та технологіями
розвитку креативних якостей школярів. Це зумовлює
необхідність підготовки педагогів до роботи з креативно
обдарованими дітьми з метою створення умов, що
сприяють активізації та розвитку їх творчого потенціалу.
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CREATIVITY REVEALING OF MODERN TEENAGERS
The article is devoted to the problem of the revealing of creative gifted children. The essence of the concepts of
«giftedness», «gifted children», «creativity», «creative gift», is defined. The features of adolescence for the development of
creative skills are determined. It is determined that the discovery of creative giftedness requires an integrated approach, the
use of various and complementary methods. Сriteria and indicators of creative talent are singled out, based on which methods
to identify the creative qualities of adolescents are selected. According to the results of diagnostic techniques for creative
abilities and qualities of adolescents identifying, the prevailing low and average level of creativity of adolescents was noted.
The results of the survey among teachers and parents showed their lack of awareness of the conditions that promote the
development of creative qualities of children. The research has shown the need for teachers‟ training to work with creatively
gifted children, the creation of appropriate conditions for their education and development. It will be the prospect of our
further research in this direction.
Key words: giftedness, abilities, gifted children, adolescents, creativity, creative gift, сreative abilities, creative potential.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ
ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ» ЯК ОБ’ЄКТА
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
У статті застосовано теоретичні та практичні методи для узагальнення досвіду педагогічного
конструкту змісту елективного курсу «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті» в умовах
упровадження Болонського процесу на фармацевтичному факультеті у НМУ імені О.О. Богомольця,
представлено дослідницькі кроки щодо розроблення Програми у вигляді чотирьох взаємопов‟язаних етапів.
Обгрунтовані змістовний, операційний, підсумково-оцінювальний компонент досліджуваної Програми
елективного курсу, визначено комплекс тем.
Ключові слова: елективний курс, компетентнісний підхід, фармацевтична освіта, магістр фармації,
Болонський процес.
Постановка проблеми. Узагальнення напрацювань
та досвіду наукових розвідок дає підстави стверджувати,
що теорія та практика конструювання елективних курсів
з вищої фармацевтичної освіти у медичних та фармацевтичних закладах вищої освіти ще не стали предметом їх
пильної уваги [1].
Мета роботи – з використанням теоретичних та практичних методів визначити конструкт змісту елективного
курсу «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті».
Виклад основного матеріалу. Реалізація компетентнісного підходу у навчанні майбутніх магістрів фармації
передбачає орієнтацію на високий рівень сформованості
в студентів актуального набору компетентностей, необхідних їм для якісного виконання професійної діяльності.
Тому, на наш погляд, ми вважали за доцільне розроблення Програми елективного курсу «Компетентнісний
підхід у фармацевтичній освіті» (далі – Програми), з
послідуючою її апробацією у професійній підготовці

майбутніх магістрів фармації у Національному медичному
університеті імені О.О. Богомольця.
У педагогічному моделюванні Програми зосередимо
увагу на обґрунтуванні алгоритму цього процесу та характеристиці науково-методичного підходу до розроблення
її компонентів.
Представимо на рис.1 послідовність наших дослідницьких кроків щодо розроблення Програми у вигляді чотирьох
взаємопов‘язаних етапів:
1) підготовчого (уточнення поняттєвого апарату стосовно об‘єкта проектування, формування бази вихідних
даних, аналіз ресурсного забезпечення тощо);
2) теоретико-методологічного (розроблення методологічної платформи, визначення принципів проектування,
структуризація об‘єкта, компонування цілей);
3) організаційно-змістового (розроблення змісту, добір
організаційних механізмів тощо);
4) підсумково-корегувального (апробація зразка створеного конструкта в освітньому процесі ЗВО).

Рис.1. Послідовність та зміст етапів моделювання програми елективного курсу
«Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті».
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Визначено, що курс складатиметься з 1-го змістового
модуля, що включатиме 10 тем. Згідно з навчальним планом було визначено види навчальних занять, а саме:
семінарські заняття (20 год.), лекції (10 год.), СРС (67,5
год.); контрольний захід (диф.залік). Відповідно до
Програми курсу практичні заняття передбачають формування в студентів знань, умінь та навичок щодо:
1) Визначення парадигми сучасної фармацевтичної
освіти, дефініцій та категорій компетентнісного підходу;
2) Структурні складові професійної самореалізації,
джерела і рушійні сили розвитку;
3) Успіхи та проблеми реалізації компетентнісного
підходу за кордоном;
4) Ознаки соціально компетентної особистості фахівця
фармацевтичного сектора галузі охорони здоров‘я.
При апробації освітнього конструкта (Програми) в
умовах освітнього процесу на фармацевтичному факультеті у НМУ імені О.О. Богомольця доцільно було виокремити основні складники вказаної Програми. Схарактеризуймо авторський підхід до їх розроблення [3, с.253].
Під час проектування змістового компонента Програми елективного курсу «Компетентнісний підхід у
фармацевтичній освіті» було окреслено комплекс актуальних проблем, що потребують розв‘язання у процесі професійної діяльності майбутніх фахівців із фармації, а саме:
1. Актуальні завдання розвитку Державної Фармакопеї
України.
2. Актуальні завдання законодавчого унормування
діяльності фармацевтичного сектора галузі охорони
здоров‘я України.
3. Актуальні завдання виробництва товарів медичного
призначення, ліків в Україні згідно міжнародним стандартам.
4. Актуальні завдання подолання проблеми імпортозалежності.
Операційний компонент педагогічного проектування
Програми курсу ми представили у вигляді сукупності
різних форм і методів організації освітнього процесу,
саме: семінарських занять, СРС, контрольних заходів.
Так, нами було передбачено застосування на семінарських
заняттях різних методів організації навчальної діяльності
студентів: навчальна дискусія, захист творчих проектів,
презентація тощо. Широке впровадження технічних
засобів навчання, використання можливостей Інтернету,
робота з електронними базами даних, застосування теле-,
відео-, аудіо- та інших матеріалів під час вивчення
елективного курсу «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті» має посилити пізнавальну активність
студентів, дасть змогу засвоїти значний обсяг навчального
матеріалу, розвинути професійні компетентності майбутніх
магістрів фармації.
Педагогічне проектування доцільних методів навчання дало змогу визначити такі:
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
1. За джерелом інформації: словесні (інформаційні
блоки з тем курсу із застосуванням комп‘ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), інформаційно-комунікаційних технологій (e-leаrning), практичні,
пояснення, розповідь, бесіда); наочні (спостереження,

ілюстрація, демонстрація); практичні (вправи, розв‘язування ситуаційних задач).
2. За логікою викладу й засвоєння навчальної інформації (методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу).
3. За ступенем самостійності мисленнєвих дій (репродуктивні методи, пошукові та дослідницькі методи).
4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під
керівництвом викладача; самостійна робота студентів (із
книгою; написання наукових рефератів, есе).
ІІ. Методи посилення інтересу до навчання і мотивації
до здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
1) навчальні дискусії;
2) створення ситуації пізнавальної новизни;
3) створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих
аналогій тощо).
Очікуваним результатом реалізації підсумково-оцінювального компонента педагогічного проектування
означеної Програми було визначено набуття студентами
компетентностей, набір яких відповідає шостому кваліфікаційному рівню НРК України [4]. Відповідно до цього
рівня у майбутніх фахівців-фармацевтів сформується здатність розв‘язувати задачі і проблеми у процесі навчання,
що виявлятиметься в опануванні:
1) спеціалізованих знань, які є основою для формування професійного мислення фахівця;
2) умінь розв‘язувати складні задачі і проблеми професійного характеру, що потребує оновлення та інтеграції
знань, зокрема в галузі охорони здоров‘я;
3) навичок комунікації, що передбачає зрозуміле і
недвозначне донесення власних висновків, а також знань
та пояснень у процесі обміну навчальною і професійною
інформацією, узгодження дій, спільної діяльності;
4) здатності самостійно виконувати завдання, розв‘язувати професійні задачі і проблеми та відповідати за
результати своєї діяльності (автономність і відповідальність) у складних і непередбачуваних умовах, що вимагає
застосування нових підходів та прогнозування очікуваних
результатів майбутньої професійної діяльності.
Рівень оцінювання процесу засвоєння інформаційної
складової визначених Програмою тем має визначатися
на семінарських заняттях (поточний контроль), а підсумкове оцінювання засвоєних знань, набутих умінь та
навичок (підсумковий контроль) – на заключному занятті
під час виконання тестів, розв‘язування ситуаційних
задач тощо.
Оцінка, яку отримує студент з елективного курсу є
рейтинговою. Вона підраховується за бальною шкалою і
враховує оцінки, що має студент з окремих тем. Для тих
студентів, що прагнуть поліпшити оцінку з курсу, після
завершення його вивчення передбачено певний термін
для перескладання, що узгоджується з навчальним планом.
Під час розроблення змісту курсу було визначено комплекс тем, а саме:
Тема 1. Компетентнісний підхід як парадигма сучасної
ВФО. Основні поняття і категорії компетентнісного
підходу.
Тема 2. Компетенції і компетентності – домінантні
складові психологічного досвіду фахівця фармацевтичного
сектора галузі охорони здоров‘я України.
Тема 3. Компетентність як структурна складова профе-
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сійної самореалізації особистості фахівця фармацевтичного сектора: джерела і рушійні сили розвитку.
Тема 4. «Компетентнісна» ідея у ВФО зарубіжжя: успіхи та проблеми реалізації.
Тема 5. Компетентнісна модель розвитку фармацевтичного сектора як необхідна умова ефективного функціонування галузі охорони здоров‘я.
Тема 6. Компетентнісний підхід у ВФО: прикладний
аспект.
Тема 7. Знання як осердя компетентнісного підходу в
компетентнісно зорієнтованій ВФО відповідно до освітнього стандарту.
Тема 8. Уміння управляти конфліктами – ознака соціально компетентної особистості фахівця фармацевтичного
сектора галузі охорони здоров‘я.
Тема 9. Методика формування предметної компетентності студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова
фармації» у процесі навчання аналітичної хімії.
Тема 10. Методика формування предметної компетентності студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова
фармація» у процесі навчання загальної та неорганічної
хімії.
Висновки. Узагальнення досвіду розроблення Програми елективного курсу «Компетентнісний підхід у
фармацевтичній освіті» в умовах упровадження Болонського процесу виявило, що у професійній підготовці
майбутніх магістрів фармації важливим виявився дидактичний комплекс інформаційного забезпечення дисципліни, сутність якого – удосконалення змістового наповнення тем семінарських занять, створення якісних
тестових добірок та ситуаційних задач для тематичного,
модульного та підсумкового контролю, вироблення
чітких критеріїв і показників оцінювання результатів
виконання самостійної роботи студентів СРС.

101

Література
1. І. Беззуб, Сучасний стан та перспективи розвитку
медичної
освіти
в
Україні
[Електронний
ресурс].
Доступно:http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=2855:suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitkumedichnoji-osviti-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350
Дата
звернення: 03.04.2017.
2. Рева Т.Д. Компетентнісний підхід у навчанні хімії
майбутніх провізорів: теоретичні і методичні засади :
монографія / Т.Д. Рева; за наук. Ред. І.В. Ніженковської. – К.:
Видавниче підприємство «Едельвейс», 2017. -456 с.
3. Рева Т.Д. Теоретико-методичні засади реалізації
компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін
майбутніх провізорів : дис.… доктора пед. наук : 13.00.02 / Рева
Тетяна Дмитрівна. – Київ, 2018. – 597 с
4. Національна рамка кваліфікацій. Постанова КМ України
від 23 листопада 2011 р. No 1341. [Електронний ресурс].
Доступно:http://zakon.rada.gov.ua Дата звернення: 14.06.2017.
References
1. Bezzub, Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku medychnoyi
osvity v Ukrayini [Elektronnyy resurs]. Dostupno : http://
www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article
&id=2855:suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku-medichnoji-osvitiv-ukrajini&catid=8&Itemid=350 Data zvernennya: 03.04.2017.
2. Reva T.D. Kompetentnisnyy pidkhid u navchanni khimiyi
maybutnikh provizoriv: teoretychni i metodychni zasady :
monohrafiya / T.D. Reva; za nauk. Red. I.V. Nizhenkovsʹkoyi. – K.:
Vydavnyche pidpryyemstvo «Edelʹveys», 2017. -456 s.
3. Reva T.D. Teoretyko-metodychni zasady realizatsiyi
kompetentnisnoho pidkhodu u navchanni khimichnykh dystsyplin
maybutnikh provizoriv : dys. … doktora ped. nauk : 13.00.02 / Reva
Tetyana Dmytrivna. – Kyyiv, 2018. – 597 s
4. Natsionalʹna ramka kvalifikatsiy. Postanova KM Ukrayiny
vid 23 lystopada 2011 r. No 1341. [Elektronnyy resurs].
Dostupno:http://zakon.rada.gov.ua Data zvernennya: 14.06.2017.

Reva T.D.,
Doctor of Pedagogical Science, Assistant Professor Bogomolets National Medical University, revatd@ukr.net,
Ukraine, Kyiv
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE ELEKTIVE COURSE PROGRAM
«COMPETENT APPROACH IN PHARMACEUTICAL EDUCATION» AS A SUBJECT OF PEDAGOGICAL
EXPERIMENT
The article uses theoretical and practical methods for the generalization of the experience of the pedagogical structure of
the content of the elective course «Competency Approach in Pharmaceutical Education» in the conditions of implementation of
the Bologna Process at the Bogomolets National Medical University, research steps are presented on the development of the
Program in the form of four interconnected stages. The substantive, operational, final and evaluation component of the studied
program of the elective course is substantiated, the complex of themes is determined.
Key words: elective course, competency approach, pharmaceutical education, master of pharmacy, Bologna process.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА
ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
У полі зору статті перебуває процес впливу інформаційно-цифрових компетентностей на формування
відповідальності особистості, в умовах постійних змін та кризових явищ сучасного суспільства. Розглянуті
основні критерії направленості відповідальності та досліджені причини, які створюють передумови для її
відсутності.
Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність, совість, відповідальність, суспільство,
ресоціалізації, соціалізація, цифровий світ, віртуальна реальність.
Загальна постановка проблеми. На протязі останніх
десятиліть людство постійно зіштовхуються з наслідками
науково-технічного прогресу: з‘являються нові засоби
комунікації, створюються технічні новинки, зростає
інформаційний потік, поступово відбувається перенос
свідомості та світосприйняття людини в віртуальний та
цифровий світ. Так на думку американських вчених, за
останні роки людство створило інформації більше, ніж
за всю історію існування і як наслідок на сім мільярдів
людей приходиться шість мільярдів гаджетів [1].
Технічні засоби комунікації дійсно дозволяють розширити можливості людини, але вони провокують появу
кризових явищ, що призводять до культурних трансформацій, ці активні та безперервні зміни спонукають людину
до процесу розвитку, прагненню набути якостей необхідні
для комфортного проживання в сучасному суспільстві.
Негативною стороною в цьому випадку є те, що у частини
населення відбувається процес ресоціалізації, основним
пріоритетом якого, є оволодіння інформаційно-цифровими
ресурсами, та який в свою чергу призводить до асиміляції
або втрати частини духовних та морально-етичних цінностей, що слугували орієнтиром будь якого суспільного
розвитку в минулому. Ресоціалізація дорослих є проблемою для соціалізації молодого покоління, в умовах
трансформації неможлива повноцінна передача культурного та духовного багажу. Тому більшість молоді в процесі
становлення особисті роблять акцент на формування
прагматичних якостей, які дозволять здобути високий
рівень матеріального добробуту в житті. Однією з таких
якостей є інформаційно-цифрова компетентність, суть
якої полягає в тому, що її наявність дозволяє займати
активну позицію в цифровому світі, вільно володіти
засобами комунікацій (соціальні мережі та інше),
користуватись технічними засобами (гаджетами).
Аналіз наукових публікацій, показує, що проблемам
пов‘язаним з даною тематикою приділяло уваги багато
науковців.
О.С. Пономарьов,
О.Г. Романовський,
В.Є. Міхайліченко, О.А. Ігнатюк, досліджували проблеми
формування відповідальності особистості в умовах
інтенсивного розвитку суспільства. Група канадських
вчених університету Ватерлоо (Онтаріо Канада) та
американських вчених під головуванням Питера Уайброу,
директора Інституту неврології та поведінки людини
Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, досліджувала проблеми деградації, людини і як наслідок
суспільства в цілому, пов‘язані з інтенсивним використанням інформаційних технологій, вчасності гаджетів [2].

А.О. Пузакова,
досліджувала
світоглядні
та
соціально-етичні проблеми в умовах соціальних змін та
стрімкого підвищення ролі науки та техніки [3].
А.В. Глазунова, С.В. Чуйкова розглядали проблеми
формування духовно-моральних основ особистості
сучасного підлітка, а Г.У. Солдатова та О.І. Рассказова
займались дослідженням та створенням психологічної
моделі цифрової компетентності у підлітків та їх батьків.
Ю.Б. Ірхін, С.Г. Кара-Мурза, С.В. Мазур присвятили
свою діяльність вивченню розвитку маніпулятивних
технологій в галузі Public relations, що створюють
передумови для занепаду ідеалістичної демократії,
встановлюють панування релігійних або ідеологічних
норм на тлі зниження рівня освіти та розвитку «псевдодуховності», наносять значну шкоду формуванню та
становленню особистості, за умови зниження критичного
мислення, порушення свободи волевиявлення та формування безвідповідальності особистості за наявності
високорозвинених інформаційно-цифрових технологій.
Невирішеними аспектами проблеми залишається той
факт, що до теперішнього моменту відсутня системна
цілісність дослідження зумовлена вузькою спеціалізацією
та диференціацією напрямків, окрім того більшість
публікацій темами яких є інформатизації суспільства,
вплив розвитку інформаційних технологій на становлення
особистості, формування інформаційно-цифрової компетентності розглядаються ізольовано і не вбачається можливості та потреби в їх поєднанні.
Мета статті полягає у спробі виявлення системи зв‘язків механізмів формування інформаційно-цифрової
компетентності та формуванню специфічного суспільного
феномена
відповідальності особистості в кризових
умовах сучасного суспільства.
Виклад основного матеріалу. Не можна уявити існування та розвиток сучасної людини без наявності досягнень науково-технічного прогресу. Згідно закону
Роберта Меткалфа, сучасному суспільству не загрожує
перенаселення, як вважав Томас Мальтус, йому загрожує
непорозуміння. Експоненціально зростає кількість
інформації, розвиток людства в таких умовах, призводить
до формування інформаційного суспільства в якому
переробка, збереження та реалізація інформації, в тому
числі і знань, стає головним. Ознаками такого суспільства
є: збільшення ролі інформації та інформаційних технологій, інформатизація суспільства та створення глобального
інформаційного простору. Основна діяльність інформаційного суспільства направлена на збільшення кількості
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людей, що зайняті інформаційними технологіями, комунікаціями та створенням інформаційних продуктів. Розвиток
людини в такому суспільстві може здійснюватись у наступних напрямках: «Псевдо-розвиток», що розділяється на:
деградацію пов‘язану з неможливістю контролювати
потоки інформації за допомогою розуму, і як наслідок їх
свідоме обмеження; інтенсифікацію застосування більш
ефективних засобів для переробки інформації та спеціалізацію зосередження на інформації в окремій галузі; та
«Істинний розвиток». Переважна більшість людства
автоматично схиляється до першого напрямку розвитку,
це призводить до відсутності нормального рівня комунікації та зниженню рівня освіти і як наслідок до зниження
рівня культури та духовності. Людина перестає бути
носієм культури її прагнення та інтереси підпорядковані
можливості споживання «інформаційному продукту»,
основою якого є псевдо-духовність, та сформованого за
допомогою механізмів масового духовного виробництва,
що тиражується з метою отримання додаткової вигоди.
В таких умовах відбувається перекос свідомості, знижується соціальна активність, зникає почуття ідейнодуховного суверенітету особистості та можливість
вільного вибору ідейних орієнтирів, цінностей, свобод і
як наслідок, починають домінувати егоїстичні погляди,
що призводять до безвідповідальності. Також обмежується
доступ до різного роду інформації ідеологічного та
культурного плану, а от рівень знань в галузі використання
інформаційних ресурсів та технологій залишається
високим та сприяє базовою основою для формування
інформаційно-цифрової компетентності.
Г.У. Солдатова виділяє наступні рівні інформаційноцифрової компетентності:
 медіа компетентність наявність знань пов‘язаних з
пошуком, розумінням організацією, архівуванням
інформації, її критичним переосмисленням та створенням
та використанням за допомогою цифрових ресурсів;
 комунікативна компетентність – знання, уміння,
мотивування та відповідальність що необхідна для online
комунікацій;
 технічна компетентність – знання, уміння, мотивація
та відповідальність для ефективного та безпечного
використання комп‘ютера та програмного забезпечення
для вирішення різного роду завдань;
 споживча компетентність знання, уміння мотивація
та відповідальність для вирішення різних повсякденних
завдань за допомогою комп‘ютера що направлені на
задоволення потреб [4, с.30].
Поняття відповідальності є складовою на всіх рівнях
компетентності, по суті воно є ключовим, тому, що без
відповідального ставлення неможливе повноцінне
існування людини в суспільстві і світі, в тому числі і в
цифровому. На думку О.С. Пономарьова, базою для формування відповідальності, є наявність морально-етичних та
культурних основ, які закладаються в процесі соціалізації
індивіда і залежать від особистісних характеристик
психологічної, моральної, етичної та соціальних умов [5].
«Відповідальність» трактується як, загально-соціологічна категорія, що виражає свідоме ставлення особи до
вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних
завдань, норм і цінностей [6, с.94]. Передумовами
виникнення відповідальності є створення, почуття
совісті (сумління), яке проявляється через моральну
свідомість особистості та її здатності проявляти
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морально-етичний самоконтроль та здійснювати оцінку
своїх вчинків [7]. Фактично, це усвідомлення суті та
значення діяльності, її наслідків для суспільства і
соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів
суспільства або певної групи. Отже суспільний розвиток
це дія і її наслідки, вразі відсутності відповідальності,
можуть бути негативними та руйнівними, що недопустимо.
Можна зробити висновок, що наявність прагматичних
компетенцій є необхідністю сталого розвитку суспільства,
але для повноцінного становлення особистості необхідно
поєднання їх з морально-етичними основами. Вразі
відсутності взаємозв‘язку, духовного та прагматичного,
суспільство зіштовхується з рядом негативних факторів,
серед яких найгіршими є: зниження культури та духовності, втрата моральних орієнтирів, делінквентна поведінка
дорослих та дітей, і врешті решт, ріст злочинності та
регрес без можливості навіть псевдо-розвитку. Нажаль,
все це частково присуне в нашому сьогоденні, і однією з
основних причин виникнення, на ряду з соціальними
трансформаціями та кризами, можна назвати відсутність
умов для формування в процесі виховання культури в
цілому та цифрової культури вчасності. Процес становлення повноцінної духовно здорової особистості повинен
починатись з формування у підлітка моральних цінностей,
що пов‘язані з такими поняттями, як: совість, доброзичливість, чесність, щирість, відповідальність, любов,
милосердя, співчуття, терпимість та інші [8], а створення
духовних та культурних основ особистості повинно
здійснюватись під впливом виховання, навчання, педагогічного та соціально впливу.
Відповідальність можна розглядати також через критерії її направленості. Так першим критерієм є відповідальність перед самим собою за розкриття власного потенціалу, реалізацію здібностей в суспільстві. Другою, є
відповідальність перед родиною та направлена вона на
створення взаємоповаги та довіри, що є основою життєвих
та родинних цінностей, високого рівня духовного та
матеріального добробуту. Третій критерій відповідально сті
нерозривно пов‘язаний з суспільством та орієнтований на
дотримання морально-етичних та правових норм [5].
Критерії направленості відповідальності фактично
співпадають з етапами процесу становлення та соціалізації
особистості: так спочатку формується «особисте Я»
потім «вони» (родина), а потім «світ світогляд». Чим
більший світогляд тим масштабніше суб‘єктивне та
об‘єктивне сприйняття реальності, тим вища ступінь
критичного сприйняття при взаємодії з іншими реальностями, в тому числі з цифровими.
Цифровий світ це велика кількість можливостей, це
специфічне життя, яке іноді навіть краще ніж реальне, в
ньому можливо все: існувати будь якому амплуа; приміряти на себе різні ролі; створювати що заманеться;
знищувати те що не до вподоби та навіть безкарно вчиняти
злочини. Цей світ суттєво змінює діяльність та життя
людини, для дитини він є привабливим та небезпечним
одночасно. Дитина поринає в нього в достатньо ранньому
віці, на цей момент у неї ще повністю відсутні або до
кінця несформовані уявлення про культурні, моральні та
духовні цінності в тому числі, вона не має уявлення про
відповідальність, а головне вона недостатньо проінформована про всі інформаційні ризики, окрім того успішність
навчання в «реальному світі» напряму залежить від
успішності у «віртуальному». Педагогом сьогодення все
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частіше стає Інтернет та Медіа, батьки та вчителі нажаль
здійснюють менш значний вплив і причина цього, вбачається в вседозволеності дій в цифровому світі.
Дитина копіює нав‘язані медіапростором стереотипи
поведінки, вважає їх привабливими та допустимими, не
звертаючи увагу на їх відмінність від реальних моральноетичних та культурних стандартів. Злочинні або аморальні
дії в межах цифрової реальності в переважній більшості
випадків залишаються без покарання, і як наслідок
відбувається укорінення стереотипу про відсутність
відповідальності. Повторення таких дій в майбутньому
допускає в разі відсутності в свідомості дитини або підлітка
«морально-етичного кодексу», що є головним гальмівним
інструментом запобігання проявів протиправної поведінки.
На відміну від дорослих, молоде покоління швидко
оволодіває знаннями та вміннями, які необхідні для
формування інформаційно-цифрової компетентності: опановує різноманітне програмне забезпечення, швидко здійснює
пошук необхідної інформації, архівує потрібні данні, активно
спілкується за допомогою технічних засобів. Нажаль, в
переважній більшості випадків, навчання цифровій
грамотності носить стихійний характер, та залежить від
особистої цікавості до певних компонентів, це є негативним
аспектом. Окрім того, відсутність можливості повноцінного
контролю створює сприятливі умови для формування
психологічних та морально-етичних прогалин у вихованні.
Найбільш негативним є те, що несформована психіка, не
дозволяє визначити взає-мозв‘язок реального та віртуального
світу, і не дає можливості усвідомлювати наслідки та ступінь
відповідальності – так одна і та сама дія в віртуальній
реальності може призвести до популярності суб‘єкта, а в
реальному світі до кримінальної відповідальності.
Висновки. Формування відповідальності в межах
інформаційно-цифрової компетентності повинно починатись зі створення елементарних основ культури, моралі та
етики. За для цього в самому ранньому віці, необхідне
обмеження доступу у дитині до цифрових ресурсів та
віртуальної реальності. Процес виховання повинен
починатись зі створення доброзичливих стосунків основаних
на взаємоповазі та порозумінні спочатку між дітьми та
батьками, а потім і іншими. В ідеалі, дорослі повинні
створювати позитивний приклад для наслідування, та
сприйматись, як джерело культурних та духовних цінностей.
Такий підхід дозволить поступово побудувати основи
культури та морально-етичних цінностей у підростаючого
покоління і головне дозволить створити високий рівень
критичного ставлення до просторів інформаційно-цифрової
реальності з її безмежними потоками інформації.
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INFLUENCE OF INFORMATION AND DIGITAL COMPETENCE ON THE FORMATION
OF RESPONSIBILITY IN MODERN YOUTH
The article is devoted to the process of influence of information and digital competencies on the formation of personal
responsibility in the conditions of incessant changes and crisis phenomena of modern society. The main criteria of the direction of
responsibility are considered and the reasons which create the preconditions for absence of responsibility are investigated.
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НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
БІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ
У статті розкрито пріоритети застосування біографічного методу у науковій галузі педагогіки.
Розглянуто блок проблем застосування вказаного методу у педагогічній біографістиці, яка стосується
використання корпусу джерел: зокрема особистого походження, дослідницькій роботі вчених, архівними
матеріалами в історичній науці, з праксіметрією, аналізом продуктів діяльності у психології.
Ключові слова: біографістика, дослідження біографій персоналії, застосування біографічного методу.
Постановка проблеми. З‘ясування детермінант етапів
життєвого шляху педагогічних персоналій, що зумовили
характер і спрямованість, здобутки і помилки професійної,
громадсько-культурної активності персоналій.
Мета роботи визначити ступінь науково-пізнавальної
можливості біографічного методу.
Виклад основного матеріалу. Біографічний метод ще
не утвердився й не одержав свого самостійного статусу в
сучасній українській педагогічній науці, однак інтерес
до нього, зростає завдяки розвитку досліджень про
педагогічні персоналії, підготовкою біографічних і
біобібліографічних видань тощо. Метою застосування
біографічного методу в історико-педагогічних студіях
має стати відтворення унікальної цілісності особистості,
з‘ясування детермінант і етапів її життєвого шляху, що
умовили характер і спрямованість, здобутки і помилки її
творчої, професійної, громадсько-культурної активності.
Важливо враховувати пріоритети застосування біографічного методу у кожній науковій галузі. Зокрема, у
психології він націлений на з‘ясування внутрішніх
психічних станів особистості; історична наука використовує цей інструмент для максимально об‘єктивної реконструкції життєвого шляху і суспільної діяльності
визначного діяча; соціологія – для соціальної типології
реакцій особи як учасника соціального процесу.
Актуальним залишається висловлений майже півстоліття тому французьким філософом і письменником
Ж-П. Сартром сумнів: «У дійсності суб‘єктивне життя,
пережите, не може бути предметом пізнання, воно принципово не піддається пізнанню», адже «горе, сум, потреби,
співчуття, людські турботи не охоплюються пізнанням
реальності», тож ця сфера не може охоплюватися людською думкою [3, с.104-113]. Такий скептицизм певною
мірою справедливий та вказує на обмеженість науковопізнавальних можливостей біографічного методу, але не
знімає питання про прагнення і право біографа на пізнання
досліджуваної персоналії в усій її повноті і цілісності.
Біографічний метод не можна розглядати лише як «рід
монографічного дослідження особистості» [4, с.34],
адже історико-педагогічна наука має чималий досвід у
вивченні колективної біографії (просопографія). Тож у
цьому випадку він орієнтований на встановлення групових
закономірностей розвитку людського життя.
Важливий блок проблем застосування біографічного
методу у педагогічній біографістиці стосується використання корпусу джерел, зокрема особистого походження,
у дослідницькій роботі тож зараз лише відзначимо, що

цей компонент є всеохоплюючим чинником і засобом її
організації й проведення, який тісно взаємопов‘язаний зі
всіма іншими аспектами вивчення педагогічної персоналії.
У такому контексті доречно згадати про підходи, згідно
з якими біографічний метод часто співвідносять (ототожнюють) із методом особистих документів у соціології, із
архівним методом в історичній науці, із праксіметрією,
аналізом продуктів діяльності, у психології.
Біографічний метод (підхід) в історико-педагогічній
науці розглядаємо як сукупність способів і засобів
організації і проведення дослідження про життєдіяльність
особи на основі нагромадження, аналізу, інтерпретації
всіх можливих і доступних джерел інформації.
Об‘єктом дослідження біографічного методу є життєвий шлях персоналії, представлений у вигляді хронологічної послідовності фактів особистої біографії, що
включає етапи психофізіологічного, світоглядного,
духовного формування та зміст, здобутки професійної і
творчої діяльності. Предметом дослідження біографічного
методу є чинники, закономірності, механізми, що визначають і регулюють життєдіяльність особи, як самодостатній і
конечний процес.
Така постановка проблеми обумовлює необхідність
конституювання біографічного методу як окремого
науково-теоретичного інструменту історико-педагогічної
науки, спроможного забезпечувати одержання об‘єктивних
результатів дослідження. Це актуалізує необхідність
розробки аналітичних технік і процедур, які дозволять
реконструювати на основі окремих об‘єктивних фактів
цілісний образ педагогічної персоналії та його окремі
утворення у вигляді особистісних і професійних якостей,
освітніх, творчих, інших життєвих здобутків.
На відміну від психології і соціології, де біографічний
метод виконує емпіричні функції, тобто передбачає
процедури зі збору первинної інформації безпосередньо
від об‘єкта дослідження, його оточення, в історії
педагогіки як і в історичній науці, літературознавстві,
використовується вторинні інформативні матеріали,
взяті з інших різновидових джерельних комплексів – від
офіційних нормативно-правових актів, неопублікованих
матеріалів архів, періодичної преси до артефактів
особистого походження тощо. Тому в педагогічній біографістиці він виступає як організаційний метод, що визначає,
проектує порядок планування, організації і проведення
дослідження.
Таким чином біографічний метод стає стрижневим,
координуючим стосовно інших загальних і спеціальних
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методів, прийомів, процедур, які використовуються для
розв‘язання конкретних завдань науково-біографічного
дослідження.
Поряд з такою інтегративною функцією, біографічний
підхід в історико-педагогічному дослідженні розглядаємо
у «традиційному» значенні – як ідеографічний, тобто,
такий, що зосереджується на виявленні закономірностей
певного конкретного життя, яке не можна екстраполювати
на життя іншої людини, а лише порівнювати їхні окремі
елементи.
Використання біографічного методу у психології Б.
Ананьєв прив‘язував до генетичних підходів розвитку
особи, які відповідають його двом основним формам:
онтогенез – її еволюція як психофізіологічного організму
та «життєвий шлях» – як її історія у суспільстві у всій
повноті проявів [1, с.265].
Так само й історико-педагогічна наука не повинна звужувати методологічно-пізнавальний потенціал біографічного методу. Біограф, що вивчає педагогічну персоналію
не може редукціювати її життєдіяльність до особистіснофеноменологічного аспекту, який переважно рефлексується як «супідрядний», «причинковий», тобто, такий
що детермінує «головний» діяльнісно-творчий аспект
життя, який вливається у річище історико-педагогічної
думки і часто/переважно становить основний сенс історико-педагогічного дослідження.
В такому контексті так само цікавим є обґрунтований
Б. Ананьєвим концепт генетичної персоналістики як
теорії і методу біографічного дослідження життєвого
шляху людини, основних подій, конфліктів, продуктів і
цінностей, що розгортаються і формуються впродовж її
життя за певних суспільно-історичних умов. Тому вивчення особи як історичного феномену, за словами вченого, неминуче рефлексує не лише процес її виховання і
становлення за певних соціальних умов, а й епоху, країну,
суспільний лад, сучасників, соратників, співробітників
або, навпаки, ворогів, – загалом співучасників, справ,
часу, подій, в які була втягнута особа.
Отже, біографічне дослідження особистості, її життєвого шляху і творчості є рід історичного дослідження у
будь-якій галузі знань – мистецтвознавстві, історії науки
і техніки, психології і т. ін. [2, с.277].
Педагогічна біографістика як, зокрема, свідчить і наш
історіографічний аналіз її розвитку у другій половині ХХ –
на початку ХХІ ст., орієнтована передусім на вивчення
творчої індивідуальності вченого, його особистісних
знань. Акцентується увага на різних формах її прояву:
становлення світогляду, обумовленість вибору дослідницьких проблем (національні потреби, освітні й наукові
виклики, особисті уподобання тощо), стилі і формах
репродукції результатів творчої, професійної, науковоорганізаційної праці тощо. З цих й інших елементів
складається цілісність особистості вченого-педагога, що
проявляється у нерозривному взаємозв‘язку його особистої
долі та наукової творчості.
У застосуванні біографічного методу до вивчення наукових біографій учених різних галузей знань умовно
визначаємо три «методологічні традиції»: «радянську» і
«західну» та «пострадянську», що еволюціонує на перетині
двох перших. «Радянська традиція» цікава тим, що біографічний метод, який активно розроблявся у 1970 –

1980-х рр. був орієнтований саме на вивчення наукової
творчості вчених.
Вагомий внесок у цю справу зробив відомий психолог,
історик українського походження М. Ярошевський.
У праці «Психологія творчості і творчість у психології»
[5, с.14-17], він обґрунтував ідею, згідно з якою «термін
«творчість» вказує і на діяльність особистості, і на
створені нею цінності, які з фактів її персональної долі
стають фактами культури» [5, с.14]. Виходячи з тези, що
продукт творчості – це «текст», який може бути осмислений лише за умов виходу за його межі у «позатекстове»
життя автора, вчений ставить питання: «яким же чином
це життя перетворюється у предмет наукового дослідження?» [5, с.18]. Шукаючи відповіді на нього,
М. Ярошевський аналізує зарубіжні та вітчизняні психологічні теорії і досвід написання біографій відомих діячів.
На цій основі розробляються контури «нової моделі»
наукового дослідження, яка поєднує «детерміананти» і
«інднотермінанти» цього процесу, категорійний апарат,
методику дослідницької роботи, технологію опрацювання
джерел та комплекс методичних порад, що розкриває
суб‘єктивні й об‘єктивні чинники, які також слід враховувати при вивченні творчої біографії вченого. Ця модель,
як доволі цілісна «технологія» вивчення творчості
вченого, не втратила актуальності для вивчення сучасної
педагогічної біографістики.
Висновок. Отже, як ефективний дослідницько-методичний інструментарій педагогічної біографістики,
звертаємо увагу на поняття «текстуальність», «ідентичність», «втілення», «гра», які, розширюючи онтологічній
горизонт біографічного знання, даючи важливі методологічні орієнтири.
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Formulation of the problem. Today it‘s hard to imagine
a world without computer graphics. In any area of society,
computer graphics finds its application. Architects use
computers to design architectural objects. In this connection,
the culture of architectural drawing and the individuality of
the artistic language of the architect are of particular
importance today.
Drawing is a basic professional skill from which to start
training and which needs to be developed throughout your
career. In modern architectural education, the culture of
working with hands should not be missed. Before the
designer starts working with the computer, he must
understand the laws by which the composition is built, light
falls, volume, relief, space is created. And there is no better
way to know this than through drawing, for an architect [1].
The problem of the theoretical foundations and methods
of teaching drawing involved many famous artists of the past
and present. These are Leonardo da Vinci, A. Dürer,
P.P. Chistyakov, V.A. Serov, I.Ye. Repin, I.E. Grabar,
N.N. Rostovtsev,
A.P. Sapozhnikov,
A.A. Kokel,
V.G. Krichevsky and others.
The purpose of the work. The study of the history of
the formation of methods of teaching drawing in art schools,
in order to use the main historical features for the preparation
of a modern architect.
Research methods. Analysis of scientific papers on the
history, theory and methodology of professional architectural
and artistic education, statements of famous artists of the
past and present.
The presentation of the main material. The human
desire to convey the world around us by means of drawing
originates in deep antiquity. Primitive people depicted objects
of the real world. These are drawings of animals, people on
the walls of caves, on the bones and tusks of the mammoth.
Ancient people conveyed the form, the image of the depicted
objects and animals. Primitive people drew with coal and
pointed stone. The drawing of the Neolithic era wore a
geometric, ornamental character. It was used by artisan
artists to decorate craft objects. The artists observed the
canonized drawing rules they taught their students.
In the epoch of ancient Egypt, special art schools were
created, with a clear system of instruction, with a clear
methodology for teaching the idea of drawing. The rules of

the fine arts of this period required a canonized interpretation
of forms. Learning to draw was not based on the study of
nature, but on memorizing the rules.
In the drawings of Egyptian artists there was no threedimensionality, perspective and light and shadow. All images
of Egyptian artists were linear. The Egyptians drew with
charcoal, a brush, and also scratched them with metal sticks
on clay boards, on stone and on the wall on damp plaster. On
papyrus, the drawing was painted with the help of a brush
and a reed pen. Pupils worked on clay boards. The artist –
teacher used special methodical tables, where the process of
building the image was clearly revealed [2,3].
In the visual art of the ancient world, new principles and
methods of imaging, new teaching methods арреаred. For
the first time in the history of the development of educational
drawing, Greek artists introduced light and shadow and gave
samples of the perspective construction of an image on a
plane, laying the foundation for realistic drawing from nature.
Greek artists borrowed a lot from the Egyptians in the
field of drawing teaching methods. But the basis of the method
of teaching – drawing from the Greeks was drawing – from
nature. They encouraged young artists to carefully study life,
find beauty in it, and claimed that the most beautiful thing in
life was man. Pupils studied art on the basis of science. Drawn
in Greece, as a rule, on wooden beech tablets and on papyrus.
Greek artists used stylus, coal, slate, brush and earthen paints
as drawing materials.
Antique culture has played a great role in the development
of realistic art, in the formation and development of the
academic system of teaching the subject.
In the era of Roman culture, the methods of teaching
realistic drawing were further developed. The Romans were
very fond of visual art. They especially appreciated the works
of Greek artists. The Romans for the first time began to use
sanginu as a drawing material. Training methods and the
nature of the preparation of artists had their own difference
from the Greek schools. When learning to draw, copying
from samples, mechanical repetition of pictorial techniques
prevailed [1,2].
In the era of the Middle Ages, the achievements of
realistic art were forgotten. In the teaching methods of drawing
art, mechanical copying of the samples prevailed. Production
relations at this time contributed to the development of craft
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labor. The methods of teaching realistic drawing that had been
developed by the artists of antiquity were virtually destroyed.
The Renaissance epoch opened a new era not only in the
history of the development of the visual arts, but also in the
field of methods of teaching drawing. At that time, the desire
for realistic art, for the true transmission of reality, was revived.
Artists carefully studied the nature and comprehended its laws.
The artists of this time re-developed the theory of fine art and
methods of teaching drawing.
They did a great job in the field of scientific and theoretical
rationale for the art of drawing. Their works amaze with deep
knowledge of anatomy, perspectives, law of optics. Pupils
thoroughly studied the technique and technology of materials.
At the end of the XVI century, new directions appeared in
the field of art education and aesthetic education, new
pedagogical principles and attitudes. Otherwise, it began to
build methods of teaching drawing.
The XVII century in the history of teaching methods of
drawing is the period of the emergence of drawing as a school
subject and the development of the academic pedagogical
system of teaching. The most characteristic feature of this
period is the creation of special educational institutions –
academies of arts and artistic schools, where the teaching of
drawing was seriously put [1,2].
Methods of training and education was based on scientific –
fundamentals. Art, the artist's work was considered as the result
of scientific knowledge and serious work. The effectiveness of
the academic system of teaching consisted in the fact that
learning arts took place simultaneously with the scientific
education and education of high ideas.
Starting from the XVIIIth and up to the second half of the
XIXth century, the artistic academies of France, England,
Russia, Germany experienced a flourishing. They sent artists to
the heights of art, brought up artistic taste. The technique of
teaching fine arts was perfected. Drawing as the basis of the
fine arts was at the center of attention of all academies. He
attached particular importance as an independent academic
subject. Experienced teachers-methodologists developed during
this period a large number of various manuals and manuals [3,
4,5].
Since the second half of the 19th century, the interest in
methods of teaching drawing in a special art school has
noticeably weakened. This period in the history of the
development of teaching methods is very complex and
controversial. On the one hand, teaching methods received a
scientific and theoretical background. On the other hand, the
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clarity and rigor of the pattern has decreased markedly. Figure
moved to the background. The issues of artistic creativity and
aesthetic education came to the fore. In a short period of time,
various artistic trends emerged: neo-impressionism, cubism,
expressionism, dadaism, surrealism, and many others [2,3,5].
Studying the history of methods of teaching drawing in art
schools, we must use the best that was in the past for the
preparation of a modern architect. The professional
development of the personality of the future architect will be
successful if the complex uses various methods, means and
methods of teaching drawing withtoday's requirements.
Architectural design is the main factor in the architect‘s work,
actively influencing the process of origin and the formation of
the architectural form, the main means of knowledge of
architecture [6].
Conclusions and prospects for further research. The
article is devoted to the analysis of the peculiarities of the
teaching methods of drawing in various historical periods. The
value of the picture in the works of the architect is shown. For
the education and upbringing of the modern Ukrainian architect,
it is important to study the history of the formation of methods
of teaching drawing of outstanding historical eras and using the
best that was in the past.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
У статті виявлено проблеми у застосуванні інноваційних технологій навчання у роботі з дітьми з
особливими потребами та окреслено шляхи підвищення їх ефективності; зазначено, що одним із
перспективних напрямків реформування спеціальної освіти для цих категорій дітей є інклюзивна освіта в
закладах загальної середньої освіти. Сучасні пріоритети життя вимагають високого освітнього рівня
для всіх верств населення та різних груп дітей – це обумовлено розвитком техногенної цивілізації, а
відтак досягнення цього рівня неможливе без перегляду питання стосовно освіти дітей з особливими
потребами, яке посприяє створенню для кожної дитини рівнозначних умов. Тому особливу увагу необхідно
приділити залученню дітей з особливими потребами до навчання у закладах загальної середньої освіти з
метою їх успішної соціалізації.
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, інноваційні технології,
освітній процес, соціальна адаптація.
Постановка проблеми. У відповідності із Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про
освіту» з урахуванням особливостей доступу людей з
особливими освітніми потребами до освітніх послуг,
гармонійна інтеграція таких дітей передбачає спеціалізовану допомогу, психологічну підтримку, індивідуальний
підхід та використання різноманітних стратегій та
технологій, які в той же час є універсальними й індивідуальними, оскільки кожна дитина має власні освітні
потреби та здібності. Педагогічний колектив закладу
освіти повинен застосовувати адекватні методи та
інноваційні технології навчання, що є одним із підходів
до інклюзивної освіти. Ефективне впровадження технологій інклюзивного навчання дітей з особливими потребами
потребує вирішення завдань на державному рівні: розробка
та формування нової освітньої концепції, вдосконалення
нормативно-правової бази відповідно до міжнародних
документів з прав людини, впровадження та поширення
моделі інклюзивної освіти в цілому у закладах загальної
середньої освіти.
Створення спеціалізованих закладів та використання
інноваційних технологій передбачає підвищення ефективності навчання, однак можливості використовуються не
повною мірою з огляду на недостатньо розвинуту матеріально-технічну базу та недостатню готовність вчителів до
роботи з дітьми з особливими потребами [4]. Адже вони
відрізняються від здорових дітей своїм підходом до
навчання, що визначається фактором їх розвитку. Розумна,
цілеспрямована освіта допоможе компенсувати їх специфічний дефект, а завдяки компенсаторним можливостям
та гнучкості їх нервової системи у процесі навчання
розвиватимуться особистісні якості.
Основною вимогою до сучасного освітнього процесу
дітей з особливими освітніми потребами є забезпечення
процесу самореалізації та формування соціальних
компетенцій кожного учня. Перед сучасними вчителями
стоїть завдання: створити відповідні умови, які допомо-

жуть кожній дитині самовиразитися (активність в напрямку самореалізації), самоствердитися (діяльність,
спрямована на самореалізацію), самоактуалізуватися
(діяльність в напрямку збагачення власних сил).
Освітньо-пізнавальна діяльність людини з особливими
освітніми потребами не завжди ефективна при використанні традиційних засобів, тому необхідно використовувати конкретні інноваційні засоби навчання і виховання.
Використання інноваційних технологій спрямовано на
розвиток уміння мотивувати дії, самоорієнтування на
інформацію, яку вони отримують, формування творчого,
нестандартного мислення, розвиток дітей за рахунок
максимального розкриття їхніх природних здібностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій У сучасному
соціально-економічному середовищі рівень освіти, її
вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою
залежить від результативності впровадження технологій
навчання, що ґрунтуються на нових методологічних
засадах, сучасних дидактичних принципах та психологопедагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід
до навчання.
Велику увагу різним аспектам цих проблем приділили
Н. Бастуй, М. Ворон, К. Журавель, А. Колупаєва,
В. Козлова, І. Луценко, Ю. Найда, М. Шеремет.
Впродовж останнього десятиліття вітчизняні науковці,
зокрема М. Бондар, Т. Євтухова, І. Іванова, В. Синьова,
О. Столяренко, А. Шевчук та інші присвячують свої
наукові доробки дослідженням проблеми залучення
дітей з особливими проблемами до навчання в закладах
загальної середньої освіти. Інтенсифікація реформ у
сфері освіти в Україні призводить до інтенсивного
пошуку радикальних змін в освітньому процесі. Одним з
показників змін є інноваційні педагогічні ідеї, які
окреслюють якісно нові перетворення, як педагогічного
процесу в цілому, так і окремих його частин, що дає нові
якісні результати. Тому першочергове завдання реформування освітньої системи можна окреслити таким чином:
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ефективність навчання може бути покращена шляхом
розробки та розповсюдження інноваційних освітніх систем
і технологій. Протягом останнього десятиліття вітчизняні
та зарубіжні науковці вивчали проблему інноваційної
діяльності навчальних закладів з особливою увагою.
Зокрема, проблеми педагогічної інноватики на сучасному етапі розвитку знайшли своє відображення у роботах
К. Ангеловські, І. Богданової, Л. Даниленко, М. Кларіна,
В. Паламарчук, І. Підласого, О. Попової, А. Пригожина,
О. Савченко, В. Сластьоніна, К. Роджерса, Н. Юсуфбекової
та ін.
Мета статті – виявити проблеми у застосуванні інноваційних технологій навчання у роботі з дітьми з особливими потребами та окреслити шляхи підвищення їх
ефективності.
Виклад основного матеріалу Об‘єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу,
економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші
економічні кризи, що виникли в сучасному світі, неминуче
впливають на систему освіти, загострюючи суперечності
і труднощі формування молодого покоління. Традиційні
педагогічні засоби виховання, зміст і організація
освітнього процесу все частіше не працюють. Внаслідок
невідповідності показників і характерів соціальнопедагогічних процесів у педагогічній освіті кризові
явища, які проявляються в нездатності навчальних
закладів впливати на дитину, формувати цілісність
особистості, не враховують індивідуальність, вік і соціально-біологічні особливості. Стає зрозуміло, що психофізичні розлади не заважають людській сутності, здатності
відчувати, переживати, набувати соціальний досвід.
У нашій країні впродовж десятиліть існувала освітня
політика, заснована на принципах системи загальноосвітніх шкіл для «здорових» дітей і спеціальних шкіл для
«дітей з особливими освітніми потребами». Остання
мала чітку і диференційовану систему освітніх закладів
восьми типів – для кожної категорії дітей з особливостями
психофізичного розвитку.
Одним з перспективних напрямів реформування спеціальної освіти для цих категорій дітей є інклюзивна
освіта в закладах загальної середньої освіти.
Інклюзивна освіта – цe визнання індивідуальних особливостей кожної дитини, яка передбачає «підстроювання»
системи навчання під особистість, а не особистість під
систему. В інклюзивних класах частіше використовуються
нові підходи до навчання, застосовуються варіативні
форми, методи і технології виховання [1].
Для практичної реалізації інклюзивної освіти необхідно
вирішувати проблеми, пов‘язані не тільки з матеріальною
базою, але і з небажанням вчителів здійснювати свою
професійну діяльність у нових умовах. Тому необхідно
вносити зміни в підготовку майбутніх учителів. Кожен
спеціаліст повинен мати певний рівень інклюзивної
компетенції у сфері освіти.
Мотиваційним компонентом готовності вчителів до
такої діяльності є особистий інтерес, позитивна орієнтація
у виконанні професійної діяльності в контексті залучення
дітей з обмеженими можливостями.
Когнітивним компонентом – є здатність педагогічно
мислити на основі системи знань, які необхідні для
інклюзивного навчання.
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Рефлексивна складова проявляється у здатності аналізувати власну навчальну та професійну діяльність в умовах
інклюзивної освіти.
Операційний компонент – це здатність до виконання
конкретних професійних задач в освітньому процесі в
умовах інклюзії: дозвіл педагогічних ситуацій , використання прийомів самостійного і швидкого вирішення
педагогічних завдань, здійснення дослідно-експериментальної діяльності [2].
За часів високих технологій визначальним фактором
багатства країни є знання. Саме тому проблема інновацій в
сфері освіти має особливе значення. Метою державної
інноваційної політики є забезпечення економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення,
розвитку та використання науково-технічного потенціалу
країни, відтворення духовного та інтелектуального потенціалу нації. Вона чітко визначена в нормативно-правових
актах про реалізацію інноваційної діяльності в закладах
загальної середньої освіти. Інновації та нововведення
самостійно є результатом наукових пошуків, аналізу,
синтезу та узагальнення передового педагогічного досвід у.
Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміна, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, яке
покращує хід і результати освітнього процесу [6]. Її
можна розглядати як процес (масштабну або часткову
зміну системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) означеної діяльності.
Якщо ми звернемося до джерел поняття «технологія»,
треба зазначити, що вона походить від двох грецьких
слів – мистецтва, майстерності і слова, навчання. Тому,
технологію можна визначити як свідоме практичне мистецтво, свідома майстерність. Інноваційні педагогічні технології – це цілеспрямоване, систематичне і послідовне
впровадження оригінальних, інноваційних методів,
прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють весь
навчальний процес від визначення його мети до очікуваних
результатів, що особливо важливо для людей з обмеженими можливостями [7].
Педагогічні технології розрізняються за різними
критеріями: відповідно до джерела походження, цілей і
завдань, педагогічних засобів, можливих функцій вчителя,
які здійснюються за допомогою технології, елементи
якої розглядаються як здатність працювати з навчальним
та технічним обладнанням. доречне використання наочності.
Інноваційні технології в спеціальній педагогіці повинні
забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості
школяра, з урахуванням виявлених індивідуальних особливостей як суб‘єкта пізнання предметної діяльності і
реалізуються в особистісно-орієнтованому навчанні.
Спектр прийомів і технологій, що складають його зміст
цінностей великий і включає вальдорфську педагогіку,
техніку Марії Монтессорі, колективний шлях і індивідуалізацію навчального процесу, ігрову технологію, модульно-розвивальну, проблему, дистанційне навчання, рівневу
диференціацію, сугестивні, інтерактивні та інші технолог ії.
З кожним роком суспільство ставить усе більші вимоги
до результатів навчання – школа повинна давати учням
не тільки тверді знання і навички, а й сприяти їхньому
вихованню і розвитку відповідно до навчальних здібностей, потреб і бажань. Важливо створити середовище для
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навчання та розвитку для дітей з особливими потребами,
тоді як базовий рівень знань, навичок і здібностей
перетворюється з навчальної мети на засіб оновлення
пізнавальних, творчих і особистих здібностей учнів.
Спрямованість освітнього середовища повинна бути не
тільки на власно освітню мету, а й на знаходження оптимальних способів успішної адаптації в житті кожної
дитини з обмеженими можливостями.
Отже, інновації в корекційній педагогіці передбачають
розробку та впровадження нових форм, методів та прийомів підвищення ефективності корекційно-розвивального
та реабілітаційного процесів і сприятимуть оптимізації
використання особистісно-орієнтованих, нейропсихологічних, арт-терапевтичних, інформаційних технологій.
Під технологіями інклюзивної освіти розуміємо ті
технології, які ведуть до створення умов для якісної,
доступної освіти всіх без винятку дітей. Можна виділити
дві великі групи інклюзивних технологій: організаційну
і педагогічну. Організаційні технології пов‘язані з
етапами організації інклюзивного процесу: це технології
проектування і програмування, технології командної
взаємодії вчителя та спеціалістів, технології організації
структурованого, адаптованого і доступного середовища.
Серед педагогічних технологій можна виділити ті,
які можуть бути успішно використані в інклюзивній
практиці вчителем на уроці:
1. Технології диференційованого навчання та індивідуалізації освітнього процесу.
2. Технології корекції навчальних труднощів, що виникають у дітей в освітньому процесі.
3. Технології, спрямовані на формування соціальної
компетенції.
4. Технології оцінювання досягнень учнів.
Навчання з урахуванням індивідуальних особливостей
учнів повинно бути на кожному уроці. Наприклад, на
урокaх літературного читання учням, відповідно до рівня
їхнього розвитку, пропонуються різновиди перекaзу: хтось
може переказувати «близько до тексту», хтось може
розповісти з опорою на картинки, але є і такі діти, яким
переказ зовсім не дається. У цьому випадку вчитель
може використовувати ілюстрації-слайди, на яких, поряд
з малюнком, є текст з пропущеними словами. Учень повинен сам згадати їх і вставити в свою розповідь. Після
такої роботи багато дітей вже переходять до переказу з
опорою на картинки, а наступна мета – переказ «близько
до тексту». На урокaх математики диференціація виражається в різнорівневих завданнях, як за складністю, та і за
самостійністю їх виконання. Диференційний підхід в
навчанні при фронтальних формах організації освітньої
діяльності фактично не може бути здійснено. Саме групова
та робота «в парах» найкраще допомагає розвитку комунікативних здібностей учнів. Включення дитини з особливостями в групову роботу носить поступовий і послідовний
характер. Основними критеріями ефективності групової
роботи на занятті в інклюзивному класі буде не орієнтація
на успіх: «хто більше і краще», а орієнтація на узгодженість, взаємодопомогу, підтримку, спільне прийняття
рішень, здатність знаходити компромісне рішення. Ці ж
критерії стають головними не лише на уроках, але і на
виховних та загальношкільних заходах. Однією з основних

технологій інклюзивної освіти є формування навичок
потрібних у житті, або соціальної компетенції (навичок
взаємодії, взаємодопомоги, продуктивної діяльності і т. д.).
Можна виділити 3 типи технологій, спрямованих на
підвищення соціальної компетенції:
 пряме навчання соціальним навичкам;
 формування соціальних навичок через наслідування;
 організація групових видів активності, в тому числі
й ігрових.
Технологія оцінювання досі викликає багато суперечок
серед педагогів. Як показує досвід, не завжди вчителі
інклюзивного класу звертають увагу на витрачені зусилля
дитини під час виконання завдання. Не знаючи, як оцінити
роботу – перехвалюють або недооцінюють результати. У
цьому випадку учень не розуміє, за якими критеріями
оцінювали його роботу. Також ця позиція неминуче викликає нерозуміння серед однокласників «особливої» дитини.
Тому дуже важлива взаємодія педагога з батьками , фахівцями психолого-педагогічної підтримки. Вчитель, психолог,
батьки можуть допомогти дитині стати більш компетентним у цьому питанні: заздалегідь ознайомити дитину
з матеріалом, підготувати наочні посібники, познайомити дитину з критеріями оцінки освітньої діяльності.
Висновки. У сьогоднішньому динамічному житті освіта є «ключем до успіху» на шляху до мети виховання
нового покоління молодих людей, які будуть гнучкими і
адаптованими до потреб суспільства. Освіта дітей з
особливими освітніми потребами не відповідає основному
принципу навчання, тому навчання таких дітей необхідно
змінювати.
Одним із шляхів корекції освітнього процесу є використання інноваційних технологій. Інклюзивна освіта – це
прогресивний спосіб навчання, який має великі перспективи в сучасному суспільстві, і дає надію, що кожна
дитина з обмеженими можливостями зможе реалізувати
своє право на отримання якісної освіти, адаптованої до її
здібностей і потреб, знайти своє місце в житті та реалізувати свій життєвий шанс і потенціал.
Вибір європейського вектора розвитку країни в даний
час передбачає розвиток освітнього процесу з кращими
прикладами педагогічних методів і технологій з урахуванням освітніх потреб людей з інвалідністю; сприяння
розвитку освітніх систем і, водночас, розробка інноваційних компонентів та підходів у педагогіці. А це, у свою
чергу, вимагає пошуку ефективних і сучасних технологій
для досягнення освітньої мети з гарантією рівності та
доступності можливостей для людей з обмеженими можливостями отримати доступ до освіти. Тенденція надання
інвалідам гарантії політичних, економічних, культурних
і громадянських прав є ознакою визнання повноцінності
громадян з обмеженими можливостями.
Таким чином, виховання дітей з особливими освітніми
потребами є невід‘ємною складовою загальноосвітнього
простору, виходячи з основних вимог сучасності для
виховання молодого покоління з метою забезпечення
соціальної адаптації дітей та їх самореалізації. Інноваційні технології дозволяють кожній дитині залишатися
самою собою, не відчувати незручностей, образ у
порівнянні з іншими членами групи, класу і прогресом у
розвитку відповідно до їх природних здібностей.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION
The article identifies problems in the application of innovative learning technologies in working with children with special
needs and outlines ways to improve their effectiveness; it is indicated that one of the promising areas of special education
reform for these categories of children is inclusive education in general secondary education institutions. Modern priorities of
life require a high educational level for all segments of the population and various groups of children – this is due to the
development of technological civilization, and reaching this level is impossible without revising the issue of education of
children with special needs, which will contribute to create equal conditions for each child. Therefore, special attention should
be paid to participation of children with special needs to study in institutions of general secondary education in order to
successfully socialize them.
Key words: children with special educational needs, inclusive education, innovative technologies, educational process,
social adaptation.
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ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА
УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО, РЕФЕРАТИВНОГО Й
АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТИ
Висвітлено мету, пріоритети й основні напрями сучасної науково-інформаційної діяльності Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського щодо бібліографічного, реферативного
та аналітичного супроводу освіти. Схарактеризовано головні завдання та наукові результати
здійснюваних установою досліджень, наведено кількісні та якісні характеристики продукції, підготовленої
в межах виконання науково-дослідної роботи, окреслено стратегію подальшого розвитку інформаційного
забезпечення освітянської діяльності для досягнення якісних змін.
Ключові слова: науково-інформаційний супровід, інформаційно-аналітична діяльність, науковопедагогічна бібліотека, бібліографічна інформація, аналітична інформація, реферативна інформація,
освіта, педагогіка, психологія.
Постановка проблеми. Одним з важливих напрямів
бібліотечної діяльності в умовах сучасного реформування
та подальшого розвитку освітньої сфери держави є організація і забезпечення науково-інформаційного супроводу
освіти засобами сучасної бібліотеки педагогічного
профілю. Це завдання завжди посідало одне з чільних
місць у суто бібліотечній та науковій діяльності Державної
науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського
(далі – ДНПБ) як одного з дослідницьких підрозділів
Національної академії педагогічних наук України. Керуючись у своїй роботі законами України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (2015 р.), «Про освіту»
(2017 р.), Стратегією розвитку бібліотечної справи на
період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України (2016 р.), пріоритетними
напрямами наукових досліджень НАПН України 2018–
2022 рр. з філософії освіти, педагогіки і психології та
Стратегією розвитку НАПН України на 2016–2022 рр.,
науковці ДНПБ здійснюють крім іншого бібліографічний,
реферативний та аналітичний супровід наукової діяльності
й освітнього процесу з питань педагогіки, психології та
освіти.
Результати аналізу останніх досліджень і публікацій
свідчать про зростання уваги українських і зарубіжних
науковців до проблем науково-інформаційного забезпечення розвитку освіти в нашій країні. Науковому розробленню теоретичної і практичної проблематики здійснення
бібліографічного, реферативного й аналітичного забезпечення гуманітарної сфери держави та її освітянської
підсистеми присвячено ґрунтовні праці В. Горового,
Т. Гранчак, Т. Добко, Л. Дубровіної, О. Кобелєва,
В. Кременя, К. Лобузіної, В. Лугового, Г. Шемаєвої.
Питання організації і форм інформаційного обслуговування вчених з використанням інформаційно-комунікаційних технологій висвітлено в працях Н. Берьозкіної,
О. Постельжук, Г. Сілкової, Г. Швецової-Водки. Практич-

ний досвід онлайнового сервісного обслуговування у забезпеченні спеціалістами Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського інформаційних потреб української
науки та освіти презентовано Н. Доброю, Л. Коновал,
Є. Корніловою. На основі практичної діяльності Центральної наукової бібліотеки Національної академії наук Азербайджану А. Сафаровою розглянуто інформаційні ресурси,
структуру, концепцію розвитку інформаційного забезпечення науки.
Низка проблем розширення функцій сучасних бібліотек, пов‘язаних з реалізацією інформаційних завдань,
знайшла відображення в науковому доробку співробітників ДНПБ. Зокрема, теоретичні й практичні питання
науково-аналітичного супроводу освітньої діяльності та
створення вторинних оглядових аналітичних документів
у паперовій та електронній формі розроблялися в працях
О. Карпенка, С. Кравченко, А. Селецького, питання
нарощення галузевої реферативної бази, аналітикосинтетичного опрацювання вхідного документного
потоку та організації кооперативної співпраці бібліотечних
установ аналізувалися Т. Букшиною, І. Коваленко,
Н. Кропочевою, технологічні, наукові й практичні аспекти
бібліографічної підтримки науково-дослідної педагогічної
діяльності висвітлювалися Л. Самчук, В. Вербовою,
Н. Горбенко.
Мета роботи – розкрити основні напрями і результати
науково-інформаційної діяльності ДНПБ щодо бібліографічного, реферативного та аналітичного супроводу
освітянської галузі.
Виклад основного матеріалу. Головною метою
ДНПБ як інформаційного центру є розвиток системи
науково-інформаційного забезпечення освіти, педагогіки,
психології та освітньої практики в умовах глобальних
інформаційних впливів, загальнодержавних та галузевих
наукових програм і проектів, які виконують установи
НАПН України; формування нового соціокультурного
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образу бібліотеки, здатної ефективно забезпечувати
сучасні потреби користувачів у бібліотечно-інформаційних
продуктах і послугах на основі широкого застосування
новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій;
орієнтація на інтеграцію внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів для сприяння інформатизації та
інтелектуалізації суспільства [6, с.18].
Важливу роль у процесі розвитку науково-інформаційного напряму діяльності бібліотеки відіграло здійснення
впродовж 2008–2011 рр. її співробітниками фундаментального дослідження за темою «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення
педагогічної науки, освіти і практики: стан та перспективи» (наук. керівник – канд. іст. наук О. Яценко).
Актуальність цієї роботи полягала в обґрунтуванні
шляхів подолання невідповідності між зростанням ролі
педагогічної науки й освіти України у розвитку сучасного
суспільства та рівнем їх інформаційно-аналітичного
забезпечення, а головною метою дослідження було визначення й обґрунтування теоретичних, методичних і технологічних основ системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти й практики України.
Основні результати дослідження – це розроблення Концептуальної моделі системи інформаційно-аналітичного
забезпечення педагогічної науки, освіти і практики
України [3], в якій одним із головних завдань визначено
необхідність започаткування та розвитку комп‘ютерних
бібліографічних, реферативних баз даних, які з часом
могли б перетворитися на банк знань, формування,
функціонування й розвиток інформаційно -аналітичного
забезпечення педагогічної науки і освіти, а також
підготовка практичного посібника, який містить стислі
теоретичні відомості про один із видів інформаційних
документів – оглядовий. Представлено характеристику
оглядових документів, їхню структуру, види оглядів,
основні етапи, загальну методику, технологічні процеси
з їх укладання, акцентовано увагу на особливостях
підготовки бібліографічних, реферативних та аналітичних
оглядів [7].
Головною метою фундаментального дослідження з
теми «Наукова організація інформаційної діяльності
галузевого бібліотечного комплексу Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського» (2012–2014 рр.) (наук. керівник – канд. іст. наук,
ст. наук. співробітник О. Воскобойнікова-Гузєва) був
подальший розвиток теоретико-методологічних і науковоорганізаційних засад інформаційної діяльності закладу,
що реалізується як складова системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України. Процес
реалізації теми, зокрема, передбачав розроблення та
оприлюднення друкованих й електронних видань, що
містять нормативно-інструктивні та науково-методичні
матеріали з питань наукової організації інформаційноаналітичної діяльності галузевої педагогічної бібліотеки,
обґрунтування наукових підходів до розвитку системи
аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і
практики, модель інформаційно-аналітичного галузевого
періодичного видання, оглядово-аналітичні, бібліографічні
та реферативні матеріали з питань розвитку освіти в
Україні та зарубіжжі. Ці та інші наукові результати
виконання теми обґрунтовано у плановій монографії
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«Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної
бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського: перспективи
розвитку» [2]. У виданні презентовано досвід довідковобібліографічного обслуговування читачів у бібліотеці та
дистантних користувачів, сформовано перспективні
напрями наукової організації інформаційної діяльності
ДНПБ як галузевого бібліотечного комплексу, насамперед
з удосконалення форм і методів інформаційного забезпечення освітянської галузі бібліографічною, реферативною
та аналітичною інформацією тощо.
У 2015 р. за результатами попереднього дослідження
засновано довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у
сфері освіти й науки» [1] як електронне наукове періодичне
видання ДНПБ. Бюлетень є складовою системи інформаційно-аналітичного забезпечення освіти, педагогіки й
психології. Зміст рубрик «Національна освіта: інноваційна
школа», «Педагогічна наука», «Психологічна наука»
сприяє оперативному отриманню користувачем логічно
структурованої наукової інформації з проблематики
сучасних наукових досліджень із питань національної
освіти, педагогіки, психології у вигляді реферативних,
аналітичних та бібліографічних оглядів тощо. Серед
питань, що висвітлюються на його сторінках, – «Пріоритети інноваційного розвитку української освіти», «Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління в
Україні: сучасний стан», «Наративний підхід до навчання й
виховання», «Організація наукових досліджень у рамках
нового законодавства України», «Репрезентація новітніх
педагогічних технологій і методів навчання», «Булінг –
психолого-педагогічна й соціальна проблема сьогодення»,
«Освітня реформа України: сучасний стан та перспективи
впровадження», «Дуальна освіта в Україні – інноваційна
технологія навчання» тощо. На цей час у науковому
доробку бібліотеки 10 випусків цього видання.
З 2015 р. разом із започаткуванням дворічного прикладного дослідження «Модернізація науково-інформаційної
діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України» (наук.
керівник – канд. іст. наук С. Зозуля) у ДНПБ активізувалося
прикладне освоєння фундаментальних розроблень з
бібліотечної інформаційної аналітики. Кінцева наукова
продукція за результатами виконання дослідження
розширила інформаційно-аналітичний контент бібліотеки.
З огляду на це варто наголосити на упровадженні
практичного посібника «Науково-інформаційна діяльність
провідних освітянських бібліотек України» [5] і бібліографічного покажчика «Науково-інформаційна діяльність
бібліотек: теорія й практика» [4]. У посібнику висвітлено
концептуальні положення та перспективні напрями
модернізації науково-інформаційної діяльності освітянських бібліотек України, виокремлено основні напрями
інноваційного розвитку освітянських бібліотек України
в контексті аналізу модернізаційних моделей. Розглянуто
також теоретичні аспекти застосування кількісних методів
аналізу функціонування науки – наукометричних, бібліометричних, інформетричних, визначено їх особливості,
схарактеризовано основні показники наукометрії, зокрема,
індекс наукового цитування, індекс Хірша та імпактфактору, відображено сучасний стан бібліометричних і
наукометричних досліджень в Україні. Науково-практичну цінність посібника посилюють рекомендації з
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формування бібліографічних баз даних, складання
бібліографічних покажчиків, оптимізації інформаційноаналітичної та реферативної діяльності бібліотек в
умовах інноваційних змін.
Бібліографічний покажчик присвячено теоретичним і
практичним аспектам науково-інформаційної діяльності
бібліотек, зокрема питанням державної політики в галузі
бібліотечної справи та інформаційної діяльності, розвитку
термінології бібліотечно-інформаційної сфери у зв‘язку з
активним упровадженням нових інформаційних технолоій,
забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх,
культурних та інших потреб користувачів, інформаційнобібліографічної діяльності бібліотек, сучасного стану й
перспектив наукового реферування, упровадження в
суспільну практику інформаційно-аналітичних технологій
і методик.
Протягом 2017–2019 рр. триває виконання прикладного
дослідження «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних
процесів» (наук. керівник – канд. іст. наук, ст. наук.
співробітник А. Селецький). Метою розвідки є науковоінформаційне забезпечення освітянської галузі бібліографічними, реферативними й аналітичними документами з
актуальних питань розвитку національної та зарубіжної
освіти в умовах інтеграції України в європейський і
світовий освітній простір. Дослідження, зокрема, передбачає вивчення джерельної, історіографічної та нормативно-правової бази розвитку національної освіти в
контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів,
специфіки фахових інформаційних потреб цільової
групи користувачів у документах з актуальних питань
розвитку освіти в Україні й зарубіжжі та відображення її у
джерелах бібліографічної, реферативної й аналітичної
інформації, визначення особливостей реформування
національної і зарубіжної освіти та обґрунтування перспективних форм науково-інформаційного забезпечення
освітянської галузі з питань розвитку освіти в Україні й
зарубіжжі, аргументування перспектив розвитку діяльності
ДНПБ у контексті науково-інформаційного супроводу
освітянської галузі.
За проміжними результатами дослідження у 2017 р.
впроваджено біобібліографічний покажчик «Творчий
доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному
розвитку освіти України» (4-те видання, доповнене).
У виданні представлено науковий доробок президента
НАПН України В. Кременя, доктора філософських наук,
професора, заслуженого діяча науки і техніки України,
академіка НАН України, дійсного члена (академіка)
НАПН України. Це, зокрема, монографії, навчальнометодичні посібники, підручники, довідкові видання,
статті, уміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових
конференцій, та публікації в періодичних виданнях,
електронні ресурси, а також закони України та накази й
рішення Міністерства освіти і науки України, яке
очолював на той час В.Г. Кремень. Ці важливі документи запровадили механізм втілення інноваційних
процесів у освітянській галузі, ініціатором яких є
науковець і державний діяч В. Кремень, сприяючи інтеграції освіти України в європейський освітній простір.
На заключному етапі дослідження (2019 р.) колективом
виконавців обґрунтовано перспективи науково-інфор-

маційного супроводу цільової групи користувачів з
питань розвитку національної й зарубіжної освіти та
викладено результати розвідки у запланованих виданнях.
Зокрема, підготовлено оглядове видання «Інноваційний
розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів», яке ознайомлює
цільову аудиторію споживачів оглядової науковопедагогічної продукції з результатами новітніх наукових
досліджень українських і зарубіжних фахівців з актуальних
питань реформування освітянської галузі в умовах
загальноцивілізаційних викликів, значного зростанн я нової
галузевої інформації й масштабних змін на цій основі в
розвитку освіти і науки України та зарубіжжя. Видання
також містить науково-інформаційні оглядові матеріали,
що ілюструють суть, характер і напрями трансформаційних пошуків українських і зарубіжних науковців у
галузі освіти, певні новації в методології та практичному
здійсненні виховання різних категорій дітей і молоді.
Проаналізовано результати наукового розроблення
вітчизняними і зарубіжними вченими й педагогами
окремих теоретико-методичних питань розвитку педагогіки і психології освітнього процесу, впровадження й
інтеграції психологічних знань у суспільну та освітню
практику, становлення й самореалізації особистості.
Протягом останніх років забезпечено планове наповнення наукової реферативної бази даних електронного
каталогу ДНПБ, галузевого сегмента Українського
реферативного журналу «Джерело» (Серія 3, Соціальні
та гуманітарні науки. Мистецтво») й сегмента загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»
в контексті кооперативної співпраці з Національною
бібліотекою України імені В.І. Вернадського. Слід
наголосити, що за період 2015–2019 рр. здійснено аналітико-синтетичне опрацювання вхідного документного
потоку (опрацьовано 126 номерів журналів, прореферовано 3402 статті, на які складено 10203 реферати трьома
мовами, реферативний сегмент поповнено 7052 записами).
Висновки. З метою вдосконалення системи науковоінформаційного забезпечення інноваційних процесів в
освітянській галузі України в умовах модернізації та
реформування освітньої сфери держави ДНПБ передбачає
пріоритетний розвиток таких напрямів: забезпечення
бібліографічного та аналітичного супроводу діяльності
Національної академії педагогічних наук України щодо
науково-методичного забезпечення модернізації та
реформування освіти; розроблення Стратегії інноваційного
розвитку мережі освітянських бібліотек МОН України та
НАПН України; обґрунтування теоретико-прикладних
засад трансформування бібліотек у центри інформаційних,
соціокультурних і наукових комунікацій; створення в
освітянських бібліотеках сучасного інформаційно-комунікаційного середовища, що забезпечуватиме оперативний
та ефективний пошук і отримання потрібної інформації
незалежно від місця її зберігання; розширення тематики
наукових досліджень із питань удосконалення бібліотечноінформаційного забезпечення освіти; формування фондів
освітянських бібліотек України вітчизняними та зарубіжними документами на різних носіях інформації, а
також надання доступу до світових електронних баз даних;
науково-методичний супровід інноваційного розвитку
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
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України; удосконалення системи підготовки кадрів для
освітянських бібліотек і підвищення кваліфікації та
стажування працівників бібліотечно-інформаційної сфери;
встановлення освітянськими бібліотеками довгострокових
наукових зв‘язків із зарубіжними бібліотеками, асоціаціями, науково-педагогічними та освітянськими установами, культурними центрами, аналітичними підрозділами
та службами.
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DISTANCE LEARNING IN HIGHER MUSIC EDUCATION
Distance learning is now an integral part of the curriculum of most universities in the world, and the quality of
distance learning is improving from year to year. Thanks to technical innovations, special conditions are created for
the educational space. Today, teachers freely and gladly use modern forms of education and educational
technologies in the field of music.
The article discusses various aspects of using distance learning in music academies and conservatories,
addresses the issue of efficiency, and analyzes the advantages and disadvantages of this form of education.
Key words: distance learning, music education, video conferencing, advantages, disadvantages.
Formulation of the problem. Sir K. Robinson said:
―We may not be able to predict the future but we can to
shape it‖ [1, p.17]. Again, we may not able to predict but
based upon current trends we can extrapolate we can take
action to shape our own future [2, p.217].
The rapid development of information and educational
technologies has expanded the conventional boundaries of
traditional music education in areas such as composition,
improvisation, harmony of music, and sound engineering.
Studying music in music academies and conservatories
has traditionally been considered the type of study that
required not only daily practice on the instrument, but also
constant monitoring by the teacher. The concept of
«distance» is not well combined with the phrase «music
education».
Unfortunately, studies on the topic of the effectiveness of
distance learning in music education have not been
conducted for a long time and had not received adequate
attention from researchers until 2000.
The American scientists Groulx and Hernly, starting
from 2010 and for several years, observed nine students
from one of the music academies, who chose distance
learning with adaptive programs corresponding to this form
of education [3]. According to the results of the experiment,
scientists have concluded that education obtained through
distance learning does not exceed the results of traditional
education, but is not inferior to it. In the opinion of American
researchers, «distance learning was an independent tool for
achieving pedagogical goals and objectives» [4, p.7].
However, distance education carries certain risks that
must be considered. The age of students, their degree of
motivation to learn, the level of school education, ability to
play instruments, combining basic work (if any) with
classes, student‘s personal characteristics (willpower,
determination, hard work), are all important indicators of
effective music learning remotely.
The purpose of this article is a brief analysis of the
benefits and risks associated with the introduction of
distance learning in higher education musical institutions of
Ukraine, and it also analyses the creative approach to this
form of education, taking into account national peculiarities
of music education in Ukraine.
The presentation of the main material. Currently,
distance learning of music is widely developed in Western
Europe, USA, Australia, and other countries. The first

«distance» doctoral degree was obtained relatively recently –
in 2005 [Internet resource].
Typically, the «distance» undergraduate curricula include
such subjects as music education, performance, and theory
and history of music. As for a more serious level – graduate
and postgraduate studies – add music psychology, music
technology, and the basics of composition and improvisation.
The content of the subjects is individualized and varies
depending on the student‘s productivity, technical errors,
and problems with the interpretation of music.
Practical training in performing requires special attention
and, most importantly, constant interaction with the teacher
in order for the student to assimilate various aspects of
instrumental performance. Fortunately, modern video
messengers provide such an opportunity.
In 2009, the Royal Danish Academy of Music (RDAM)
announced a project on distance learning music, covering the
vocal and instrumental direction. It also included refresher
courses designed specifically for teachers of higher musical
educational institutions to exchange experience [Internet
Resourse].
In addition to instrumental and vocal specialization, the
Royal Academy of Music offered specialized courses in the
field of teaching music, composition, conducting, sound
engineering, and studying spiritual music.
One of the innovations of distance learning in Denmark
was the widespread use of videoconferences in the
educational process, which allowed for joint training of
students, including those from different universities, to make
training available for various categories of remote students,
to conduct open seminars and lessons, project protection,
and discussion tables [5].
Upon completion of the two-year undergraduate program,
the student had the opportunity to continue their studies in
the master‘s programme, which lasted another 2 years and
ended with a mandatory public debut concert.
According to Danish music teachers, it was the use of
videoconferences as part of the curriculum that challenged
the traditional music education and the routine practice of
students and teachers.
It should be noted that distance learning has not been
developed in the higher musical institutions of Ukraine and
is in its infancy.
There are advantages and risks associated with the
introduction of this form in our country.
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The undoubted benefits include:
– accessibility of distance education anywhere in the
world and at any university;
– access for people with reduced mobility, retirees,
parents with many children, etc.
– the flexibility of this form of education allows you to
join video lectures, videoconferences, and online chat rooms
with teachers at any convenient time;
– independence, revealing the creative abilities of
students;
– the allocation of personal time;
– study of the material in the speed and intensity chosen
by students;
– concentration of time and effort to study complex
topics;
– the possibility of drawing up a weekly schedule;
– high quality of distance learning programmes.
Regarding the shortcomings and risks of distance
learning music, the following can be noted:
– weak technical equipment of music academies in
Ukraine (including the availability of high-grade high-speed
Internet);
– many of the existing numerous video lectures on
teaching music are low-grade, should be subject to thorough
revision, in order to select the best and recommend that
students use them as additional material for self-study;
– lack of live communication «face to face»;
– the lack of a student of such personal qualities as
purposefulness, responsibility, diligence, and concentration
of attention;
– the existence of hidden costs of training (the presence
of the Internet, a modern computer, printer, webcam, etc.);
– excessive dependence on technology – faulty software
or hardware can interrupt the learning process at the most
crucial moment;
– non-professionalism of teachers;
– the emergence of technical problems, for example,
poor-quality images or sound (the teacher may encounter
difficulties in choral performance of the canon in two, three
or four voices due to the second sound delay, which is
typical for the Skype program). On the other hand, technical
progress does not stand still, and in the near future new
programs without technical flaws will be created or
improved.
Conclusions. Some of the risks in the introduction of
distance learning in music institutions in Ukraine can be
foreseen or avoided.
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In recent decades, an interesting trend has emerged in
higher musical educational institutions: students may belong
to different age groups, and musical education becomes an
additional bonus to basic education. The use of individual
training programmes, taking into account the age of the
student and the importance of music education for them, can
reduce these roughnesses to zero.
It is impractical to offer a form of distance learning to
especially gifted and talented students.
In our opinion, the development of a psychological test
that reveals a student‘s negative personality traits (lack of
organization, irresponsibility, a tendency to avoid solving
problems) can help, at an early stage, to identify those
applicants who are not able to overcome the difficulties
associated with distance learning.
Programmes compiled for distance learning must comply
with international standards of quality education.
It is necessary to establish quality control over the results
of distance learning in the form of verification tests
performed online, as well as collective video consensus
involved in the process of training teachers in the protection
of projects, concerts, etc.
Separate hours are allocated for teachers, within which
they will be occupied exclusively by students who have
chosen the distance form of education.
Thus, taking into account the undoubted advantages and
avoiding the risks of obtaining poor-quality education,
distance learning is becoming one of the most effective and
comfortable forms of education for the development of
professional skills and the future career of students.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
Дистанційне навчання є невід‟ємною частиною навчальних програм більшості університетів у світі, а якість
дистанційного навчання покращується з року в рік. Завдяки технічним нововведенням створюються особливі умови
для освітнього простору. Сьогодні вчителі вільно і з радістю використовують сучасні форми освіти і освітні
технології в галузі музики.
У статті розглядаються різні аспекти використання дистанційного навчання в музичних академіях та
консерваторіях, розглядаються питання ефективності, аналізуються переваги та недоліки цієї форми навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, музична освіта, відеоконференція, переваги, недоліки.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS
OF AGRICALTURAL UNIVERSITIES STUDENTS
The article is devoted to the problem of formation of professional communication skills among agricultural
universities students, determining the scientific essence of professional communication. Professional communication
is considered as the basis for the professional training of future specialists in the sphere of agriculture, the
formation of their speech culture in the context of linguistics, in particular the language culture. The main focus is
on the functions, the structure of professional communication and the role of language etiquette in the development
of the linguistic personality of future professionals.
Key words: professional communication, literary language and speech, professional activity, language training,
language etiquette.

Formulation of the problem. Taking into account the
course of Ukraine towards integration into the European
political, economic, educational, scientific, legal, and cultural
community, the issue of improving the quality of training of
future specialists of different profiles appears. One of the
main tasks is the formation of a proper level of professional
communication between students. It is not only philological
and methodical, but also a social problem: it is one way or
another connected with various types of communication.
Nowadays, every third member of the society obtains higher
education, but the perfect level of professional communication has not become a national one – too many people use
Ukrainian only in everyday life, without due attention to its
correctness, purity and aesthetics. A comprehensive solution
to the problem of language and information preparation of
future specialists in agricultural universities is only gaining
momentum. Despite the urgency of the issue raised about the
formation of students professionally predetermined speech,
it is still not sufficiently studied and highlighted.
Scientific problems of professional communication are
highlighted in the works of N. Babych, N. Butenko,
L. Baranovska, L. Palamar, M. Pentylyuk, N. Totska and
others. However, works that highlight professional
communication from the point of view of the specifics of the
future profession are still scarce.
The aim of the paper – is to generalize, theoretically
substantiate the importance of the problem of professional
communication and determine its role in the professional
training of specialists of higher agricultural universities.
Presentation of main material. Higher school today is
an educational peak for future specialists, a scientific
foundation for them, an intellectual and cultural environment
for the growth of the national intellectuals. Scientific and
technological progress, restructuring of the social, economic
and political system in the country require from a student, a
future specialist in a certain sphere of agriculture, not only
knowledge of his specialty, but also a high level of
professional language proficiency. The emergence of the
Ukrainian language on the international arena as a language
of a sovereign state, its rise depends on a variety of factors,
in particular the functioning of the literary form of the
national language in the professional sphere.

To prepare highly skilled specialists who are fluent in the
state language in its various forms – oral and written – is the
task of the higher school. Unfortunately, this task has
become more difficult to accomplish recently. The acuteness
of the situation is conditioned by the fact that graduates of
secondary schools (schools, gymnasiums, colleges, lyceums,
etc.), with few exceptions, having good and excellent marks
on this subject in the certificates, do not have proper
knowledge of the Ukrainian language.
This complex situation with the Ukrainian language
appears lately quite definitely. If we do not talk about it, then
we will not notice an urgent life problem. It will exist as
long as secondary schools do not rebuild the system of
teaching Ukrainian language and literature for students;
while the state language in all spheres of our social life does
not take its proper place. The Ukrainian-medium
environment will be formed only on condition of practical
necessity in the Ukrainian language [1].
During the exchange of information there is a direct
exchange of thoughts, views and ideas, there are various
forms of mutual relations, sympathy, antipathies, which form
a relationship between people. Consequently, the word is a
working instrument of a specialist, speech is a component of
his professional skill. The efficiency, effectiveness of the
future specialist‘s work depends on correctness, accuracy,
availability of statements. According to researchers,
language training for secondary school graduates often does
not meet the requirements of the present times. Students
experience special difficulties in monologues –
unsystematic, inconsistent, lack of orientation to the
addressee. Without the argumentation of the opinions
expressed, the text loses connectivity, decreasing its
communicative properties [2].
Hence, in the field of higher education, the problem of
introducing new areas, content, methods and forms of students‘
training into the professional activity became relevant. That
is why the process of increasing the intensity and role of
integration as a synthetic vision of the studied phenomena,
subjects in the organization of the process of learning, without
which it is impossible to educate and study students of all
specialties as experienced specialists, take on a prominent
place at the present stage of the reform of all the units.
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There are different definitions of the concepts of
«business communication» and «professional communication»
in the scientific literature, which do not always reflect their
fundamental differences and similarities. At the same time, a
clear delineation of the indicated terms would make it
possible to specify the spheres of communication and, on
this basis, clearly identify the subjects of disciplines that
need to be introduced into the learning process. «Therefore,
the delimitation of concepts business communication and
professional communication will help to formulate adequate
methodological findings on the content of vocationally
oriented language learning in modern non-philological
secondary and high schools» [3, p.23]. Such a concept
allows to create a model of the pedagogical system of
teaching professional communication between students of
different specialties to determine its content, to substantiate
methodical tools for its implementation in the educational
process.
The speech of a specialist with a higher education should
be pure, flawless, simple and understandable. Typically, for
mastering the norms of literary language, students do not
have enough grammatical and spelling rules learned at
school – constant work is required with a variety of text
styles, live communication in professionally oriented
situations. This is facilitated by the content, purpose, system
of methods and forms of learning: methods, techniques,
tasks and exercises, didactic material, etc. Expansion of the
sphere of functioning of the Ukrainian language as a state
requires updating the methodology of its teaching. The
methods and means used in the educational process should
take into account the specifics of the educational institution.
One of the peculiarities of a spiritually rich and
developed person, necessary for normal professional
activity, is professional communication. Actual for
professionals of different specialties, which should become
carriers and propagandists of the culture of communication
in their practical activities, is professional speech. It is clear
that during the training, the quality of professional
communication of students should be at the center of
attention and teachers should work to improve these qualities
not only in social and humanitarian but also in special
disciplines. At the core of professional communication are
the notion of literary language and speech, communication,
professional communication, culture of specialist
communication and so on.
Literary language is an achievement of the Ukrainian
people, the result of its historical development, and literary
speech is the leading form of its existence – a way of
communication, which is codified as the norm of exemplary
speech. Speech is primarily provided by the language. Even
the very presence of the sound language implies the
implementation of its content in the speech act. The level of
language proficiency is also very important. Depending on
how well the speaker knows the language, he expresses one
and the same content more or less successfully, correctly, in
more or less conventional mode. Let us turn to the notion of
speech: what does it mean, as it is interpreted by researchers.
In the Ukrainian language dictionary, the following
definition of speech is given: «speech activity or
communication of people among themselves through
language» [4, p.356]. Speech is a form of language
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implementation as means of communication, an embodiment
of its system in different kinds of linguistic matter during the
communicative activity.
Professional speech is the process of sharing thoughts in
a particular field of knowledge or activity, in whatever form
it is carried out. L. Matsko argues that the professional
language «provides various communication needs in the
professional sphere, is allocated in accordance with the
sphere of labor activity in which it operates, and differs from
other professional languages by its lexical and semantic
system» [5, p.53].
The subject of the study of speech communication is the
process of interaction between people using language
symbols that belong to any type of communication and are
designed to make it more effective. Language and profession
are important social categories that determine the level of
speech culture of a future specialist. The concept of
professional language is closely related to the notion of
communication in general and professional communication
in particular.
Semantically, the word communication has at least three
groups of meanings – community creation, integrity,
association or information exchange. This is one of the
indispensable elements of the joint activity of people in all
spheres, which involves the interaction of at least two
subjects (individuals, groups, societies) for the purpose of
information transfer, mutual influence and interchange. So,
communication is a process of contact of the speakers, which
includes the exchange of information, perception and
understanding of the interlocutor.
With the help of professional communication the
specialist acquires life and professional experience, aspires
to mastering the skill, and therefore professional
communication helps to improve the specialty, to increase
his professional level, improves the process of mutual
understanding of colleagues, promotes creative solution of
production, personnel and other problems. Professional
communication is, firstly, knowledge of the actual language
of professional communication (in addition to the norms of
modern Ukrainian literary language, knowledge of special
terminology, features of constructing syntactic structures,
text, etc.), that is, the formation of language competence;
and secondly, the ability to use this knowledge in practice, it
is appropriate to combine verbal and nonverbal means of
communication according to the situation, the purpose,
namely, the formation of communicative skills [6, p.56]. To
know the language of the profession is to adhere to the
grammatical, lexical, stylistic norms of the culture of
professional communication, business etiquette, etc. This
means the development of such abilities and skills of
communication in order to communicate clearly with the
interlocutor.
The structure of professional communication is
characterized by three interrelated parts:
– communicative, which involves the exchange of
information between people;
– interactive, which is the interaction of people who
communicate, on the basis of joint activities;
– perceptive, which means communication through the
perception of each other by partners and the establishment of
mutual understanding on this basis [3, p.46].
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Professional contacts of speakers are related to the
achievement of certain goals, the solution of specific tasks,
that is, the implementation of a communicative guideline for
communication, which involves the adherence of the
interlocutor to further business relationships. Even a good
specialist will not be able to support a business conversation,
hold a business meeting, defend his point of view, and
understand the desire of the interlocutor without special
communicative skills and abilities. This means that the
future specialist must have a communicative competence in
addition to the professional one, that is, knowledge of the
psychological, content and linguistic components necessary
for understanding partners, colleagues and so on.
Mastering the basics of any profession begins with the
assimilation of a certain system of general and professional
knowledge, as well as mastering the main ways of solving
professional tasks, that is, mastering a specialist in the
scientific discourse of the profession, or, according to
intelligence materials in this field, a special language, for
special purposes, for special needs, language for professional
orientation, that is, professional speech. It is clear that the
image of a specialist depends on the ability to communicate
professionally, establishing contact with the interlocutors,
success in a career, etc.
Along with the norms of literary language for the
professional communication of future specialists,
communication skills of speech are also important –
correctness, accuracy, logic, relevance, consciousness,
saturation with information and scientific terms, expressiveness of diction and sweet sound. Students need to master
the ability to pick words and build sentences so as to
accurately convey the meaning of the statement; to strive for
the content of what was said or written was transmitted
accurately.
Accuracy has common features with logic. According to
N. Babych, logical speech is formed on the basis of the skills
of logical thinking, aimed at the accumulation of new
knowledge and the transfer of these knowledge to the
interlocutor; knowledge of linguistic means by which you
can make an opinion; possession of the technique of semantic
connectivity, that is, the logic of presentation, in which there
is no contradiction within the whole text [7, p.13].
Language correctness, linguistic skills and linguistic
consciousness should become the subject of the formation of
professional communication between students.
L. Baranovska states that «linguistic skills are the
development on the basis of knowledge the normative
orientation of language, practical skills and skills of
expressing opinions using selected from the coexisting
variants of the most accurate, stylistically and situationally
appropriate, expressive, which correspond to the
communicative intentions of the speaker» [8, p.44].
The correctness of speech always leads to the observance
of the norms of the literary language, the irregularity – to
derogate from them. Therefore, professional communication
should be marked by the correctness that corresponds to its
linguistic structure in accordance with the current linguistic
norms. Linguistic correctness, linguistic skills and linguistic
consciousness are the key to building a culture of Ukrainianspeaking
professional
communication
of
future
professionals. Compliance with the norms of the literary

language will provide a natural need to adhere to the rules of
professional communication, the set of the most correct,
appropriate for the professional needs of the language.
Language etiquette regulates norms of communication and
speech behavior.
The repetition of etiquette situations – greetings, appeals,
recommendations, acquaintances, invitations, gratitudes,
compliments, farewells – contributed to the fact that each of
them developed appropriate linguistic stereotypes that are
used to demonstrate social relationships. Thus, language
etiquette has become established. Currently, language
etiquette experts define «as a system of stable formulas of
communication, recommended by the society to establish the
speech contact of the interlocutors, maintaining
communication in the chosen tone in accordance with their
social roles and role positions in relation to each other in
official and informal circumstances» [9, p.83].
Language etiquette is a functionally and semantic field of
polite and benevolent units of linguistic communication in
various etiquette situations. According to O. Tishchenko,
language etiquette, implemented through language etiquette
behavior, helps to overcome the difficulties that arise when
reporting or perceiving information, which is often the result
of age, sexual, social and other differences. Defining
language etiquette as «a set of standard verbal formulas used
in standard situations» [6, p.59], the researcher recommends
that
communicators simplify and
improve the
communication process of specialists in a particular industry
in any language situation. For example, do not assume
typical mistakes in the perception of the interlocutor
(inadequate assessment of the interlocutor, influence of the
stereotype, etc.).
Language means of etiquette constitutes its basis. These
include special (lexical, morphological, syntactic, prosodic)
expressions of politeness, special ethical language formulas
that form a whole system in each particular language. These
are, first and foremost, such well-established language
formulas used in establishing, maintaining and terminating
communication between communicators.
Language etiquette includes, besides the actual etiquette
language formulas, social symbols of etiquette level, forms
of questions used in certain social and cultural groups.
It should not be forgotten that language etiquette is an
external expression of the internal civility of people, their
desire for order and decency. Mastering the linguistic ethics
of professional communication is a prerequisite for the training
of highly skilled specialists, comprehensively competent
people, with high cultural level, with rich spirituality.
Conclusion. High-cultural professional communication
of future specialists has aesthetic value. The aesthetic
function of communication consists not only in the fact that
a person enjoys the word of speech, but also she learns the
world, its laws with the help of language, acquires
knowledge. Every student should take care of professional
communication, so as not to go to the simplicity, ridicule of
the individual vocabulary, not to lose strength, availability
and accuracy of his speech. The set and system of
communicative qualities determine the level of culture of
professional speech of students, ensure full and effective
implementation of intentions, taking into account the various
factors of the communication process. Professional
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communication of future specialists should be distinguished
by the high level of speech culture. A student will become a
true specialist and a creative personality when he acquires
high qualifications, professional communication and
language etiquette. These are signs that form the level of the
culture of professional communication between students of
secondary schools and universities.
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Стаття присвячена проблемі формування навичок професійного спілкування у студентів вищих аграрних
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Стаття показує специфіку цілісної динамічної моделі педагогічної взаємодії, яка обумовлена
особливостями очних занять в системі відкритої дистанційної професійної освіти , а також розроблена
модель безпосередньої взаємодії викладача та студентів. Визначено сукупність організаційних і
педагогічних умов, необхідних для ефективної реалізації розробленої моделі.
Проведено емпіричне дослідження, спрямоване на підтвердження ефективності розробленої моделі
педагогічної взаємодії, Розроблені методичні рекомендації з організації педагогічної взаємодії в системі
відкритої дистанційної професійної освіти,
Ключові слова: педагогічна взаємодія, система відкритої дистанційної професійної освіти, модель
педагогічної взаємодії, педагогічні умови.
Постановка проблеми Соціально-економічні перетворення останнього десятиріччя змінили вимоги до
рівня освіти працівників кваліфікованої праці, що, в
свою чергу, актуалізувало їх потреби в постійному
підвищенні свого професійного рівня. Специфіка нових
потреб в самостійному виборі змісту, часу і місця навчання
проявляється в зверненні до відкритої дистанційної
професійної освіти. Відповідно до однієї сучасної
концепції існує якісно нова форма неперервної професійної освіти, побудована на єдності педагогічних і
організаційних підстав. Концептуальна модель системи
є трирівнева і ґрунтується на спільності освітнього,
професійного та соціального середовища.
У сучасній практиці дистанційної освіти в Україні
мають місце три освітні технології. Дві з них – Інтернеттехнологія і телекомунікаційна технологія – не передбачають безпосередньої взаємодії викладача зі студентами, в
той час, як третя – кейс-технологія – включає в себе очні
заняття, ядром яких є безпосередня педагогічна взаємодія.
Стаття розглядає питання про роль і характер безпосередньої педагогічної взаємодії та її вплив на формування
професійних умінь студентів в системі відкритої дистанційної професійної освіти. Незважаючи на те, що очні
заняття, на яких реалізується безпосередньо взаємодія,
займають відносно невелику частину загальної кількості
навчальних годин, їх внесок в досягнення освітніх цілей
відкритої дистанційної професійної освіти дуже значний
і не може компенсуватися нічим іншим. Огляд реальної
практики відкритої дистанційної професійної освіти
показав, що більшість викладачів не переймаються
спеціальною організацією взаємодії зі студентами. Перш
за все, така взаємодія на очних заняттях, як правило,
носить стихійний характер і супроводжується численними
труднощами. У той же час, безпосередньо взаємодію є
системоутворюючим елементом, що визначає вимоги
вищої школи.
Ліцензійні вимоги до умов здійснення освітнього процесу із застосуванням дистанційних освітніх технологій
в закладах вищої та професійної освіти означає ефективність як на очних заняттях, так і в відкритої дистанційної
професійної освіти в цілому, але є труднощі, які виникають

при педагогічній взаємодії, пов‘язані як з самими
суб‘єктами взаємодії – викладачем і студентом, так і з
характером їхньої спільної діяльності і спілкування.
Дана скрута не усувається, а відтворюється в діяльності
нових викладачів, які приходять в систему дистанційної
освіти. В цілому, така ситуація не може сприяти підвищенню ефективності відкритої дистанційної професійної
освіти і в певному сенсі знижує його привабливість для
споживачів.
Актуальність даного дослідження. Взаємодія викладача зі студентами на очних заняттях в системі дистанційної освіти є предметом спеціального вивчення. Усвідомлювана більшістю дослідників необхідність розгляду цього
питання зумовила актуальність цього дослідження і
дозволила сформулювати проблему залежності ефективності як на очних заняттях, так і в системі відкритої дистанційної професійної освіти. в цілому від характеру
педагогічної взаємодії, що змінюється відповідно до
зміни форм діяльності студентів. Мета статі полягає в
тому, щоб описати елементи безпосереднього педагогічної
взаємодії в системі відкритої дистанційної професійної
освіти, виявити характер їх змін в залежності від форм
діяльності студентів: навчальної, квазіпрофессіональної,
навчально-професійної та представити безпосередньо
педагогічну взаємодію у вигляді моделі.
Виклад основного матеріалу. Аналіз численних досліджень в області дистанційної освіти дозволяє стверджувати, що ця галузь дослідження найчастіше обмежуються
технічною стороною дистанційної освіти, в той час як і
характер і особливості безпосередньої взаємодії викладача зі студентами залишаються за рамками розгляду.
Звернення до наукових досліджень, які проходять в
області взаємодії викладачів і студентів з метою пошуку
способів усунення виявлених труднощів в практиці
дистанційної освіти, дозволило зафіксувати, що проблема
педагогічної взаємодії як взаємодія викладачів зі
студентами має велику історію і відноситься до так
званих «класичним» проблем.
Різними вченими протягом багатьох років вивчалися
завдання, мотиви і особливості суб‘єктів педагогічної
взаємодії, їх розвиток з точки зору діяльнісного підходу
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і взаємної активності з позиції особистісної орієнтованості.
У педагогіці немає однозначних понять, тому взаємодія
викладачів зі студентами постає як педагогічне співробітництво, або як спільна діяльність суб‘єктів між їх
міжособистісним спілкуванням або як взаємини суб‘єктів,
як спільність співпраці і спілкування, і як триєдність
соціальних, психологічних та педагогічних підходів [2].
Якщо одні автори розуміють під педагогічним взаємодією
систему цінностей, установки поведінкових параметрів,
то інші це бачать, як керований процес організації
навчальної діяльності або засіб оптимізації навчального
процесу, підвищення його інтенсивності та ефективності.
Проблема взаємодії в навчальному процесі досліджена
досить глибоко. Разом з тим велика частина робіт присвячена розгляду взаємодії вчителя з учнями в середній
школі і суттєво менш – взаємодії викладачів зі студентами
в очних вищих і середніх освітніх установах. Взаємодія
викладача зі студентамии на очних заняттях в системі
дистанційної освіти визначили предмет спеціального
вивчання. Усвідомлювана необхідність розгляду цього
питання зумовила актуальність цього дослідження і
дозволила сформулювати проблему в залежності від
ефективності як на очних заняттях, так ів системі відкритої
дистанційної професійної освіти в цілому від характеру
педагогічної взаємодії, яка змінюється відповідно до
зміни форм діяльності студентів.
На основі теоретичного аналізу була визначина ступінь
розробленості проблеми педагогічної взаємодії при
навчанні студентів в відкритої дистанційної професійної
освіти та також були виділіни специфічні особливості
безпосередньої педагогічної взаємодії, пов‘язані, поперше, з особливостями системи відкритої дистанційної
професійної освіти (часом, періодичністю та типом
очних занять), по-друге, з особливостями суб‘єктів
педагогічної взаємодії (характеристиками студентів,
позицією викладача в системі відкритої дистанційної
професійної освіти і його функціями) і визначенням
характеру змін в залежності від форм діяльності студентів.
Для розробки моделі безпосередньої взаємодії викладача та студентів в системі відкритої дистанційної
професійної освіти необхідно визначити сукупність
організаційних і педагогічних умов, необхідних для
ефективної реалізації розробленої моделі в системі
відкритої дистанційної професійної освіти, спрямована
на підтвердженні ефективності розробленої моделі та
розробки методичних рекомендацій з організації педагогічної взаємодії в відкритої дистанційної професійної
освіти.
Спільними методологічними підставами виступають
педагогіки співробітництва, спільної діяльності та
міжособистісного спілкування.
Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези було використано комплекс взаємопов‘язаних і
доповнюючих один одного методів:
• вивчення і аналіз філософської, педагогічної, психологічної та науково-методичної літератури;
• аналіз і узагальнення вітчизняного і зарубіжного
досвіду організації навчання студентів, педагогічної
взаємодії, дистанційної освіти;
• ретроспективної аналіз
педагогічної діяльності
викладачів
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• моделювання взаємодії викладачів і студентів в системі відкритої дистанційної професійної освіти;
• апробація моделі педагогічної взаємодії в педагогічному експерименті;
• постереження за діяльністю і спілкуванням викладачів
і студентів на очних заняттях;
На першому етапі було здійснено накопичення практичного досвіду і емпіричного матеріалу та були виявлені
суперечності, властиві очним заняттям в відкритої
дистанційної професійної освіти. На другому етапі було
проведено аналіз стану даної проблеми в педагогічній
теорії і практиці: вивчені психолого-педагогічні аспекти
з метою вивчення педагогічної взаємодії, фактично має
місце на очних заняттях в відкритої дистанційної професійної освіти. В результаті був зафіксований стихійний
характер педагогічної взаємодії і численні труднощі його
суб‘єктів в практиці, а також фактична неопрацьованність
проблеми взаємодії викладачів зі студентами.
На третьому етапі була розроблена модель педагогічної
взаємодії, здійснено її апробацію в умовах педагогічного
експерименту, проаналізовано, узагальнено та описано
його результати, підготовлено методичні рекомендації з
організації педагогічної взаємодії.
Безпосереднє педагогічне взаємодія, яке визначається
такими елементами, як спільна діяльність, спілкування і
вплив представляється у вигляді моделі, яка характеризується цілісністю і динамічністю, де цілісність визначається
зв‘язками між зазначеними елементами, їх взаємозалежністю і взаємовпливом, а динамічність обумовлюється
послідовністю зміни змісту елементів моделі відповідно
до руху базових форм діяльності: навчальної, квазіпрофессіональной і навчально-професійної. Послідовність
чергування базових форм діяльності задається положеннями теорії контекстного навчання.
Результати втілення моделі педагогічної взаємодії
полягають у зміні суб‘єктів педагогічної взаємодії і в
підвищенні ефективності відкритої дистанційної професійної освіти в цілому [1]. Реалізація педагогічної
взаємодії здійснюється при дотриманні сукупності таких
організаційно-педагогічних умов, як здійснення спеціальної підготовки викладачів; наявність методичних
рекомендацій для викладачів; наявність дидактичних
матеріалів для студентів; виконання навчального плану;
адекватність адміністративного супроводу; наявність
сучасних технічних засобів навчання; спеціальне
обладнання та оформлення аудиторії (класу).
Також було виявлено першорядний і значний внесок
безпосередньої педагогічної взаємодії в досягненні цілей
відкритої дистанційної професійної освіти, спрямованих
на розвиток базових професійних умінь фахівця та
розширено наукове уявлення про педагогічну взаємодію,
яку ми озглядаємо як цілісну динамічну систему, яка
включає в себе спільну діяльність, спілкування і взаємний
вплив викладачів і студентів [3 с.120].
Обґрунтовано побудову цілісної динамічної моделі
педагогічної взаємодії в системі відкритої дистанційної
професійної освіти на основі теорії контекстного
навчання, відповідно до якої відбувається «рух діяльності:
від навчальної діяльності академічного типу через
квазіпрофесіональну до навчально-професійної», що, в
свою чергу, розширює межі застосовності теорії контекст-
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ного навчання та розкриває зміни елементів моделі
педагогічної взаємодії в залежності від домінуючої
форми діяльності студентів: навчальної, квазіпрофесійної і
навчально-професійної;
Втілення моделі педагогічної взаємодії в освітньому
процесі в системи відкритої дистанційної професійної
освіти дозволило підвищити професійний рівень викладачів за рахунок їх перепідготовки в руслі розробленої
моделі педагогічної взаємодії; наслідком підвищення
професійного рівня викладачів стало збільшення частки
студентів, які успішно закінчили навчання.
Висновок. Очевидна необхідність спеціальної організації взаємодії викладача зі студентами на очних заняттях
в системі відкритої дистанційної професійної освіти
довели дослідження даної проблеми і розробки моделі
такої педагогічної взаємодії. У процесі дослідження була
розроблена цілісна динамічна модель педагогічної
взаємодії, структурними елементами якої стали спільна
діяльність, спілкування і взаємний вплив. Зв‘язки між
названими елементами, їх взаємозалежність і взаємовплив
зумовили цілісність моделі, в той час, як послідовність
зміни змісту елементів моделі у відповідність з рухом
базових форм діяльності студентів визначили її динамічність. Послідовність чергування базових форм діяльності
була задана теорією контекстного навчання, розробленої
в науково-педагогічній школі А.А. Вербіцкого. Проведені
дослідження моделі педагогічної взаємодії при навчанні
студентів в системі відкритої дистанційної професійної
освіти дозволили зробити висновок про те, що, при виконанні певних умов, дана модель може з‘явитися засобом
організації ефективного навчання дорослих з урахуванням
як їх освітніх потреб, так і особливостей системи відкритої
дистанційної професійної освіти.
Проведене теоретичне та емпіричне дослідження дозволили сформулювати наступні висновок – на даний момент
проблема взаємодії викладача зі студентами показала,
що мало вивчені умови суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії
викладача та студента, не розроблені моделі такої
взаємодії, зокрема, для системи відкритої дистанційної
освіти. Розробка моделі педагогічної взаємодії здійснюва-

лася з урахуванням особливостей системи відкритої
дистанційної професійної освіти. Розробка моделі
педагогічної взаємодії здійснювалася з урахуванням
особливостей як системи відкритої дистанційної професійної освіти, так і студентів. Шляхом коректної організації
педагогічної взаємодії як викладача зі студентами, так і
навчання викладача та студента може бути вирішена
проблема, пов‘язана, з одного боку, зі значними масштабами освітніх цілей, які повинні бути досягнуті в процесі
очних занять, а з іншого боку, з незначною кількістю
призначених для них навчальних годин, а педагогічна
взаємодія в системи відкритої дистанційної професійної
освіти має специфічні особливості, пов‘язані, в свою
чергу, як з особливостями організації навчання в системі
відкритої дистанційної професійної освіти, так і з
особливостями суб‘єктів педагогічної взаємодії.
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THE PEDAGOGICAL INTERACTION MODEL IN THE SYSTEM OF OPEN DISTANCE
VOCATIONAL EDUCATION
The article reveals the specificity of the holistic dynamic model of pedagogical interaction which is conditioned by the
peculiarities of the facial scales in the system of open distance vocational education as well as the model of the direct
interaction between the teacher and the students. The set of the organizational and pedagogical conditions necessary for the
effective realization of the developed model is determined.
The empirical study was conducted to confirm the effectiveness of the developed model of pedagogical interaction,
developed methodical recommendations for the organization of pedagogical interaction in the system of open distance
vocational education.
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КОМП’ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У статті представлено розуміння поняття «комп‟ютерна грамотність», розкрито шляхи та методи її
формування у процесі професійної підготовки учителів початкової освіти.
Ключові слова: комп‟ютерна грамотність, скрайбінг, професійна підготовка, комунікативні здібності.
Постановка проблеми. Сучаcне суcпiльство характеризуєтьcя глoбальним прoцесом iнформатизації, розробкою і освоєнням нових технологій, серед яких найбільш
розповсюджені інформаційно-комунікаційні технології.
Поняття комп‘ютерної грамотності з‘явилося разом з
введенням у школу предмета інформатики. Модернізація
початкової школи диктує нові вимоги до покоління педагогів, які володіють комп‘ютерною грамотою, технічними
і програмними засобами, орієнтуються в інформаційному
просторі. Комп‘ютерна грамотність передбачає можливість
використання комп‘ютера в якості засобу діяльності так
само вільно, як сучасна людини вільно володіє навичками
письма та рахування. Тому кожний майбутній вчитель
початкових класів повинен бути підготовлений до використання ІКТ у своїй професійній діяльності, уміти творчо й
нестандартно вирішувати навчально-виховні задачі, які
ставить перед ними сучасна освітня практика [3].
Проблеми формування комп‘ютерної грамотності та
інформаційної культури вчителів висвітлені у працях
Н.В. Апатової,
Б.С. Гершунського,
А.П. Єршова,
М.І. Жалдака,
Г.М. Каджаспірової,
С.А. Маркова,
Н.В. Морзе, Н.Г. Ничкало, Ю.С. Рамського, Г.К. Селевка
та інших. Питаннями підготовки вчителя початкової
освіти в умовах інформатизації займаються Г.А. Горячев,
С.О. Гунько, М.М. Левшин, Л.Є. Пєтухова, Е.М. Разинкіна,
Й.Я. Рівкінд, Ф.М. Рівкінд, О.В. Суховірський, та ін.
Мета статті – уточнити сутність поняття «комп‘ютерна грамотність», розкрити шляхи та методи формування
комп‘ютерної грамотності майбутніх учителів початкової
освіти в процесі їх професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Поняття «комп‘ютерна
грамотність» виникло тоді, коли стало очевидним, що
комп‘ютер із вузькоспеціального інструмента стає
необхідним компонентом сучасної цивілізації. Зміст
поняття комп‘ютерної грамотності змінюється із часом.
На першому етапі він цілком укладався в афоризм
А.П. Єршова: «Програмування – друга грамотність», що
був покладений в основу перших підручників з інформатики. Пізніше «комп‘ютерна грамотність» розумілася
більш як «інформаційна технологія» розв‘язування
задач. Ці підходи були покладені в основу змісту чинних
навчальних посібників з інформатики: А.Г. Кушніренка,
В.А. Каймина, А.Г. Гейна й ін. Наприкінці 80-х років
ХХ ст. змінилися підходи до розуміння поняття «комп‘ютерна грамотність» у студентів і, відповідно, трансформувалися вимоги до розробки змісту інформаційної
підготовки вчителя. Під комп‘ютерною грамотністю в
СРСР наприкінці 80-х років розуміли «знання, необхідні

кожному для життя в умовах комп‘ютеризованого
суспільства». Конкретне ж трактування змінювалося від
тріади «модель-алгоритм-програма» до комплексу таких
понять, як початкові фундаментальні знання в галузі
інформатики; знання і навички, що відносяться до найпростішого використання комп‘ютерів; уміння писати
найпростіші програми [4, с.29].
Зміст поняття комп‘ютерної грамотності значно варіюється. Не претендуючи на повноту, наведемо огляд змісту
цього поняття, висловленого різними авторами в різний
час. На думку Г.К. Селевка, комп‘ютерна грамотність
охоплює операції з персональним комп‘ютером, тобто
уміння використовувати комп‘ютерні програмні засоби,
уміння працювати з електронним текстом, електронними
таблицями, створювати презентації ібази даних [6,
с.159].
Н.Г. Ничкало визначає комп‘ютерну грамотність як
«здатність використовувати електронно-процесорну техніку з метою зберігання, обробки й використання інформації. Комп‘ютерна грамотність містить в собі три
основні компоненти:
1) знання теоретичних засад і розуміння принципів
дії комп‘ютерної техніки;
2) володіння мовами програмування;
3) сформованість операціональних навичок та вмінь
кодувати, вводити й обробляти дані [4, с.30].
Н.В. Морзе розкриває поняття «комп‘ютерної грамотності», яке розуміє його «як сукупність знань, умінь і навичок, оволодіння якими дає змогу підготувати учнів до
можливості застосування обчислювальної техніки в
подальшій практичній діяльності», що дає можливість
чітко виділити основні елементи змісту комп‘ютерної
грамотності [4, с.31].
Не можна обминути увагою ще одне визначення
поняття «комп‘ютерна грамотність», яке окреслили
Г.М. Каджаспірова і О.Ю. Каджаспіров: «комп‘ютерна
грамотність – це частина технологічної освіти». У cтруктуру комп‘ютернoї грамoтності вхoдять: знання оснoвних
пoнять інфoрматики і обчислювальнoї технiки; знання
принципoвого устрoю і функцiональних можливoстей
кoмп‘ютерної технiки; знання сучаcних операцiйних
сиcтем і володiння їх оснoвними кoмандами; знання
сучаcних прoграмних обoлонок і операцiйних засoбів
загальнoго призначення, володiння їх функцiями;
володiння хоча б oдним текстoвим редактoром; первiсні
уявлення прo алгoритми, мoви i пакети прoграмування;
первiсний досвiд викoристання прикладних прoграм
утилiтарного призначення [4, с.32].
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Прoведений ретрoспективний аналiз наукoво-педагогiчної лiтератури з прoблем iнформацiйної пiдготовки
вчителя дав можливiсть видiлити рiзні пiдходи до визначення поняття «комп‘ютерна грамотність»:
– як комп‘ютерно-технологічне вміння, що формується
в процесі вивчення шкільного курсу «Основи інформатики
і обчислювальної техніки» та вузівського курсу «Інформаційні технології» або схожого з ним;
– як загальнонавчальне уміння, що формується в процесі вивчення будь-якого предмета з комп‘ютерним
супроводом.
Отже, комп‘ютерна грамотність (computer literacy)
передбачає ефективне використання електронних пристроїв та програмного забезпечення. Під комп‘ютерною
грамотністю розуміють операції з персональним комп‘ютером, уміння використовувати комп‘ютерні програмні
засоби, працювати з електронним текстом, електронними
таблицями, створювати презентації та бази даних тощо
[4, с.32]. На думку більшості дослідників, обізнаність
студентів, що знайомі з принципами роботи, пристроями
і можливостями комп‘ютера й уміння застосовувати їх
на практиці свідчить про сформованість комп‘ютерної
грамотності. Отже, йдеться про те, що майбутній педагог
має оволодіти ґрунтовними знаннями, сформованими
вміннями, навичками, мати певний досвід, тобто бути
компетентним у галузі інформатики.
Знання основ комп‘ютерної грамоти вчителем початкових класів має свою специфіку і зумовлене певними обмеженнями: гігієнічними вимогами, особливостями психології молодших школярів, відсутністю у них користувацьких
навичок. О.Я. Савченко, визначаючи напрямки застоcування кoмп‘ютерів як багатoфункцiонального засoбу
навчання, вказує на два можливi шляхи: викориcтання
кoмп‘ютера: як oб‘єкта вивчення і для оволодiння учнями
спосoбами застoсування кoмп‘ютера як засoбу навчальної
дiяльності [5, С.357]. Перший передбачає засвoєння знань,
фoрмування умiнь і навичoк, які дозвoлять використoвувати комп‘ютер при вирiшенні навчальних і
особистiсних задач. Це шлях фoрмування елементарної
кoмп‘ютерної грамoтності як складoвої загальнooсвітньої
підготовки учнів [4, С.357] і реалізується за допомогою
спецiальних курсiв пропедевтики інформатики або в
ході вивчення курсу «Технології». Другий – передбачає
використання інформаційно-комунікаційних технологiй
при викладаннi предметiв початкової школи, в ходi
органiзації самостiйної індивiдуальної і групової
навчальної роботи учнів.
Комп‘ютерна грамотність у поєднанні з уміннями вести
пошук інформації, використання і оцінювання інформації,
оволодіння технологіями комп‘ютерних комунікацій,
умінням освоювати і використовувати можливості інформаційних технологій для вирішення різних проблем
характеризує рівень сформованості інформаційної компетентності [3, с.159]. Отже, це інтегрований показник у
структурі готовності майбутнього педагога до впровадження інформаційних технологій навчання, що охоплює
різні види діяльності щодо одержання, аналізу, опрацювання, подання інформації за допомогою електронних
засобів комунікації. Інформаційні компетентності, які
відносять до ключових, є ознакою інформаційної культури
педагога.

Окрім того, варто зазначити, що застосування комп‘ютера як універсального засобу одержання, опрацювання
й передавання інформації розвиває комунікативні здібності
та вміння майбутнього педагога організовувати особливий
вид спілкування, що отримав назву «комп‘ютерна комунікація». Комп‘ютерну комунікацію розглядають як процес
взаємообміну інформацією між суб‘єктами за допомого ю
вербальних і невербальних комунікативних систем, опосередкований комп‘ютерними засобами комунікації [2, с.15].
Сучасний вчитель повинен володіти основними прийомами роботи в Інтернеті, розуміти, як організовані
служби глобальної мережі, якими ресурсами можна скористатися для поповнення своїх методичних знань, як
дізнатися через Інтернет про педагогічний досвід [3].
Необхідними для вчителя є знання, навички та вміння
щодо організації та виконання пошуку потрібної інформації, що зберігається у веб-документах, здійснення за
допомогою електронної пошти зв‘язку зі своїми колегами.
У процесі професійної підготовки учителів початкової
освіти формування комп‘ютерної грамотності не можливе
в межах однієї дисципліни і вимагає уваги протягом
всього навчання в університеті. У зв‘язку з цим до вибіркової частини навчального плану підготовки фахівців за
спеціальністю «Початкова освіта» Миколаївського
національного університету імені В.О. Сухомлинського
включено перелік дисциплін, вивчення яких необхідне
для опанування методики викладання нової дисципліни
Державного стандарту початкової освіти – «Інформатика»,
а саме таких навчальних курсів як: «Інформатика та
сучасні інформаційні технології з методикою навчання»,
«Комп‘ютерні технології у роботі з дітьми», «Нові
інформаційні технології з методикою навчання: комп‘ютерні технології». Робочими навчальними програмами на
вивчення зазначених дисциплін передбачено загальним
обсягом 180 годин (шість кредитів ECTS): аудиторні
заняття – 60 годин, самостійна робота студента – 120
годин. Підготовка майбутнього вчителя початкової
освіти до впровадження оновленого Державного стандарту
забезпечується через різноманітні форми навчальної
роботи: лекції, практичні та лабораторні заняття,
колоквіуми, де студенти знайомляться зі структурою
стандарту, змістовими лініями навчальних програм,
умовами реалізації мети, завдань та програмним забезпеченням курсів, стандартом моніторингу навчальних
досягнень учнів, змістом навчання по класах.
Пошуки шляхів підвищення ефективності підготовки
майбутніх вчителів початкової освіти дали змогу вийти
на гнучкі технології навчання. Інтенсивна технологія
навчання перш за все передбачає нові організаційні
форми взаємодії викладача та студента, а також нову
систему діагностики та контролю навчального процесу.
Проте, їх характерною ознакою є перенесення центру
уваги у навчанні на самостійну роботу, на створення
умов, які б стимулювали систематичне, активне, самостійне оволодіння знаннями.
У підготовці майбутнього вчителя поряд з роз‘яснювально-ілюстративними методами навчання використовуються проблемні, пошукові, дослідницькі, проектні, які
спрямовані на самостійну продуктивно-перетворювальну
діяльність студента щодо отримання й опрацювання
інформації, оволодіння практичними уміннями й навичками.
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Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальний процес вищої школи, якісно збагачують та доповнюють систему традиційних форм і методів
навчання, забезпечують нові шляхи подачі інформації,
інтенсифікують та урізноманітнюють навчально-виховний
процес.
Наприклад, під час формування комп‘ютерної грамотності учителів початкової освіти ефективно використовується «скрайбінг» – новітня технологія візуалізації
складного матеріалу за допомогою графічних символів,
що дозволяє викладачеві паралельно представити студентам ілюстрації, одержується ніби «ефект паралельного
слідування», кoли ми чуємo та бачимo приблизнo одне й
те саме, при цьoму графічний ряд фiксується на ключoвих
моментах аудiоряду. Використовуються два основні
види скрайбінгу: фасилітація та відеоскрайбінг.
Скрайбінг-фасилітація (від англ. facilitate – допомагати,
полегшувати, сприяти) – це переклад зі словесної форми
у візуальну та фіксування її в режимі реального часу.
Робoта вчителя на урoці пiд час пoяснення нoвого матерiалу з крейдoю в руках – приклад скрайбінгу-фасилітації.
Переваги вiдеоскрайбінгу пoлягають у тoму, що вiдеоролик мoжна використoвувати безлiч разiв і цей вид
дiяльності викликає у виконавцiв осoбливу зацiкавленість.
Відеоскрайбінг буває ручний і комп‘ютерний. Основні
техніки ручного скрайбінгу:
– мальований від руки (схеми, діаграми, запис ключових слів);
– комп‘ютерний (використання комп‘ютерних програм
та он-лайн-сервісів);
– відео-скрайбінг (знімання на відео мальованого,
аплікаційного та інших видів);
– аплікаційний (на аркуш наклеюються готові зображення);
– магнітний (аналогічний аплікаційному але кріпиться
магнітами);
– комбінований (поєднання різноманітних форм зображення).
Скрайбінг – це новітня техніка презентації, у якій
мова оратора ілюструється «на льоту». Скрайбінг дає
можливість студентам краще запам‘ятовувати матеріал,
мислити образами. Навіть студенти, які не виявляють
особливого потягу до навчання, за допомогою цієї технології з легкістю усвідомлюють матеріал лекції.
Аби створити презентацію в техніці ручного скрайбінгу, слід освоїти професію диктора, оператора та режисера
монтажу. Комп‘ютерний скрайбінг значно простіший.
Таку презентацію можна створити за допомогою сервісу
Pow Toon і програми Video Scribe. Найкраще використовувати скрайбінг під час розглядання нової теми. Студенти
зацікавлюються графічними образами, що пов‘язані з

129

новим матеріалом, запам‘ятовують основні поняття та
терміни. Це буде чудовим початком у засвоєнні нових
знань. Скрайбінг може бути використаний і як домашнє
завдання. Для цього необхідно забезпечити доступ кожного
студента до презентації та скласти список запитань, на які
студенти будуть давати відповідь, використовуючи презентацію. На наступному занятті створену презентацію обговорюють і таким видом діяльності викладач розвиває у
студентів творчі здібності, креативне мислення та асоціативну пам‘ять.
Висновки. Отже, у процесі професійної підготовки
учителів початкової освіти формування комп‘ютерної
грамотності передбачає: формування у студентів необхідних знань, умінь і навичок та накопичення особистого
досвіду з практичного використання комп‘ютерних технологій; формування мотивації до постійного вдосконалення
своїх знань, загальнокультурну, методичну і підготовку з їх
застосування в навчальному процесі, використання персонального комп‘ютера та оволодіння навичками варіативного використання різного програмного забезпечення.
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті висвітлюється проблема патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
Зазначаються підходи вчених до змісту досліджуваного поняття. Аналізуються нормативні документи
щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Визначаються критерії, показники та рівні
патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Зазначаються компоненти національнопатріотичної вихованості: емоційно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий, рефлексивний.
Ключові слова: критерії, показники, рівні, патріотичне виховання, діти старшого дошкільного віку,
компоненти національно-патріотичної вихованості.
Постановка проблеми. У Державних національних
програмах «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Національній програмі патріотичного виховання громадян,
розвитку духовності», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії національнопaтріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020
роки, Законах України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту» як стратегiчнi визначаються завдання
виховання в особистості любові до Батьківщини, усвiдомлення нeю свoго громадянського обв‘язку на основі
національних i загальнолюдських духовних цiнностей,
утвердження якoстей грoмадянина – патріота України як
свiтоглядного чинникa.
Проблемі патріотичного виховання, розгляду таких
понять, як «патріотична свідомість», «любов до Батьківщини», присвяченi фундаментальнi працi вченихфiлософів В. Бичка, О. Забужка, І. Надільного, І. Стогнія,
В. Шинкарука та ін. Для нашого дослiдження цiнними є
роботи сучасних психологiв: І. Беха, М. Боришевського,
В. Котирло, Ю. Трофімова, О. Чебикіна та інших, якi в
свoїх наукoвих прaцях дослiджують пoняття «патріотизм».
Вaжливу допoмогу в прoцесі теoретичного усвiдомлення нoвих тенденцiй у вiтчизняній педагогiчній науцi
надало вивчення робiт О. Вишневського, О. Губко,
Є. Зеленова, П. Кононенка, В. Кузя, В. Сипченка,
М. Стельмаховича,
Б. Ступарика,
Б. Чижевського,
К. Чорної, Г. Шевченко, Л. Штефан, П. Щербаня, якi
основою патрiотичного вихoвання вважають нацiональну
свiдомість та нагoлошують на усвiдомленні безперечнoї
цiнності Батькiвщини.
Мета статті – розкрити критерiї, пoказники та рiвні
патрiотичного виховання дiтей старшoго дошкiльного
вiку.
Виклад основного матеріалу. Для визначення критерій, показників та рівнів патрiотичного вихoвання дітей
старшого дошкільного віку нами було вивчено ряд офіційних документів та дисертаційних робіт українських і
закордонних науковців.
У проекті Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на
2013–2017 роки була розроблена система критеріїв
ефективного патріотичного виховання. Метою даної
концепції було визначення ефективності патріотичного
виховання громадян України, формування патріотичної

свідомості, готовності до виконання громадянських
обов‘язків перед Батьківщиною, вiдданості ідеям
державного суверенітету України та ін. Зазначені
результати є ключовими для фoрмування кoнкретних
критерiїв, якi поділяються на дві групи [5].
До першої групи вiдносяться критерiї, якi вiдображають
прoцес рoботи з патрiотичного вихoвання, дiяльність,
яка спрямoвана на формування і розвиток патріотизму
громадян України, харaктеризуються кoнкретними парaметрами, відповiдними її кiнцевому результату.
Оснoвними критерiями першої групи є:
- духовно-ціннісний (визначає спрямованiсть патріотичного виховання на фoрмування системи цінностей патріота
України, дoсягнення духoвно-культурнoї «єдності у
різноманітті» серед громадян України);
- реалізаційно-цільовий (визначає готoвність суб‘єктiв
патрiотичного вихoвання правильнo та твoрчо вирiшувати
завдання, знахoдити конкретнi шляхи пiдвищення ефективнoсті цiєї дiяльності для дoсягнення бажанoго
результату, який збiгається з йoго метoю і вiдповідає
оснoвним iнтересам і прагненням рiзних категoрій
населення, якi мають соцiально-значиму патрiотичну
спрямованiсть);
- практично-результативний (визначає ефективнiсть
робoти з патріотичного виховання, забезпечення реальнoго
впливу суб‘єктiв на свідомiсть особистостi, у результатi
чого в дiяльності і поведiнці вiдбуваються конкретнi
позитивнi змiни, якi характеризуються зрoстом самореалiзації на благo Вiтчизни в будь-якiй сферi суспiльного
абo державнoго життя).
Ступiнь готовностi учасникiв до роботи з патріотичного виховання до цiлеспрямованої самореалiзації як
суб‘єкта цiєї дiяльності (великий, середнiй, низький).
До другої групи входять критерії, якi дають оцiнку
важливим стoронам, якoстям, рисам тiєї чи iншої кoнкретної осoбистості, сoцiальної групи, категорiї населення,
якi є результатoм рoботи з рoзвитку патрiотичної
свiдомості, готовностi до виконання громадянських і
конституцiйних обoв‘язків щодо захисту інтересів
Батьківщини, відданості ідеям державного суверенітету
та розвитку України.
Основними критеріями другої групи є:
- когнітивний (пізнавальний), визначає рiвень рoзвитку
патріотично орієнтованих знань, уявлень, якi є оснoвою
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розуміння патріотизму і цілiсного самoвизначення
осoбистості та групи як суб‘єкта сoціально значимої
дiяльності, здiйсненої на благо Батьківщини;
- мотиваційний, характеризує рівень патріотичної
спрямованості особистості абo групи, їх орiєнтації, мети,
установки, якi визначаються духoвно-моральними і
соцiально-значимими потребами та iнтересами, прагненнями, iншими компонентами, якi формують цiлеспрямованість суб‘єкта як грoмадянина – патріота Батьківщини;
- дієво-поведінковий, визначає готовнiсть особистостi,
групи до повноцiнної самореалiзації як громадянинапатрiота Вітчизни в однiй чи декiлькох сферах соцiально
значимої дiяльності, конкретнi результати, досягнення в
процесi її здiйснення, основнi якостi, якi прoявляються
на поведiнковому рiвні;
- світоглядно-ціннісний характеризує ступiнь сформованостi системи поглядiв, перекoнань, принципiв,
оснoваних на свiдомості важливих прoблем, цiнностей,
прiоритетів, iнтересів суспiльства і держави, якi
дoзволяють визначити рoль, мiсце і значення осoбистості,
групи в розвитку патріотизму, пoсилення його пoзитивного
впливу на всі сторони життя і діяльності [5].
В окремих наукових працях можна зустріти рекомендації до використання в якості критеріїв та показників
вихованості ставлення учнів до суспільства, трудової
діяльності, окремих людей (А. Бєлкін, В. Яковлев та ін.),
активну життєву позицію (Т. Мальковська, Н. Радіонова
та ін.), спрямованість особистості (Л. Божович, Т. Коннікова,
З. Васильєва, А. Зосимовський та ін.), критерії ефективності патріотичного виховання студентської молоді
(В.Мірошніченко, Т.Анікіна, О.Абрамчук, О.Стьопіна та ін.).
Ю. Зубцовою визначенo критерiї сфoрмованості патріотичних якостей школярів: когнiтивний (знання, елементарнi пoняття патріотичного змісту), емоцiйно-цiннісний
(патрiотичні пoчуття, пoзитивне ставлення до явищ
патрiотичного змiсту), дiяльнісний (участь у заходах
патрiотичного змiсту, досвiд патрiотичної дiяльності).
Згiдно iз зазначеними критерiями охарактеризoвано
пoказники патрiотичних якoстей трьoх груп.
Так, пoказниками якoстей, щo характеризують цiннісне
ставлення особистостi до свoєї рoдини є: розумiння
сімейних норм та цінностей; наслiдування сiмейних,
національних традицій та звичаїв; орiєнтування в
сiмейному рoдоводі та нацiональних традицiях свoго
рoду; пoвага до старших.
Показники якостей, що характеризують моральне ставлення до людей, тoлерантне ставлення до iнших культур
та нацiй є: розуміння таких моральних цінностей, як
чесність, доброзичливість, справедливість, толерантність;
відповідальність, прагнення сформувати зазначені особистісні якості, вияв поваги до людей і звичаїв інших народів.
Показниками якостей, що характеризують ставлення
до Батьківщини, рiдного краю, є: знання державних
символів України; бажання бiльше дiзнатися про культурні
надбання рідного краю; дoтримання культурних традицій
та звичаїв українського народу; участь у справах суспiльно-патріотичної спрямованостi. Зазначенi критерiї та
показники станoвили оснoву характеристики рiвнів
сфoрмованості патрiотичних якостей старших дошкільників: високого, достатнього, середнього, низького [4].
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У своїх дослідженнях В. Киричок визначив з урахуванням вікових особливостей критерії та їх показники
патріотичної вихованості молодших школярів: емоційноціннісний (любов до батьків, своєї родини, відчуття
гордості за свій рід; ціннісне ставлення до Батьківщини,
свого народу; емоційно-ціннісне ставлення до рідного
краю, його природи; терпиме ставлення до представників
інших національностей, шанобливе ставлення до їх
релігій, культури, традицій), когнітивний (знання свого
родоводу; усвідомлення себе членом сім‘ї, родини;
учнем; жителем міста (села); знання основних конституційних прав та обов‘язків людини, державних символів
України, рідної мови, традицій, культури українського
народу; знання правил поведінки людей в сім‘ї, суспільстві, традицій миролюбності, безконфліктного проживання
з іншими народами), діяльнісно-поведінковий (участь у
громадській діяльності з метою зробити свій внесок у
розвиток рідного краю; дбайливе ставлення до своєї
природи, села (міста), вулиці, оволодіння рідною мовою;
ініціативність, активність; участь у традиційних та
сучасних святах), рефлексивний (усвідомлення себе
частиною українського народу). На основі критеріїв
були визначені три рівні сформованості патріотичної
вихованості: високий, середній, низький.
На основі визначених у педагогічній науці підходів
до структури, критеріїв та показників патріотичної
вихованості як педагогічної категорії, визначимо власне
бачення цих питань з урахуванням особливостей національно-патріотичного виховання саме дітей старшого
дошкільного віку.
Так основними компонентами національно-патріотичної вихованості ми виділили: емоційно-мотиваційний,
когнітивний, діяльнісно-поведінковий, рефлексивний.
Встановлено, що кожен компонент виконує свою функцію. Так, емоційно-мотиваційний компонент передбачає
наявність у дітей відповідних соціально значущих (гідно
виконувати свій громадянський обов‘язок) та особистісних
мотивів. Сформованість цього компоненту визначається
таким критерієм патріотично-спрямована активність
за наступними показниками: 1) мотивація патріотизму;
2) любов до батьків, своєї родини, відчуття гордості за
свій рід; 3) ставлення до Батьківщини, свого народу;
4) емоційно-мотиваційне ставлення до рідного краю,
його природи; 5) терпиме ставлення до представників
інших національностей, шанобливе ставлення до їх
релігій, культури, традицій.
Даний критерій визначає рівень прояву інтересу до
питань патріотизму, сформованість ціннісних орієнтацій,
наявність власної патріотичної позиції і здатність її
адекватно аргументувати, рівень міжкультурної толерантності [3, с.69].
Когнітивний компонент національно-патріотичного
виховання орієнтує на розвиток національно-патріотичної
свідомості, що припускає засвоєння патріотичних
цінностей (загальнолюдських, морально-гуманістичних,
суспільно-громадянських,
конституційно-державних,
професійних, культурних тощо). Окрім цінностей,
необхідних в даному випадку є формування різнопланових
знань, покладених в основу цілісного сприйняття Батьківщини. До таких знань відносяться: географічні, історичні,
культурні, правові, моральні, екологічні, професійні,
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психолого-педагогічні, трудові та ін. [3, с.69].
Критерієм сформованості когнітивного компонента
національно-патріотичної вихованості ми виділили
ціннісно-патріотичний світогляд із такими показниками:
1) знання свого родоводу; усвідомлення себе членом
сім‘ї, родини; жителем міста (села); 2) знання основних
конституційних прав та обов‘язків людини, державних
символів України, рідної мови, традицій, культури
українського народу; 3) знання правил поведінки людей
в сім‘ї, суспільстві, традицій миролюбності, безконфліктного проживання з іншими народами.
Зміст ціннісно-патріотичного світогляду включає в
себе формування знань і розвиток у дітей інтересу до
рідної мови, до традицій, звичаїв, культурної спадщини
свого народу; інтересу до історії свого народу, своєї
країни, до подій, котрі відбуваються останнім часом;
інтересу до патріотичного виховання підростаючого
покоління; позитивних мотивів навчально-виховної
діяльності старших дошкільників у процесі підготовки;
основних пізнавальних процесів і вмінь регуляції свого
емоційного стану.
Діяльнісно-поведінковий компонент національнопатріотичного виховання дітей старшого дошкільного
віку в освітньо-виховному середовищі дошкільного
навчального закладу направлений на формування вмінь і
навичок національно-патріотичного виховання дітей у
майбутній освітній діяльності.
Сформованість діяльнісно-поведінкового компонента
національно-патріотичної вихованості ми визначили
критерієм національно-патріотична діяльність, який
включає в себе показники: 1) участь у громадській діяльності з метою зробити свій внесок у розвиток рідного краю;
2) дбайливе ставлення до своєї природи, села (міста),
вулиці, оволодіння рідною мовою; 3) ініціативність,
активність; 4) участь у традиційних та сучасних святах.
Як зазначає у власному досліджені Жаровська О.,
даний критерій визначає ступінь мотивації до активної
патріотичної діяльності, здатність особистості діяти у
відповідності з її ціннісними орієнтаціями і патріотичною позицією, розвиток інтересу до педагогічної
діяльності в цілому і до патріотичного виховання
зокрема, а також розвиток позитивних мотивів діяльності в процесі підготовки [2, с.71].
Рефлексивний компонент національно-патріотичної
вихованості ми визначили критерієм особистісноусвідомлювальний процес, який включає в себе показники:
усвідомлення себе частиною українського народу.
Розвиваючи думку Б. Ананьєва про те, що внутрішні
ставлення перетворюються у певні вольові якості,
уподобання, смаки, моральні звички, у певний стиль
внутрішнього життя людини, І. Бех підкреслює, що у
взаємовідносинах суб‘єкта з іншими людьми формуються
рефлексивні риси, які виникають у результаті пізнання
суб‘єктом самого себе і оцінного ставлення до самого
себе; вони є внутрішніми індивідуально-вибірковими
ставленнями особистості до матеріальних та ідеальних
предметів. «Саме ці усвідомлені узагальнені моральнодуховні утворення, що набули статусу власної особистісної
цінності суб‘єкта, становлять зміст образу «Я», «Яконцепції», що утворює ядро людської особистості як
регулятора її поведінки і діяльності» [1, с.210].

Структура патріотичної вихованості дітей старшої
дошкільної групи відображено у таблиці 1.
Висновки. Отже, виховання патріотизму підростаючого покоління України залежить від природних, соціальних, культурно-освітніх та інших факторів. Їх об‘єктивне
врахування і науково обгрунтоване використання у
виховній діяльності в поєднанні зі свободою особистості,
демократією, гуманізмом і правовою державою, відповідатимуть вимогам антропоцентризму. Тому становим
хребтом національного виховання має бути виховання
національно свідомого громадянина-патріота, гуманіста
і демократа.
Таблиця 1.
Компоненти, критерії та показники патріотичної
вихованості дітей старшої дошкільної групи
Компоненти
Емоційномотиваційний

Критерії
Патріотичноспрямована
активність

Показники
1. Мотивація патріотизму.
2. Любов до батьків, своєї
родини, відчуття гордості за
свій рід.
3. Ставлення до Батьківщини, свого народу.
4. Емоційно-мотиваційне
ставлення до рідного краю,
його природи.
5. Терпиме ставлення до
представників інших національностей, шанобливе ставлення до їх релігій, культури, традицій.
Когнітивний
Ціннісно1. Знання свого родоводу;
патріотичний усвідомлення себе членом
світогляд
сім‘ї, родини; жителем міста
(села).
2. Знання основних конституційних прав та обов‘язків
людини, державних символів України, рідної мови,
традицій, культури українського народу.
3. Знання правил поведінки
людей в сім‘ї, суспільстві,
традицій миролюбності, безконфліктного проживання з
іншими народами.
ДіяльнісноНаціонально- 1. Участь у громадській
поведінковий патріотична
діяльності з метою зробити
діяльність
свій внесок у розвиток
рідного краю.
2. Дбайливе ставлення до
своєї природи, села (міста),
вулиці, оволодіння рідною
мовою.
3. Ініціативність, активність.
4. Участь у традиційних та
сучасних святах.
Рефлексивний Особистісно- 1. Усвідомлення себе часусвідомлюваль тиною українського народу.
ний процес

Патрiотичні пoчуття заклaдаються в рaнньому дитинствi. Людина прoтягом життя, знахoдячись в певнoму
отoченні, пoступово звикає до прирoди, культури свoєї
країни, до пoбуту свoго нарoду. Саме тoму основoю вихoвання патрiотизму мають стати пoчуття любoві до свoєї
країни, до свoго нарoду.
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Як зазначають психологи (І. Бех, М. Боршевський,
Д. Ельконін, І. Кон), у старшoму дошкiльному вiці з‘являються новoутворення, якi свiдчать про можливiсть й
необхiдність спецiальної робoти з патрiотичного вихoвання дiтей. До них, в першу чергу, належать формування
у дошкiльників мoральних почуттiв на основi збагачення
змiсту, зросту усвiдомленості, глибини та стiйкості
емоцiйних переживань.
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CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF PATRIOTIC HEALTH OF CHILDREN
OF THE AGE OF PRIMARY SCHOOLS
The article deals with the problem of patriotic upbringing of children of the senior preschool age. Mentions the approaches
of scientists to the content of the concept under study. The normative documents on patriotic upbringing of preschool children
are analyzed. The criteria, indicators and levels of patriotic upbringing of children of the senior preschool age are determined.
The components of national patriotic education are indicated: emotional and motivational, cognitive, activity-behavioral,
reflexive.
Key words: criteria, indicators, levels, patriotic education, children of the senior preschool age, components of nationalpatriotic education.
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АУДІЮВАННЯ – МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ УСНИХ
ВМІНЬ СТУДЕНТІВ В АГРАРНИХ ВНЗ
Процес аудіювання починається зі сприймання мовлення, під час якого слухач завдяки механізму
внутрішнього промовляння перетворює звукові (а якщо він спостерігає за співрозмовником, то й зорові)
образи в артикуляційні. Складність аудіювання як компонента мовної компетенції робить трудомістким
процес навчання. Для ефективного навчання аудіювання необхідно визначити, які суб‟єктивні і об‟єктивні
труднощі слід враховувати.
Грамотна вимова доповнює результат таких занять – аудіо навчання англійській навчить не просто
розуміти іноземну мову, а й запам‟ятати правила граматики, словотвору і ситуації, де доречно їх
вживання. Це універсальний метод – чудово підходить студентам з різним базовим рівнем знань.
Ключові слова: аудіювання, мовна компетенція, труднощі аудіювання, уміння, технологія навчання,
перевірка, засвоєна інформація.

Постановка проблеми. Аудіюванню з англійської
мови в аграрних вищих навчальних закладах під час
занять приділяють мало часу, проте воно є однією з найважливіших складових занять при вивченні іноземної
мови. Суб‘єктивні труднощі, негативно впливають на
успішне протікання процесу осмислення і розуміння
інформації, пов‘язані з індивідуально-психологічними і
віковими особливостями студентів. Це відноситься і до
перевірки отриманих знань на заняттях. Здобуті знання
періодично перевіряються в процесі вивчення, це допомагає виявити помилки і слабке засвоєння матеріалу. Після
закінчення занять також проводиться перевірка, щоб
дізнатися, наскільки успішно той, якого навчають
опанував англійською мовою.
Мета роботи – виявити та зрозуміти труднощі, з якими
зіштовхуються студенти під час аудіювання. З‘ясувати,
чому однією з найбільш ефективних і достовірних форм
перевірки отриманих знань вважається аудіювання.
Виклад основного матеріалу. Під час аудіювання
студенти слухають текст, причому не просто сприймають
його на слух, а намагаються зрозуміти. Тут застосовується
дуже важливий навик, адже однією з головних цілей вивчення англійської мови є можливість спілкування з
англомовними людьми. Якщо студенти не можуть зрозуміти, що вони говорять, вони не зможуть з ними спілкуватися. Також студенти будуть спроможні дивитися фільми
або слухати книги на оригінальною мовою.
Для студентів навчання за допомогою аудіювання на
парах з англійської мови дається вкрай важко. Люди в
усьому світі старанно вчаться читати, писати і навіть
говорити англійською. Але чомусь слухати англійську
мову багато хто не хоче. Тому розуміння мови приходить
дуже нескоро. Традиційна методика навчання іноземної
мови розглядає навчання з використанням аудіювання як
вид мовленнєвої діяльності, що не вимагає спеціального
дидактичного підходу і обмежується сприйняттям звуків
і інтонаційних елементів. На практиці виявляється, що
навички аудіювання у студентів, як правило, найменш
розвинені. Прослуховування англомовних пісень у
домашніх умовах, нажаль, не можна вважати ефективним

методом. Результат такої домашньої роботи з‘явиться
лише тоді, коли студент буде не «фоново» слухати, а
розбирати дослівно речення за реченням. Отже, на сучасному етапі можна вважати аудіювання як метод навчання і
практики необхідною умовою успішного протікання
процесу комунікації.
Успішність процесу осмислення і запам‘ятовування
сприйнятої на слух інформації визначається як об‘єктивними, так і суб‘єктивними факторами. До об‘єктивних
належать умови, в яких здійснюється сприйняття на слух
запропонованого тексту: наявність незнайомих граматичних явищ, незнайомої лексики, темп мови і її індивідуальні
особливості, неповторність, короткочасність сприймання
інформації. Суб‘єктивні чинники визначаються особливостями психіки, сприймання іншомовної мови на слух і
рівнем сформованості механізмів аудіювання (наявність
навичок фонематичного і мовного слуху, аудитивної
пам‘яті, уваги, внутрішнього артикулювання, уяви,
прогностичних здібностей).
Розглянемо основні труднощі аудіювання для студентів
І курсів :
Мотиваційно-емоційні. Несформованість у студентів
потреби в сприйнятті на слух мовного повідомлення
може бути викликана різними причинами: складністю
пропонованого матеріалу, невідповідністю відібраного
матеріалу інтересам, потребам, незадовільним психологічним кліматом, підвищеним рівнем тривожності, низькою
самооцінкою, відсутністю пізнавального інтересу та ін.
Одним із способів підвищення мотивації є використання
тексту-експозиції (усна інструкція, яка налаштовує
(нагадує) інформацію про смисловому змісті тексту;
мета – переконати студентів-слухачів в корисності
інформації, що міститься в тексті).
Операціональні труднощі пов‘язані з недостатнім
рівнем розвитку мовного слуху, пам‘яті, механізму
імовірнісного прогнозування, уваги, внутрішній мові. На
подолання цих труднощів спрямовані спеціальні вправи.
Так, облік структури внутрішнього мовлення студентів,
яку складають слухові, зорові, мовно-рухові і моторнографічні образи, передбачає, що ефективний розвиток
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можливий при цілеспрямованому тренуванні з опорою
на інші види мовленнєвої діяльності (вправи: промовляння
слідом за диктором / викладачем слів, словосполучень і
невеликих текстів, а також читання під аудіо запис).
Стратегічні труднощі обумовлені незнанням / невикористанням стратегій під час прослуховування (виділення
ключових слів, поділ тексту на частини та ін.), що пов‘язано з недостатнім володінням способами аналізу, синтезу,
порівняння, зіставлення, класифікації, узагальнення, рефлексії і т.п. Ефективне подолання зазначених труднощів
можливо за допомогою пам‘яток-інструкцій. Це: уміння
пропускати незнайомі слова і вирази без шкоди для
розуміння тексту в цілому (треба намагатись зв‟язати і
відновити контекст по тих словах, які зрозумілі (це
можна робити в паузах між прослух-вуваннями)); уміння
сприймати і розуміти в тексті ключові слова (перед
прослуховуванням в залежності від типу завдання слід
виділити в пунктах завдання (варіантах відповіді) ключові
слова і вирази, на які слід звернути особливу увагу при
прослуховуванні, так як саме в них полягає сенс, необхідний для отримання правильної відповіді; проаналізуйте
ключові слова, підібравши до них синоніми, – це дасть
додаткову інформацію і під час прослуховуванні підвищить ймовірність правильного сприйняття інформації,
що містяться в тексті).
Об‘єктивні труднощі можна розділити на дві групи:
лінгвістичні та екстралінгвістичні. До лінгвістичних
труднощів відносяться:
1. Мовні труднощі (фонетичні, лексичні, граматичні –
незнайома лексика, фразеологічні звороти, імена власні;
велика кількість підрядних речень, вступних слів;
незнайомі варіанти вимови слів у розмовній мові, розбіжність між графічною і акустичною формами слова);
2. Композиційно-смислові труднощі. Композиційносмислова структура тексту дуже впливає на сприйняття
та адекватне розуміння іноземної мови на слух. Структурні
особливості тексту, на думку відомих вчених, професорів
Н.Д. Гальскова і Н.І. Гез, прийнято ділити на зовнішні і
внутрішні. Назва тексту відноситься до зовнішніх
особливостей, а вступна частина, основна і заключна –
до внутрішніх 1. Як показують результати досліджень,
найбільш прості для сприйняття розповідні тексти,
описові – сприймаються складніше, найбільш складними
функціонально-смисловими типами текстів є тексти
аргументативного типу [1-5].
3. Стилістичні труднощі. Стиль – мовна підсистема зі
своєрідним словником, фразеологічними сполученнями,
зворотами і конструкціями. При виділенні функціональних
стилів, як правило, враховуються екстралінгвістичні
чинники. Відповідно до цього в науковій літературі
виділяють науковий, науково-публіцистичний, художній,
офіційно-діловий і побутово-розмовний стилі.
Слабо підготованим студентам можна давати інформацію порціями, збільшуючи тривалість пауз між синтагмами, реченнями, абзацами для осмислення змісту [2].
Логічність побудови, обмежена кількість сюжетних
ліній і діючих осіб, рівномірне чергування не дуже
коротких і не дуже довгих речень і рівномірний розподіл
високо- і низькоінформативних елементів сприяють
зняттю композиційно-смислових труднощів і, як результат –
швидке вивчення лексики.
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В даний час розрізняють кілька видів аудіювання:
звуко-розрізнювальне аудіювання, спрямоване на сприйняття і розуміння окремих звуків; аудіювання основного
змісту, коли потрібно зрозуміти найголовнішу інформацію,
ігноруючи деталі; аудіювання з повним розумінням, в
якому важливі і основний зміст, і деталі; аудіювання з
вибірковим розумінням, спрямоване на виділення і
осмислення тільки цікавить, або тієї, яка вказана в
завданні. Детально розглянемо види аудіювання:
1) Розуміння загального сенсу. Тут потрібно усвідомити основний зміст тексту. Не має великого значення,
якщо не вдається зрозуміти дослівно кожне речення або
розчути якісь конструкції. Тут важливо вловити те, про
що йдеться в тексті. Завдання на загальний зміст можуть
виявити, наскільки розвинена мовна здогадка, чи є
великий словниковий запас, здатність визначити головну
думку.
Грамотна вимова доповнює результат – аудіо навчання
англійській навчить не просто розуміти іноземну мову, а
й запам‘ятати правила граматики, словотвору і ситуації,
де доречно їх вживання. Це універсальний метод – підходить студентам усіх вікових категорій і форм навчання.
Адже студент може слухати аудіозаписи в будь-якому
місці, якщо завантажити їх в пам‘ять гаджета або вставити
диск із записом в плеєр. При цьому не потрібно вибирати
різні методики і ретельно вивчати підручники. Аудіозаписи
підготовлені професійними дикторами, які допоможуть
вам поставити потрібну вимова за короткий термін.
2) Витяг потрібної інформації. У цьому виді аудіювання
потрібно виокремити у всьому потоці даних тільки те, що
потрібно. Якісь факти, дати, імена або щось інше. Тут
перевіряється вміння сприймати різні числа і знання
географічних та інших назв.
3) Повне розуміння змісту тексту. Завдання по такому
аудіювання містять питання за всіма фактами, їх послідовності і незнайомим виразами. Також може знадобитися
зробити висновки і узагальнити те, що було почуто в
тексті.
Технологія навчання аудіювання будується на основі
певних принципів. Вони такі: 1. Аудіювання слід розглядати як відносно самостійне вміння. 2. Виділяються два
види аудіювання (повне розуміння і розуміння основного
змісту тексту). 3. Строгий відбір текстів для аудіювання.
4. Забезпечення адекватності форм контролю розуміння
прослуханого. 5. Забезпечення поетапності в організації
та навчанні аудіювання. 6. Формування умінь активно
домагатися розуміння і підпорядковувати собі джерело
інформації. 7. Широке використання технічних засобів
при навчанні аудіювання.
Існує кілька підходів до визначення типів вправ.
Вправи можуть бути підготовчі, що орієнтують в
діяльності (це може бути сприйняття і промовляння за
диктором слів, словосполучень, фраз, пропозицій, прислів‘їв), власне комунікативні та контролюючі, спрямовані
на перевірку розуміння прослуханого; вправи, які навчають різним видам аудіювання. При роботі з аудіотекстом
зв‘язкового характеру доцільно ділити вправи на
передтекстові, текстові і післятекстові. Вправи, що виконуються перед початком прослуховування, найбільш
інтенсивно керують процесом сприйняття іноземної мови.
Вони сприяють створенню в учнів мотивації, настрою на
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прослуховування тексту певного змісту, зняттю мовних
(лексичних, граматичних і фонетичних) труднощів, а
також труднощів, що стосуються країнознавчої інформації.
Це можуть бути вправи на складання асоціограм, робота
з ілюстраціями до тексту, складання ряду картинок, які
прогнозують ймовірний перебіг тексту, вправи для
навчання антиципації і багато інших. До завдань, що
виконуються під час прослуховування, відносяться
вправи для розвитку фонематичного слуху, візуальний
диктант, орієнтація за планом, визначення вірних висловлювань, виписування окремої інформації і ін. Післятекстові завдання виконують, як правило, контролюючу
функцію.
Приклади вправ, які можна використовувати на занятті:
– прослухати діалоги, проставити номери діалогів під
картинкою, відповідної діалогу;
– прослухати монологи, проставити номери монологів
відповідно зображенні;
– гра Bingo: навчаються отримують картки з кількома
словами або цифрами. Педагог називає букву (цифру) –
якщо вона є в слові, її слід закреслити. Коли закреслені
всі букви (цифри), який навчається повинен вигукнути
Bingo. Педагогу потрібно точно знати, які цифри стоять
на картках. На картках можуть замість цифр бути картинки
із зображенням будь-яких предметів. Почуте слово
відзначається хрестиком. Виграє той, хто першим відзначив все слова;
– візуальний диктант: диктант можна використовувати
при проходженні тим «Місто. Орієнтації в місті», «Квартира». Навчаються лунають незаповнені плани міста,
квартири або кімнати, в яких вони, орієнтуючись на слух,
повинні дістатися до певного місця або розставити меблі;
– визначити кількість слів у почутих пропозиціях;
– в списку слів, словосполучень або пропозицій відзначити ті, які відповідають почутим;
– для розвитку антиципації припиняти звучання тексту
(можна неодноразово) і спонукати учнів до прогнозування продовження тексту;
– прослухати пропозицію і скласти наступне власне,
поєднується за змістом з прослуханих;
– запропонований ряд картинок розкласти в послідовності відповідно до змісту тексту;
– визначити, кому з персонажів тексту можуть належати
запропоновані репліки;
– навчаються сидять в колі, педагог говорить пошепки
пропозицію одному учневі, він повинен передати іншому
і т.п.
– один навчається виходить з класу, викладач показує
іншим пропозицію і називає по одному слову з цієї пропозиції кожному студенту. Коли студент входить в клас,
всі починають вимовляти свої слова, його завдання
зрозуміти сенс висловлювання, в ідеальному варіанті
розставити всі слова по своїх місцях, щоб вийшло «говорить пропозицію».
Дворазове прослуховування дає студентам можливість
краще сприйняти інформацію і знімає психологічну
напругу, обумовлене страхом не понять змісту повідомлення з одного разу. Прихильники одноразової презентації
аудіотекста виходять з того, що в реальній комунікації
слухач змушений сприймати чуже мовлення з першого
пред‘явлення, а отже, не варто ставити студентів в такі

умови, коли вони звикають до повторного прослуховування. Однак найбільш методично виправданою є точка
зору, згідно з якою кількість прослуховувань залежить
від того, чи є аудіювання метою або засобом навчання.
Якщо аудіювання виступає як мета навчання, то текст
пред‘являється один раз, якщо ж аудіювання використовується як засіб розвитку навичок і умінь в інших видах
мовленнєвої діяльності, то доцільно використовувати
два прослуховування. При цьому кожне прослуховування
повинно супроводжуватися різними комунікативними
завданнями.
Під час підготовки до аудиторних занять одне із завдань викладача – знайти такі вправи для аудіювання,
які будуть відповідати цілям і змісту навчального
матеріалу, враховувати вікові та індивідуальні особливості
групи учнів (можуть відрізнятися для студентів очної та
заочної форм навчання). Можна також доповнювати навчальний матеріал, використовуючи випускаються аудіозаписи.
Трапляється, що недостатньо підготовлений реципієнт
в потоці швидкої мови не дізнається слова, які він вже,
здавалося б, знає. Спонтанна усне мовлення (перш за все
її темп) – пояснення цьому. Слухає не вистачає часу на
те, щоб знайти в пам‘яті значення того, що він не може
негайно пригадати, хвилювання через нерозуміння,
втрата уваги – головні проблеми.
Встановлено, що обсяг одиниць, якими студент оперує
при смисловому сприйнятті мови, змінюється в залежності
від ступеня знайомства з темою і ситуацією спілкування.
Для зняття даних труднощів можна використовувати
ментальні карти, концентруючи тематичні знання учнів,
ілюстративну наочність, завдання, спрямовані на прогнозування теми аудіоповідомлення.
Сам по собі процес слухання тексту не може дати об‘єктивної оцінки знань студента. Щоб визначити рівень
підготовки, після прослуховування виконуються різні
завдання. Вони призначені для того, щоб з‘ясувати,
наскільки добре людина зрозуміла почуте.
Якими б не були завдання після тексту, щоб успішно
з ними впоратися, потрібно володіти не тільки навичками
сприйняття мови на слух, а й знаннями орфографії і
граматики. Завдання зазвичай підібрані таким чином,
щоб задіяти всі вміння і в повній мірі визначити рівень
підготовки. Саме тому аудіювання є дуже популярним і
надійним методом перевірки знань і оцінювання учнів.
Найбільш відомою стосовно аудіювання є типологія
А.Р. Лурія, який виділяє чотири рівні розуміння: рівень
слів, рівень пропозицій, рівень складного синтаксичного
цілого (смислового) шматка і рівень тексту [3].
Контроль аудіювання може проводитися вербальними і
невербальними способами, традиційними і нетрадиційними.
Традиційні способи контролю – це: а) відповіді на
питання за змістом тексту; б) переказ прослуханого
тексту (рідною та іноземною мовами; повний і короткий);
в) визначення головних думок тексту; г) складання плану
тексту; д) доказ тез. Нетрадиційні способи контролю
аудіювання – це: а) цифрове кодування; б) використання
сигнальних карток; в) тестові завдання [4].
Висновки. Регулярні заняття з формування навичок
аудіювання дозволяють заповнити прогалини в навичках
сприйняття іноземної мови, зняти емоційний бар‘єр і
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почуття страху перед ним. Важливо пам‘ятати, що навчання аудіювання здійснюється в тісному взаємозв‘язку
з іншими видами мовленнєвої діяльності в рамках єдиної
системи навчання іноземної мови.
На щастя, навички аудіювання купуються досить легко.
Причому це один з найкращих способів швидко просунутися у вивченні мови. Завдяки кільком коректувань у
вашій програмі навчання ви зможете за пару місяців
значно поліпшити свої навички володіння англійською.
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LISTENING – STRATEGIES FOR IMPROVING ORAL ABILITIES OF STUDENTS IN AGRICULTURAL
UNIVERSITIES
The listening process begins with the perception of speech, during which the listener, through the mechanism of internal
pronunciation, turns the sound (and if he observes the interlocutor, then the visual) images into articulation. The complexity of
listening as a component of linguistic competence makes the labor-intensive learning process. For effective listening, it is
necessary to determine which subjective and objective difficulties should be taken into account.
A competent pronunciation complements the result of such classes – audio teaching in English teaches not only to
understand a foreign language, but also to remember the rules of grammar, word formation and situations, where appropriate
their use. This is a universal method – great for students with different basic knowledge.
Key words: listening, language competence, listening difficulties, skills, learning technology, checking, learned
information.
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ЛЮШЕ ЯК ІННОВАЦІЙНА
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
У статті представлена інноваційна педагогічна технологія Люше. Суть її полягає у колективному
творчому створенні мотиваційних постерів виключно позитивного спрямування. Виділено та проаналізовано
етапи зазначеної технології. Наведено її характеристики. Доведено актуальність її використання.
Ключові слова: Люше, креативність, педагогічна технологія, інноваційність, постер, мотивація.
Постановка проблеми. Повноцінно, на нашу думку, ми
живемо тоді, коли знаходимось у процесі розвитку, а
відтак, розвиваємося ми у процесі творчості. В наш час
дуже важливо визнавати застаріле та освоювати нове.
Нажаль, на заняттях така картина: великий обсяг непривабливої інформації для студентів, викладачі використовують
репродуктивні методи навчання, студентів привчають до
шаблонності у виконанні завдань, а це, в свою чергу,
призводить до спаду енергетичного тонусу студентства,
занурення у дрімотний стан та зниження активних процесів
мислення, зокрема творчих [1]. За таких умов перед
викладачем стоїть завдання створювати умови для розвитку нетрадиційного мислення, вміння адаптуватись і
перетворювати середовище [2, с.138].
Сучасна освіта намагається впроваджувати інноваційні
засоби, модернізувати зміст, програми, проте, без
кардинальних змін у стилі мислення значних зрушень
досягти неможливо, вважають дослідники [3, с.53].
Просте запам‘ятовування якогось факту є питанням або
метою дуже «низького рівня». До «високого рівня» дослідниками віднесено створення нових ідей або виведення
нових висновків [3, с.14]. Інноваційною та актуальною,
на нашу думку, в цьому сенсі є технологія Люше, про яку
далі буде йти мова.
Мета статті – ознайомити з інноваційною педагогічною технологією Люше, виділити та проаналізувати її
етапи і характеристики та довести актуальність її використання.
Виклад основного матеріалу. Якщо ввести в пошук
назву цієї технології, Ви не знайдете практично ніякої
інформації. Так, хто ж такий чи така Люше? Люше –
голландська дівчинка-підліток, яка хотіла змінити світ,
знайти вихід з водоверті повсякденності, розвинути нову,
альтернативну ініціативу. Одного дня вона прийшла до
офісу та розклеїла там постери з надписами. Ці постери
були з різними інсайтами і відрізнялись своєю мотивацією:
ГОРОД ГЕРОЙ А ТИ, ДУМАЙ; ВІДЧУЙ СЕБЕ У СОБІ;
ПРО ЩО ДУМАЮ ПРО ТЕ І МОВЧУ та багато інших.
Під надписом стояв підпис LOESIE. Дівчинка Люше хотіла
змінити світ на краще. На її думку, її слогани мали це
зробити. Це той випадок, коли достатньо однієї каплі,
епатажного слогана, щоб викликати емоції та почуття.
На думку дослідників, Люше – це не гра, а соціальний
проект (Д. Єршов). Після цього педагоги усього світу
почали використовувати технологію Люше у своїй роботі.
По всьому світу збираються компанії, щоб креативити.

Технологія Люше має соціальну направленість. Це колективна творчість. Люше – вираз себе та своїх ідей за допомогою текстів [5].
Зараз навіть існує міжнародна організація Loesje з
головним офісом у Берліні. Кожен рік вона випускає
буклети з різними слоганами з усього світу і допомагає
країнам, які незнайомі з Люше. Найбільш активними
країнами є Латвія, Естонія, Польща та Бельгія.
В основі методики Люше здорова критика. Характеристикою Люше є відсутність знаків пунктуації, усі букви
великі, обов‘язковим є підпис LOESJE у кінці, який визиває посмішку. Фрази ємкі, а їхній сенс мотивує. Сам текст
можна прочитати по-різному. Існують такі етапи Люше:
 підготовка;
 знайомство;
 правила;
 розігрів (за допомогою історій). Перший учасник
пише будь-яке слово і передає аркуш сусіду справа і так
10 слів (асоціацій).
Учасники, до яких цей аркуш попадає на цьому етапі
підкреслюють 3 слова, які йому подобаються більш всього.
 вибір теми (краще коротка тема).
 процес написання тексту;
 відбір текстів;
 фінальне оформлення.
До основних характеристик Люше відносяться:
 легкі у запам‘ятовуванні фрази;
 фрази по-різному можна прочитати;
 змушує замислитись;
 альтернативне бачення проблем;
 тексти пишуться командою;
 тексти побудовані по принципу асоціацій;
 мають бути протиріччя (наприклад, розгляньте
переваги як недоліки, «виверніть навиворіт»);
 порівняння (нове з давно відомим);
 перебільшення (гіперболізація);
 мотивація (повертай посмішки).
Текст не повинен бути занадто довгим, інколи він
може мати два сенси, але він має бути зрозумілим і обов‘язково позитивним. Дуже важливим є те, що щоб ви не
зробили – усе є правильним. Креативність полягає саме
в тім, що це свого роду абсурд, особливо, коли поєднуються близькі та далекі асоціації. В основі технології
полягає візуальна культура. Кожному учаснику групи дається аркуш паперу, олівці або маркери. Утворюються метафори (10 штук). Наприклад, розглянемо слово відпочинок.
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Таблиця 1.1
Метафоричний ряд до слова «відпочинок»
Який?
активний
пасивний
лінивий
насичений
такий, що приносить задоволення
крутий
дорогий
дешевий
бюджетний
загадковий

На що схожий?
сноуборд
ліжак
порося
фарби
сміх
радість
бокал
картопля на паличках
тролейбус
таємниця

Це був етап розігріву, після якого учасник знову
отримує аркуш паперу з двома колонками, приклад якого
наведено нижче.
Таблиця 1.2
Приклад етапу розігріву
Поняття
проблема
життя
не проблема
карусель
веселощі
компанія
сміх

Відома особа, марка авто,
назва страви тощо
Фреді Меркурі
Ауді
борщ
Червона Шапочка
Амстердам
Цілюща сила моря
Гиря

Згодом, як варіант, можна запропонувати зробити
заголовок для газетної статті. Так, наприклад, нашим
заголовком був «В Амстердамі Фреді Меркурі вилив
борщ на нову Ауді Червоної Шапочки». Потім, викорис-
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товуючи якомога більше цих слів скласти оповідання для
газети на вищенаведений заголовок. І ось, що у нас вийшло:
«Фреді Меркурі, знаходячись у великій компанії у стані
веселощів, вилив борщ на нову Ауді Червоної Шапочки.
Сміх та і годі! Життя – не проблема, а карусель!». Це також
розігрів. А згодом пропонується тема «Натхнення», до
якої нашою командою було обрано такі поняття:
 відпочинок;
 подорожі;
 фантазії; муза;
 музика;
 спорт;
 страх;
 друзі, оточення.
Це складові поняття «Натхнення», які по черзі були
запропоновані усіма членами команди. Потім, по команді
Люше, аркуш передається товаришу, який сидить ліворуч.
Він дописує щось своє, і так по колу. Кожен потім з цих
варіантів обирає ті думки, які йому б хотілося втілити у
постері Люше. Варіантів роботи за цим методом безліч.
Все залежить від фантазії та творчих здібностей викладача.
Як варіант, можна роздати вирізки із газети та запропонувати учням підкреслити найбільш значущі для них 2-3
фрази, або навпаки, замалювати увесь текст, залишивши
лише вагомі, на їхню думку, слова. Позитивом інноваційної педагогічної технології Люше є заразлива дія творчості
та створення унікальних думок-цитат.
Ось наш етап підготовки постера Люше.
Наступним є етап обговорення вже готових постерів. Їх
вивішують на дошку, або на стіну, зачитують та
аналізують.

Мал. 1.1. Процес підготовки постера Люше
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Мал. 1.2. Кінцевий результат процесу створення постерів Люше
Висновок. Інноваційна технологія Люше доводить,
що в процесі роботи над таким соціальним проектом
розпадається єдина масова точка зору. Як продукт діалогічності та іскри, що виникає від притирання різних бачень
з‘являється інновація думки та креативність, яку породжує
саме технологія, або соціальний проект Люше. Технологія
є дуже актуальною для викладачів будь-якого предмету.
Вона допомагає розкрити творчі здібності, креативність
як самого викладача так і студента. Вона є новою та
рушійною, продуктивною та творчою.Застосування такої
методикивпливає на формування позитивної мотивації
до вивчення навчальних дисциплін.
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LOESJE AS AN INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY
The article represents the innovative pedagogical technology Loesje. Its essence means collective creation of motivational
posters with exclusively positive direction. The stages of the indicated technology have been selected and analyzed. Its
characteristics are given. The relevance of its use is proved.
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УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
У статті обґрунтовується важливість гендерної освіти для майбутніх соціальних працівників. Своєю
метою автор бачить розкриття теоретичних підвалин та практичного наповнення навчальної дисципліни
«Спецкурс професійної підготовки (гендерні студії)», який викладається нею у Чернівецькому
національному університеті. Авторський курс, що являє собою взаємопов‟язані форми пасивного,
активного та інтерактивного навчання, спрямований на ефективне управління навчально-пізнавальною
діяльністю студентів, яка забезпечить високий рівень гендерної освіченості майбутніх фахівців соціальної
сфери.
Ключові слова: гендер, гендерна освіта, управління навчально-пізнавальною діяльністю, активне
навчання, пасивне навчання, інтерактивне навчання.
Постановка проблеми. Одним із завдань підготовки
соціальних працівників у вищих навчальних закладах є
прищеплення їм розуміння, що їх майбутня професія
передбачає допомогу у соціалізації людини, в адаптації
її до існуючої соціальної системи і нарешті, зміна цієї
системи на краще задля блага людини. Традиційний,
патріархальний уклад нашого суспільства створює
відмінні умови у соціалізації і самореалізації чоловіків і
жінок, що створює ґендерну дискримінацію. Подібний
практика суперечить нормам громадянського, розвиненого
суспільства, яким прагне стати Україна, а тому все
ширше набирають розголосу освітні проекти, спрямовані
на ознайомлення широких кіл громадськості з поняттям
гендеру, гендерних відносин в суспільстві та гендерної
рівності як мети соціального розвитку.
Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок» гендерна
рівність трактується як рівний правовий статус жінок і
чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що
дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх
сферах життєдіяльності суспільства [1]. Успішне регулювання гендерних відносин у суспільстві передбачає
утвердження цінності гендерної рівності, недопущення
дискримінації за ознакою статі, забезпечення участі обох
статей у прийнятті суспільно важливих рішень, створення
рівних можливостей для жінок і чоловіків щодо поєднання
професійних та сімейних обов‘язків [2].
Варто зауважити, що прoблеми соцiальної рoботи та
гендеру тiсно взаємoпов‘язані. Перш за все, бiльшість
клiєнтів соцiальної служби – це жiнки (бiдні, самотнi
особи пoхилого вiку, матерi-oдиначки, багатодiтні
матерi, матерi дiтей-інвалідів, безробiтні тощо). Вiд тoго,
розпiзнають чи нi соцiальні працiвники гендерну нерiвність на iндивідуальному рiвні в безпосереднiй взаємодiї
з клiєнтами або на структурному рiвні в органiзаційних,
соцiальних і полiтичних вiдносинах, залежать перспективи
антидискримiнаційного соцiального обслугoвування,
соцiальної справедливостi і соцiального рoзвитку.
Пoвсякденна комунiкація, що реалiзується в процесi
соцiальної рoботи, і прикладний характер професiї

служать одночасно обґрунтуванням необхідності та
важливості соціальної роботи для впровадження принципів
гендерної рівності. Саме тому гендерна освіта студентів
спеціальності «Соціальна робота» набуває настільки
великого значення як на особистому, так і на професійному рівні і ми обрали темою дослідження «Управління
навчально-пізнавальною діяльністю студентів у процесі
здобуття гендерної освіти».
Мета статті – опис власного практичного досвіду викладання курсу «Спецкурс професійної підготовки
(гендерні студії)» з його теоретичним обґрунтуванням,
визначення найбільш оптимальних, на наш погляд, шляхів
управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів в
процесі такої форми гендерної освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. В основу
розробки структури навчальної дисципліни та системи
управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів
лягли ідеї щодо організації дидактичного процесу у
вищих навчальних закладах Б. Ананьєва, Г. Єйгера,
Г. Колшанського, Н. Кузьміна; процесу управління навчально-пізнавальною діяльністю молоді в наукових
працях: Є. Бєлкіна, Л. Клименко, Н. Тализіної, Ю. Щербаня;
умов ефективної організації навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді в дослідженнях: П. Автономова,
В. Буряка, Л. Петренко, М. Скаткіна, А. Сорокіна; форм
та методів активізації навчально-пізнавальної діяльності в
працях М. Єнікеєва, В. Лозової, В. Онищука, Л. Степашко,
І. Харламова, Т. Щукіної та ін [3]. Крім того були
використані ідеї зарубіжних педагогів П. Фрейре,
А. Бандури, теорії дифузії інновацій та навчання на
основі участі, уповноважувальної освіти.
Процес управління навчально-пізнавальною діяльністю
студентів у вищих навчальних закладах охоплює кілька
компонентів: планування, організація, стимулювання,
контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності
та аналіз її результатів [4].
Наше планування, тобто створення робочої навчальної
програми курсу «Спецкурс професійної підготовки
(гендерні студії)» ми почали з визначення його мети, яку
бачили в тому, щоб познайомити студентів із теорією
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гендеру, гендерними стосунками в суспільстві, сексизмом
як дискримінаційною практикою у різних аспектах суспільного та приватного життя людей, змінити ставлення
майбутніх соціальних працівників до проявів гендерної
дискримінації на всіх рівнях та формування професійної
позиції на основі гендерної чутливості.
Це мета могла бути реалізована, на нашу думку, через
такі завдання:
 виробити у студентів навички неполярного мислення,
вміння бачити різноманітність, цінувати і знаходити їй
різноманітне застосування;
 навчити визначати та аналізувати фактори, які впливають на формування гендерної ідентичності взагалі і
індивідуальної гендерної ідентичності зокрема;
 познайомити з концепцією гендера;
 навчити аналізувати гендерні технології;
 визначити суть гендерних стереотипів, пояснити
небезпеки їх існування;
 показати вплив гендерних відносин на розподіл домашньої праці та конструкцію сім‘ї, ринок праці, рекламні
та виборчі технології;
 ознайомити з «принципом дзеркала» щодо гендерного
балансу та вмінням його застосовувати;
 сформувати уявлення масштабів гендерної дискримінації та потреби пошуку виходу з цієї ситуації;
 ознайомити з поняттям гендерного балансу, пояснити
важливість досягнення гендерної справедливості для
чоловіків та жінок та основи гендерного аналізу;
 навчити застосовувати здобуті знання у власній професійній діяльності.
Ми визначили об‘єм тих знань, які має засвоїти студент
в результаті вивчення курсу. Студенти повинні були
дізнатися особливості біполярного та неполярного
мислення, переваги та недоліки кожного з них; теорію
гендеру: суть понять гендер, гендерна роль, гендерні
ідентичність, гендерні технології, гендерний аналіз,
гендерний баланс; суть гендерної соціалізації людини,
чинники, що впливають на неї та основні механізми
здійснення; вплив гендерних стереотипів на суспільство
та життя людей у ньому; історію зародження і розвитку
гендерних досліджень, висвітлення проблематики статі у
науковому та громадському полі; відображення гендерної
політики в міжнародному та українському законодавстві;
вияв гендерних відносин в суспільстві (політиці, ЗМІ,
ринку праці, секторі безпеки, укладі життя тощо);
причини та наслідки дискримінації за статевою ознакою
і шляхи її подолання; гендерний аспект в діяльності
фахівця з соціальної роботи.
Були також визначені уміння та навички, якими повинні оволодіти студенти: уміння критично аналізувати
суспільні відносини на основі здобутих знань; діяти
відповідно до принципу гендерної чуйності та дотримуватися гендерної справедливості; вміти співпрацювати з
іншими спираючись на принцип «діалогу різноманітностей», працювати в команді; працювати в тренінговій
групі; відстоювати власну позицію на основі ненасильницьких методів; визначати власні упередження та
долати їх; протидіяти гендерним стереотипам; здійснювати
гендерний аналіз; пропагувати гендерну рівність з
професійної та особистісної позиції.
Такий об‘єм знань, умінь і навичок має бути засвоєний

через вивчення таких тем:
 Діалог різноманітностей, основи неполярного мислення.
 Гендер як наука та навчальна дисципліна
 Проблематика статі: зародження і розвиток
 Становлення теорії гендеру. Біологічні, психологічні та соціокультурні чинники гендеру.
 Гендерна соціалізація та становлення гендерної
ідентичності
 Гендерні ролі та стереотипи
 Жіночий рух як ідеологія і практика суспільних змін
 Правові аспекти гендеру
 Гендерні відносини в економічній сфері
 Гендер і релігія
 Гендерна освіта і педагогіка
 Гендерні відносини в родині
 Гендер в політичному житті, ЗМІ, рекламі
 Сучасна концепція маскулінності
 Гендер в мові та літературі
 Становлення гендерної освіти в Україні
 Гендерно зумовлене насильство
 Дискримінація. Сексизм. Шляхи досягнення ґендерної
рівності
 «Жінки. Мир. Безпека» – резолюція ООН 1325
 Антигендерні рухи в суспільстві. Гендер і сексуальність
 Гендерні аспекти в діяльності фахівця з соціальної
роботи
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє
стверджувати, що навчальна діяльність – це спільний
освітній і культурновиховний процес, в якому один із
учасників набуває досвіду, а інші створюють сприятливі
умови для його реалізації, тобто реалізують необхідні
для цього заходи. Студент здобуває нові або коригує
наявні у нього знання, уміння, навички, освітні установки і
соціальні позиції, удосконалює свої здібності і способи
життєдіяльності, набуває досвіду творчих досягнень та
емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього [5].
Тому обмежувати навчальний процес лише традиційними
формами здобуття знань означає обмежувати спектр
соціально-емоційного досвіду студентів, творчу та
ціннісну складову навчального процесу.
Різні типи навчальної діяльності студентів можна
описати через терміни «активне», «пасивне» та «інтерактивне навчання».
Пасивне навчання – це форма взаємодії тих, хто
вчиться і того, хто вчить, в якій наставник є основною
дієвою особою і керівником заняття, а учасники виступають у ролi пасивних слухачiв, якi пiдкорюються директивам педагoга. Зв‘язок викладача зі студентами в пасивних
заняттях здiйснюється за допoмогою oпитувань, самoстiйних, кoнтрольних робiт, тестiв тощo. З тoчки зoру
сучасних педагoгічних технологiй і ефективностi
засвoєння слухачами навчального матерiалу, пасивний
метод вважається найменш ефективним. Однак, не дивлячись на це, вiн має i деякi переваги. По-перше, це вiдносно
прoста пiдготовка ведучoго до заняття. По-друге, саме
пасивний метoд дoзволяє пoдати найбiльшу кiлькість
матерiалу в oбмежених часoвих умoвах. З урахуванням
даних переваг, багато не досвідчених педагогів обирають
саме пасивний метод, порівняно з іншими. Слiд зазначити,
щo в деяких випадках цей пiдхід успiшно працює в руках
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досвiдченого викладача, особливо тоді, коли студенти
мають чiткі цiлі, cпрямовані на ґрунтoвне вивчення
предмету. Лекція – найрозповсюдженіший вид пасивного
навчання. Цей вид широко розповсюджений у ВНЗ, де навчаються цілком сформовані люди, які мають чітку мету
глибоко вивчити предмет.
Активне навчання – це фoрма взаємодiї студентiв і
викладача, де учаcники виcтупають не паcивними cлухачами, а активними cуб‘єктами заняття. Якщо в пасивному
методi основною дiєвою особoю i менеджерoм заняття
був педагoг, тo тут усi слухачi мають рiвні права. Активнi
метoди передбачають взаємодiю вибудoвану на демoкратичних засадах. Oтже, активне навчання – це така органiзація i ведення навчальнoго прoцесу, яка спрямoвана
на активiзацію навчально-пiзнавальної дiяльності
учнів/студентів шляхом широкого, бажано комплексного,
використання як педагогічних (дидактичних), так і
організаційно-управлінських засобів. Прикладом активного
навчання може бути семінарське чи практичне заняття зі
студентами.
Інтерактивне навчання («іnter» – це взаємний, «act» –
діяти) означає взаємодіяти, знаходитись у режимі бесіди,
діалогу з кимсь. Іншими словами, на відміну від активних
методів інтерактивні орієнтовані на ширшу взаємодію
учасників не лише з ведучим, але й між собою, і на домінування активності слухачів у процесі навчання. Роль
наставника в інтерактивних заняттях полягає в тому,
щоб спрямувати діяльність учнів на досягнення цілей
заняття. Педагог також розробляє план заняття, основними
складовими якого є інтерактивні вправи і завдання, які
виконуються учасниками [6]. Найбільш ефективним
видом інтерактивного навчання ми визначили соціальнопедагогічний чи освітній тренінг.
Таким чином ми спланували навчально-пізнавальну
діяльність в межах курсу «Спецкурс професійної підготовки (гендерні студії)» як послідовність лекцій, семінарських занять та тренінгів, що дасть на нашу думку повноцінну можливість кожному студенти засвоїти максимум
знань, умінь і навичок і зручній для себе формі.
Організація навчальної роботи у вищому навчальному
закладі здійснюється у два етапи:
а) підготовчий – передбачає підготовку плану проведення конкретного заняття, технічних засобів навчання,
наочності, дидактичних і роздавальних матеріалів,
перегляд відео, підбір методичної літератури і ознайомлення з нею;
б) виконавчий – полягає в організуванні власної діяльності викладача під час заняття та діяльності студентів, викладач ставить перед студентами навчальні завдання, створює сприятливі умови для їх виконання,
чітко розподіляє функції між ними на практичних заняттях.
На підготовчому етапі нашої організаційної роботи
ми розробляли зміст лекційних занять, створювали
презентації до них, вели пошук відео матеріалів та
вебмінарів, створювали перелік індивідуальних та
групових завдань, науково-дослідних проектів які
пропонувалися студентам до виконання, як частини
підготовки до семінарських занять. Також відбиралися
інтерактивні методи і форми роботи, що застосовуватимуться на тренінгах:
 творчі завдання;

 робота у малих групах;
 навчальні ігри (рольові, імітації, ділові та
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дидактичні
ігри);
 використання суспільних ресурсів (запрошення спеціаліста, екскурсії);
 соціальні проекти та інші позааудиторіні методи
навчання (соціальні проекти, змагання, участь у інтерв‘ю
на радіо, перегляд фільмів та вистав, відвідування
презентацій та виставок, створення пісень, казок);
 розминки – руханки;
 вивчення та закріплення нового матеріалу (інтерактивна лекція, робота з наочними посібниками, відео- та
аудіо матеріали, «кожний навчає кожного», використання
запитань, Сократичний діалог);
 обговорення складних та дискусійних питань і проблем (шкала переконань, проективні техніки, «один –
вдвох – усі разом», «зміни позицію», «карусель», «дискусія
в стилі телевізійного ток-шоу», «мозковий штурм»,
«аналіз випадку») [7].
Вище наведені методи та форми роботи реалізовувалися на різних рівнях:
 у групі – з окремим учасником; зазвичай це відбувається у випадку взаємодії педагога і одного зі студентів
або при демонстрації техніки індивідуальної консультаційної роботи, або при спонтанному виникненні
діалогу за якоюсь значущою для усіх темою;
 із групою – як єдиним цілим; така ситуація виникає,
коли викладач дає завдання, яке повинна виконати уся
група, і звертається саме до групи (чи підгрупи), а не до
окремого учасника;
 через групу – з окремим учасником засобами самої
групи; зовні робота на цьому рівні нагадує попередній,
однак, тут педагог завуальованим чином використовує
ресурси групи для впливу на одного або декількох
учасників [8].
Науковці визначають, що стимулювання навчальнопізнавальної активності студентів здійснюється викладачем шляхом застосування різноманітних методів і
прийомів: використання цікавих прикладів, розкриття
практичної значущості навчального матеріалу для
майбутнього фаху, опора на життєвий досвід тощо. Ми
визначили такі фактори, що сприятимуть творчому ставленню учасників до дидактичного процесу і його результатів: особистий інтерес; нестандартний характер
навчально-пізнавальної діяльності; суперництво; ігровий
характер занять; емоційність; проблемність; успішність
у навчанні.
Варто наголосити, що в процесі проведення інтерактивних занять – тренінгів нами були враховані специфічні
принципи такої роботи:
– принцип добровільності − передбачає вільний вибір
студентами способу своєї участі в навчанні, рушійною
силою якого має виступати власний мотив, який відкриває
розуміння людиною важливості, потрібності отримання
нових знань, формування нових навичок та власної ролі
у цьому процесі;
– принцип «навчаючи-вчуся» − передбачає створення
умов для того, щоб студенти не тільки отримали потрібну
інформацію, а й мали змогу виступити у ролі педагоганаставника для інших, що підвищує ступінь засвоєння й
усвідомлення знань;
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– принцип суб‘єкт-суб‘єктного спілкування − полягає
в тому, що в освітньому процесі та міжособистісному
спілкуванні постійно враховуються інтереси, почуття
всіх його суб‘єктів, що передбачає визнання цінності
особистості іншої людини, її думок, досвіду [9].
Сутність контролю і регулювання в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю студентів полягає у
спостереженні за діяльністю студентів. Контроль у
формі поставлених запитань, невеликих завдань дає
змогу виявити рівень засвоєння студентами знань програмового матеріалу, опанування відповідними практичними
вміннями та навичками, а також з‘ясувати недоліки і
складнощі процесу навчання. Це допомагає своєчасно
вносити необхідні корективи і регулювати процес навчання
додатковими поясненнями, виконанням відповідних
вправ тощо. Ми ж до форм контролю віднесли усні та письмові відповіді під час семінарських занять, тестування,
представлення результатів виконання проектів та
домашніх завдань, підготовку проекту гендерної освіти,
проведення соціологічного міні-опитування студентської
молоді щодо актуальних питань курсу, підготовку списків
літератури щодо окремих тем та аналіз робіт окремих
науковців, наукових та дослідних центрів.
Аналіз досягнутих результатів завершує процес викладання. Здійснюють його на основі отриманих через
контроль результатів. Під час аналізу виявляють рівень
знань фактичного матеріалу, вміння використовувати їх
у практичній діяльності з фаху. Аналіз передбачає
зіставлення досягнутих результатів з навчальними
цілями. Контроль результатів вивчення курсу «Спецкурс
професійної підготовки (гендерні студії)» здійснювався
в вигляді підсумкової оцінки за заняття, за модулі та
іспиту наприкінці вивчення курсу.
Висновки. Варто зазначити, що важливість гендерної
освіти студентської молоді, особливо майбутніх соціальних працівників, складно переоцінити. Прийняття в
Україні Національної стратегії у сфері прав людини, де
закладені положення, які орієнтують нашу державу на
прогрес в сфері гендерної рівності, порушило велику
кількість питань щодо гендерної освіченості суспільства.
На сьогодні, громадські активісти фіксують зростання
супротиву гендерним перетворенням з боку релігійних
або праворадикальних кіл, які здебільшого не вірно
трактують зміст поняття гендер.
Тому важливим є ефективне здійснення гендерної освіти у вищих навчальних закладах, а це стане можливим
при ефективному управлінні навчально-пізнавальною
діяльністю студентів в процесі здобуття гендерної
освіти. Таке управління, що охоплюватиме цілеспрямоване
та свідоме планування роботи, організацію навчальнопізнавальної діяльності з використанням інноваційних та
інтерактивних технологій навчання, стимулювання та
мотивацію слухачів курсу до навчання, контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності та аналіз її
результатів допоможе сформувати не тільки знання,
уміння і навички, але і ціннісні та мотиваційні установки,
особистісну позицію, що сприятиме активному впровадженню ідей гендерної рівності на практиці.
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ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ
ТА МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ: ЕСТЕТИЧНИЙ
КОМПОНЕНТ
У статті автор розглядає основи світогляду як систему як система формування у старших
дошкільників та молодших школярів інтегрованої форми духовного освоєння дійсності, яка не зводиться
лише до суми інформаційних одиниць про людину і навколишній світ, а припускає закладення основи
ставлення до навколишнього світу, до самого себе, створення психологічних передумов гуманного
будівництва мотивованої діяльності з опорою на біологічні та соціокультурні джерела розвитку
мотоваційних основ образу світу.
Ключові слова: світогляд, дошкільний вік, молодші школярі, когнітивний компонент, естетичний
компонент, інтеграція, знання, навчання.
Постановка проблеми. У концепції української
національної школи-родини [4-5] розглядаються два
альтернативних типи навчання: ідеологічно-догматичний і
культурно-екологічний. У першому із зазначених типів
функціонує цілий ряд «педагогічних міфів»: ідеологізований тип навчання, пріоритетність науково-технічної
освіти, предметна класно-урочна система, орієнтована
на підручник основа навчання тощо. Ці міфи, в першу
чергу, стосуються шкільного навчання, але багато в яких
аспектах функціонують вони в імпліцитному вигляді і в
сучасній системі дошкільного навчання. Спираючись на
цю ідеолого-догматичну логіку, дитина повинна засвоїти
ряд предметних матеріалів, що зробить її готовою до
шкільних знань. Відповідно, чим різнобічний розвиток
дитини (музика, англійська мова, гімнастика, комп‘ютер
тощо), тим, нібито краще функціонує дошкільний заклад.
Разом з тим, широта діапазону знань і умінь дитини визначає успішність навчально-виховного процесу, проте ця
предметна успішність не є єдиним, а головне, системоутворюючим критерієм успішності. До кінця XX століття
все більше педагогів і психологів схилилися до розуміння,
що істинним критерієм успішності навчально-виховної
роботи в дошкільному віці має бути розвиток особистості
дитини, що переорієнтовує виховний і освітній процеси
з предметної площині в особистісну. Однак, новоутворення ставить серйозну і досі невирішену проблему:
наскільки дидактична успішність призводить до розвитку
особистості і навпаки.
Мета статті. Проаналізувати роль естетичного компоненту у формуванні світогляду у старшому дошкільному
та молодшому шкільному віці.
Виклад основного матеріалу. Естетика – сфера науки,
що вивчає основні закони естетичного освоєння природи,
суспільства, матеріального і духовного виробництва,
способу життя і спілкування людей. Як зазначає більшість
дослідників, теорія естетичного виховання є невід‘ємною
частиною предмета естетики.
Естетичний компонент інтегрованої моделі світогляду є
багатогранною поліфонічною структурою, орієнтованою
на розвиток чуттєво-емоційного світу особистості, її

творчих здібностей, що спирається на загальнолюдські
культурні цінності та враховує все різноманіття поглядів
на розуміння природи естетичного переживання, його
значення для цілісного розвитку людини, а також естетичне виховання і навчання.
Основу будь-якого естетичного виховання становить
естетичне переживання [2]. Однак визначення поняття
«естетичне переживання» пов‘язане з не подоланим
парадоксом: вид понять, зміст яких здається доступним
на якомусь початковому рівні кожній людині (як, наприклад, істина, добро, краса тощо), за будь-якої спроби
його наукової інтерпретації стає полісемантичним, релятивним та погано операціоналізуючим.
Досить довгий час естетичне переживання визначалося
через поняття катарсис. Феномен катарсису був відкритий
ще Аристотелем, що визначив античну трагедію як твір, в
якому здійснюється «шляхом співчуття і страху очищення
подібних афектів».
Розглядаючи різні теорії катарсису з часу виходу
коментаря Маджі до «Поетики» в XVI ст. і до наших
днів, можна виділити два основні підходи до проблеми:
етичний і психофізіологічний.
Перший представлений у роботах Маджі, Дасьє,
Лессінга, Целлера. Лессінг у «Гамбурзькій драматургії»
пояснює трагічний катарсис наступним чином: «Це очищення зводиться до перетворення пристрастей у досконалості чеснот» [1]. Трагедія гармонізує почуття глядачів, з
його точки зору, – «стримуючи занадто великий страх» і
прославляючи до більш доброчинного ступеня цей страх
у тому, хто відчуває його у занадто слабкій мірі».
У цих міркуваннях автор спробував усвідомити не
тільки зміст, а й механізм катарсису, однак, як відбувається цей «перерозподіл» емоцій, чим визначається він,
як визначається певна катарсистична «міра», залишається
незрозумілим.
Целлер ближче до визначення цієї «міри». На його
думку, порушені трагедією афекти страху і співчуття до
героя в результаті заспокоюються «засобами трагедії»
(ритм і гармонія музики), з одного боку, а з іншого – на
ґрунті загальнолюдських законів моральності».
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Заслуга Целлера, безсумнівно, в тому, що він одним з
перших відзначив універсальний характер естетичного
катарсису, але сутність цього феномену не могла бути
з‘ясованою лише на етико-естетичному рівні, більш того –
на цьому рівні етичний момент катарсису розглядався
лише в його зовнішніх, а не органічних, глибинних
зв‘язках з естетичним.
Прихильники психофізіологічного підходу до проблеми
дотримувалися іншої точки зору, вважаючи, що мистецтво
служить лише каталізатором емоцій, а естетичне переживання нічим не відрізняється від звичайної емоційної
реакції, крім динамічних характеристик. Так, засновник
медичної теорії естетичного переживання Я. Бернайс
стверджував, що трагічне очищення є в результаті «природною реакцією, яка виникає в душі театрального глядача
як наслідок штучно посилених і, розігрітих сприйняттям
трагедії, відповідних почуттів, з якими цей відвідувач
приходить в театр, причому реакція ця ... має специфічне
почуття задоволення, те саме відчуття, яке відчувається,
коли людина плаче у розпачі».
Це почуття задоволення, полегшення, насолоди, за
гомеостатичною теорією, усуває напругу і відновлює
душевну рівновагу.
При такому розумінні естетичного переживання мистецтво нічого не «додає» людині, викликаючи лише терапевтичний ефект.
Менше прихильників було у теорії «нервового вивільнення» А. Деррінга, Т. Ленерта, естетичної теорії
Дж. Елса, інтелектуалістичного тлумачення Гаупта тощо.
Необхідно зауважити, що у незліченній кількості
літератури, яка виникла з приводу загадкової фрази
Аристотеля, численні коментатори прагнули пояснити її,
перш за все, через перетворення негативних емоцій на
позитивні засобами трагедії, однак естетичний катарсис
не може бути ототожнений з катарсисом трагічним.
Психологічний підхід до теорії естетичного переживання виник вже в першій половині XX в. Найбільш яскраве вираження він отримав у роботах Л. Виготського, а
також Я. Морено та його послідовників.
Л. Виготський у фундаментальній праці «Психологія
мистецтва» [3] вперше пояснив катарсис як універсальний
закон естетичного переживання. Свою формулу «мистецтва як катарсису» він перевірив на матеріалі різних родів
і видів мистецтва – лірики, епосу, драми, живопису,
скульптури. Л. Виготським було відкрито основний
механізм естетичного переживання, який він визначив
як момент «подолання» змісту художнього твору його
формою; момент, що містить у «собі афект, який розвивається в двох протилежних напрямках, що в завершальній
точці, як би в короткому замиканні, знаходить своє
знищення».
Однак «розкриття змісту цієї формули мистецтва»
Л. Виготський залишив «за межами цієї роботи, оскільки
це повинно було скласти предмет цілого ряду подальших
досліджень».
Заслуга Л. Виготського в тому, що він вперше пояснив
специфічні умови, необхідні для естетичного переживання,
виходячи з природи художньої емоції, а не емоції реальної.
Наслідком художньої емоції є знищення протилежних
афектів, що виключає можливість внутрішньо-особистісних конфліктів.
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Відзначимо, що Л. Виготському належить зауваження
щодо ролі мистецтва в глибинному перетворенні особистості. Естетичний катарсис був осмислений їм як процес,
що дає напрям розвитку особистості, і від нього залежить
те, «які сили» мистецтво «надасть життю, що ... вивільнить
і, що посуне вглиб». На його думку, «мистецтво є організацією нашої поведінки на майбутнє, настанова, вимога,
яка, можливо, ніколи й не буде здійснена, але яка змушує
нас прагнути поверх нашого життя до того, що лежить
за ним».
Можна говорити про те, що в останній фразі, по суті,
висловлена думка про те, що естетичне переживання
підсилює трансцендентну функцію психіки.
Інтерес до проблеми естетичного переживання в радянській психології посилився в 70-і роки, коли з‘явилися
роботи, в яких катарсис розглядався як потужний засіб
перетворення особистості. Так, з точки зору Т. Флоренської,
«негативні емоції перетворюються в позитивні завдяки
включенню в іншу, більш високу систему цінностей ...» [6].
Момент естетичного переживання вона розуміє як «вищий
духовний стан впорядкованості, душевної гармонії, завдяки домінуванню вищих, загальнолюдських ідеалів в душі
людини» (там же). Розмірковуючи про трагічний катарсис,
Флоренська доходить до важливої думки про те, що цей
момент народжується із переживання єдності з життям
героя трагедії, завдяки чому виникає відчуття універсальності людського буття8.
Проблема єдності художньої і наукової діяльності
гостро ставить питання про взаємозв‘язок між естетичною
освітою і індивідуалізацією виховання. Так, на думку
Е. Сторра, тільки розуміння функціональної єдності цих
понять, виступає передумовою успішної діяльності
педагога, незалежно від його спеціальності [3]. Аналізуючи природу творчого процесу в контексті проблеми
розвитку особистості, Е. Сторр стверджує, що у разі
виявлення нестандартного мислення, оригінальних
відповідей вихованців, педагогічний процес набуває
максимально індивідуалізованого забарвлення. З огляду
на те, що індивідуалізований педагогічний процес
передбачає творчу самореалізацію особистості, вчений
обґрунтовує тотожність творчого та індивідуалізованого
виховання.
Крім того, використання комплексного аналізу під
час вивчення різних явищ дало можливість показати
загальну природу творчого процесу в науковій і художній
сферах. Ця єдність простежується в особливому стані
активної уяви, властивої як науковцю, художнику, так і
дитині. Наукове відкриття, аналогічне художньому
шедевру або дитячому вимислу, народжується завдяки
інтеграції протилежних за своїм змістом або формою
елементів через дивовижний синтез непомітних для
стороннього ока деталей, наслідком яких є упорядкування
розрізнених ланок у цілісну картину.
Британський вчений встановлює такий функціональний взаємозв‘язок: індивідуалізований виховний процес
за своєю сутністю є творчий та естетичний. Справедлива
і зворотна залежність: естетичне виховання є творчим та
індивідуалізованим. У світлі цієї теорії викладачі різних
рівнів освіти та різних дисциплін основний критерій
естетизації педагогічного процесу повинні вбачати у
творчій реалізації обдарованості учнів.
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Величезне значення для практики естетичного виховання має загальна теорія виховання естетичних почуттів
на всіх рівнях британської системи освіти (від ясел до
коледжів), розроблена викладачем Кембріджського
університету Р. Гібсоном. На його думку, в даний час
спостерігається неухильне зростання нервово-психічної
патології дитячого віку, що є прямим наслідком нехтування почуттями людини, і, в першу чергу, естетичними.
Сучасні навчальні плани і програми різних ланок національної системи освіти Великобританії основну увагу
відводять завданням соціального та індивідуального
розвитку, «... хоча немає потреби нагадувати вчителю
молодших школярів про щохвилинний зв‘язок педагогічної діяльності з емоційним розвитком вихованців, а
викладачі середньої та вищої школи не повинні забувати,
що розуміння математики, природничих, історичних
понять пов‘язане з почуттями, які можуть або сприяти
глибокому засвоєнню матеріалу, або, навпаки, блокувати
його вивчення» [5].
Головну причину описаної ситуації Р. Гібсон вбачає
в засиллі інструментально-раціонального підходу у всіх
сферах суспільного життя, який проявляється у домінуванні доцільності над чуттєвістю, пануванні над природою
і контролі над людьми, старанні математично, науково
обґрунтувати дії і думки тощо. Для інструментальнораціональної педагогіки сферою першорядного інтересу
є методи, способи, технології навчання, контроль і
оцінка результатів успішності, а не людська особистість,
її стан, розвиток у результаті виховного впливу.
Р. Гібсон переконаний, що подібні «успіхи» інструментально-раціональної педагогіки пов‘язані з потребами
суспільства в організації господарської діяльності. У завуальованій формі ця виховна технологія по суті
виступає однією з головних теорій, що пропонується
студентам педагогічних коледжів. Навіть тематика
наукових досліджень у сфері виховання відображає
наступ раціональних методик, які дають відповідь на
питання: «Як навчити?»; але залишають без уваги «Для
чого? Кому це потрібно?». Така методологія стає способами інструменталізації мислення майбутніх учителів,
способом синхронної деперсоналізації педагога і
вихованця. «Оскільки у кожному класі, – стверджує
Р. Гібсон, – незалежно від того, що там викладають, почуття
відіграють головну роль і вирішально впливають на
результативність навчання, педагог повинен глибоко
розуміти природу, ознаки і характеристики чуттєвоемоційної сфери» [5].
Сам Р. Гібсон виділяє наступні характеристики почуттів, які мають особливе значення для педагогічної
діяльності.
1. Почуття завжди універсальні і повсюдні. Вчителі
не можуть уникнути впливу на почуття учнів, тому повинні
глибоко усвідомлювати, які почуття формуються і виникають у вихованців у процесі педагогічної діяльності.
2. Почуття рівноправні, тобто «вони не є привілеєм
якоїсь соціальної групи або особистості». Педагоги
повинні пам‘ятати, що почуття, які вони переживають,
так само притаманні їх учням. Учитель не повинен мати
привілей на власні почуття.
3. Почуття не підлягають «калькулятивному вимірюванню». Як відомо із загальної психології, вербальний

опис не рівнозначний тому, що переживає особистість,
але це, ні в якому разі, не применшує значимість почуттів.
4. Почуття інтенціональні, вони, як правило, фокусуються на певному об‘єкті, предметі, події, досвіді,
особистості. Вони рідко виникають безвідносно до когоабо чого-небудь. Ця якість почуттів обумовлює, на
думку Р. Гібсона, можливість їх передачі, трансформації,
тобто виховання. «Учні, які на собі відчули співпереживання, співчуття, радість від спілкування з учителем,
мають більше шансів проявити аналогічні почуття у
своєму житті», – зазначає дослідник [4].
5. І, нарешті, остання характеристика, яку повинен
враховувати педагог, виховуючи почуття, це їхня динамічність, зв‘язок з певним проміжком часу. «Почуття захоплення, яке ви переживаєте разом з учнями від прекрасного
заняття, гри, прочитаної поеми ...не можна зафіксувати і
перенести в інше місце, в інший час».
На основі проведеного дослідження Р. Гібсон виробив
рекомендації для втілення педагогічної системи «активного естетичного виховання»:
 щоб діти могли вільно проявляти власні почуття,
потрібно, аби навчальні програми різноманітних шкіл,
коледжів тощо, передбачали вивчення різних видів
мистецтв;
 при цьому виховання почуттів повинно знаходитися
у центрі уваги викладача будь-якої дисципліни, оскільки
почуття не є прерогативою лише мистецтв;
 емпатія (мистецтво співпереживання) повинна стати
невід‘ємною частиною різних навчальних програм:
учням потрібно вчитися емпатії, але і вчителі повинні
вміти поставити себе на місце учня та відчути те, що він
відчуває під час спілкування з педагогом;
 педагог відповідає за створення атмосфери співчуття,
співпереживання, взаєморозуміння;
 педагогічний процес необхідно спрямовувати на
формування вміння контролювати власні почуття і
емоції.
Необхідно відзначити, що програма активного
естетичного виховання пройшла експериментальну
апробацію в національному проекті «Шекспір і школа», і
результати проведеного дослідження показали: «Якщо
учні залучаються активно і злагоджено до всіх проявів
життя: фізично, інтелектуально, емоційно, образно,
соціально то справжнє виховання мистецтвом, виховання
почуттів стає можливим».
Формування естетичної сфери дитини не може не зачіпати естетичного досвіду педагога. Останнім часом
дослідження в цій галузі все більше уваги приділяють
перенесенню в естетичну сферу індивідуального життєвого
досвіду вчителя. Так, П. Еббс розглядає різні форми
художнього відображення автобіографічних моментів
(розповідь, драма, малюнок, фотомонтаж, відеофільм) як
важливу частину педагогічної підготовки, яка «дає
можливість переосмислити власний життєвий і виховний
досвід та впливає на майбутню вчительську діяльність».
Г. Грушет педагогічною доцільністю автобіографічних
історій вважає формування відчуття динамічності
власного «я» і відповідне сприйняття процесу розвиту
індивідуальності учня. Професор Р. Грег, відзначаючи в
цій педагогічній технології статус нового «художнього
жанру з власним естетичним полем» [6], вказує на потребу
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подальшої розробки теорії використання автобіографій у
виховному процесі.
Висновки. Отже, естетичний компонент інтегрованої
моделі формування світогляду старших дошкільнят та
молодших школярів націлений на вирішення проблем
становлення людської особистості в її найрізноманітніших
естетичних проявах. З новаторських позицій у сучасній
зарубіжній педагогічній науці трактується взаємозв‘язок
між «естетичним», «емоційним», «творчим», «індивідуалізованим» вихованням, розкриваються естетико-виховні
можливості всіх навчальних дисциплін, навколишнє
середовище. Найважливіші функції в реалізації цілей
естетичного виховання відводяться особистості вчителя,
його професійній майстерності.
Таким чином, системоутворюючим принципом естетичного компонента інтегративної моделі формування
світогляду виступають розвиненість почуття прекрасного і
здатність сприймати естетичну, неутилітарну реальність
об‘єктів.
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FORMATION OF THE OUTLOOK OF SENIOR PRESCHOOLERS AND JUNIOR
PUPILS: AESTHETIC COMPONENT
In the article the author considers the the foundations of the outlook as a system of fonnation in the elderly preschoolers
and junior pupils of an integrated fonn of spiritual learning of reality, which is not limited to the sums of information about
human and the world around him, but involves establishing the basis of the attitude towards the outside world, to himself, the
creation of psychological preconditions for the humane construction of motivated activities based on the biological and sociocultural sources of the development of the motivational foundations of the image of the world.
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ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ
ҐОТИКИ У ДИСКУРСИВНОМУ ПОЛІ РОМАНТИЗМУ
У статті розглянемо й проаналізовано утвердження літературної ґотики як жанрового різновиду на
основі ідейно-естетичної платформи романтизму; виокремлено й систематизовано домінантні риси
ґотичного поетологічного континууму; простежено становлення ґотичного жанру та встановлено, що
романтизм з його багатогранністю і «дзеркальністю» створив благодатний оперативний простір для
поляризації дуалістичної семантики ґотичної поетики, а ґотичний жанр, своєю чергою, найвиразніше
проявив свою амбівалентну природу через емблематичні механізми ідейно-естетичної системи
романтизму. Така акомодація ґотичного до романтичного реалізувалася через конструювання відповідних
психоемоційних станів романтичного та ґотичного героїв та міфологічних, релігійних, оніричних образів,
котрі синкретично взаємокоординують формування цілісного ґотичного поліобразу.
Ключові слова: літературна ґотика, романтизм, лиходій, дуалізм, антиномія, душа.
Постановка проблеми. Літературна ґотика є голограмною проекцією найдавніших вірувань, закодованих в
корелятивному співвідношенні sacrum ∕ profanum, де
profanum – це інше sacrum. Ця ж антиномія пізніше імплікується в філософську концепцію теодицеї, де добро –
це відсутність зла. Відповідно фундаментальним для
ґотичної моделі світосприйняття є контраст, зорієнтований
на протистоянні бінарних опозицій, та наявність триєдиної
категорії – mystery (таємниця), suspense (напружене
очікування) та horror (жах).
Відповідно концептуальними періодами в історії літератури, що створили благодатний ґрунт для виокремлення
ґотичного жанру, були преромантизм та романтизм:
«в Англії – «оссіанізм», похмура поезія «ночі та могили»,
що виходила з кельтських героїчних пісень Оссіана
(насправді сфальшованих Макферсоном), у Франції –
«руссоїзм», культ чуття, в Німеччині «Sturm und Drang»,
з культом вільної людини» [1, с.405]. Ці та інші риси
опосередковано стали прекцією реалізації ґотичного
жанру на преромантичному тлі шляхом десигнації та
модифікації окремих образів, тем та мотивів. Їхня
конгруентність в межах романтичної системи сприяла
формуванню універсальної жанрової структури, опертої
на такі категорії, як таємничість, фольклоризм, численну
антиномічність, контраст – літературної ґотики.
Мета статті – простежити становлення літературної
ґотики як жанрового різновиду на основі ідейно-естетичної
платформи романтизму, систематизувати ґотичні константи, а також дослідити типологію та диференціацію
романтичного та ґотичного.
Виклад основного матеріалу. Дмитро Наливайко вказує на складність і багатогранність феномена романтизму,
оскільки, на його думку, він [романтизм] не піддається
визначенню в простих і зручних дефініціях [2, с.9].
Історія вивчення романтизму в літературі значною
мірою сходить до спроб визначення цієї суперечливої

єдності, пошуків його «головної прикмети», без якої
дефініції неможливі. Так, О. Веселовський визначав
романтизм як «лібералізм у літературі»; Г. Гетнер вбачав
його сутність у фантазії («фантазія і без кінця та всюди
фантазія»), що переростає в суб‘єктивізм; І. Замотіну
сутність романтизму вбачалася в «яскраво вираженому
ідеалістичному світогляді», в «пориві до безкінечного»;
за В. Сиповським, «індивідуалізм – суть романтизму, що
покриває всі інші особливості його стилю і змісту»;
О. Білецький основну властивість романтизму бачив у
особливостях його стилю, в «пошуках живописності»;
М. Гей на перший план висував у ньому «ствердження ідеалу, декларованого як те, що має бути», суперечність
між ідеалом та дійсністю. «Всі ці визначення фіксують
окремі якості та риси романтизму, але не охоплюють
його складної динамічної єдності, всі вони полишають
бажання доповнювати: суб‘єктивізм (чи то індивідуалізм,
ідеалізм, живописність тощо) і ще багато іншого» [2,
с.9]. Водночас така діалектика романтизму конгруентно
окреслювала межі для повноцінної реалізації ґотичного
жанру, і особливо прикметно сприяла такій реалізації
синхронізація фольклорно-побутової течії романтизму із
відповідними релігійними есхатологічними віруваннями,
актуалізованими перманентними образно-словесними
взаємодіями давніх міфів та літератури як виду мистецтва.
Варто зазначити, що не випадковим було виникнення
в річищі романтизму християнської філософії, або ж –
філософії одкровення. В цей період також поширювалася
естетизація християнства, перш за все, його таких основних категорій-догматів, як серце, душа, дух, божественне
[3, с.172]. Ґотика ж деконструювала відповідні романтичні
тематично-образні константи, відтак конотативно маркуючи їх семантику емблематичним змістом, що конфігурує
смислову полівалентність ґотичних координат.
Як відомо, романтичний світогляд пропагував інтуїтивне пізнання, яке, на наш погляд, можна вважати релевант-
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ним ірраціональній моделі світосприйняття в ґотичному
жанрі. Романтичну інтуїцію можна детермінувати латентним денотатом ідентифікації ґотичного жанру, оскільки
корелятивне співвідношення інтуїтивне / ірраціональне
семантично відповідає парі загадкове / таємниче, що, своєю
чергою, слугує однією із констант ґотичної парадигми.
Романтичне інтуїтивне начало є своєрідним генератором самопізнання ґотичного героя, воно спонукає сприймати світ і себе в ньому як когерентну цілісність, концептуально трансформуючи кантівський принцип «речі-всобі» й «речі-для-нас». Ґотичний персонаж, намагаючись
розкрити ту чи іншу таємницю або ж знайти раціональне
пояснення їй, часто апелює до фреймічної типологізації
та життєвого досвіду, тим самим репрезентуючи конвенціональну взаємодію ratio та emotio з домінуванням останнього. Так як літературна ґотика маркує будь-які аксіологічні орієнтири героя елементами надприродного, загадкового, незбагненного, інтуїтивна проекція романтичного
напряму акумулює додаткові смислові конотації крізь
призму життєвого досвіду персонажа, що сприяє семантичному поглибленню відповідних ґотичних образів та
мотивів.
Поряд із інтуїтивним світосприйняттям романтичний
світогляд актуалізує т. зв. принцип «двосвіття», який
демонструє, на думку Д. Чижевського, поруч із пізнанням
світу як живого організму, «таємничі», заховані, невідомі
сфери та сили. «Романтика має навіть певну назву для
цих сил, сфер у їх цілокупності: «нічна сторона» світу» [1,
с.407]. Саме цей бік романтизму інсталював відповідний
перцептивно-асоціативний контент ґотичної парадигми,
смисловим осердям котрої стало «помежів‘я» світів,
репрезентоване відповідними антиноміями. До того ж,
літературна ґотика функціонально наповнює експресивноемоційне тло твору шляхом взаємодії візуальних та
вербальних сигніфікацій, потенційно визначених романтичною формацією. Звідси – емблематичний зв‘язок ґотики й
романтизму і як наслідок – фасцинація відповідних
романтичних тем, образів та мотивів у компонентну
організацію ґотичного жанру.
Літературознавець І. Витрикуш наголошує на романтичному «пограниччі» часових періодів (між днем і ніччю,
сном і реальністю), С. Толста зазначає, що «найбільшу
небезпеку для людини становить проміжок між північчю
і світанком», який вважається «нечистим часом або
взагалі не часом, а межею, проникною для потойбічного
часу (безчасся), що належить області смерті» [4, с.450451]. Дослідниця Н. Лисюк, розглядаючи бінарну опозицію
день / ніч, зауважує, що в народних уявленнях, «день
постає часом реально-профанним», і ця його якість має
«кількісний» вимір: «вона здатна наростати від ранку до
надвечір‘я та скорочуватись в міру згасання світла» [5,
c.42]. Відповідно до цього, з настанням темряви-ночі
зростають магічні якості доби, тому цей період асоціюється
із виходом у сферу ірраціонального, де активізуються різні
потойбічні сили, як сили добра, так і сили злі, демонічні.
Останні займають домінантне місце у семантичному
полі міфологеми ночі, котра є концептуальною для романтиків: темрява, неясність походження зловісних звуків
ночі викликали тривогу і відчуття страху [6, с.51]. На
думку дослідника Е.Т. Раймбольда, «вночі зло є наймогутнішим, тому ніч асоціюється з царством диявола» [6,
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с.51]. В уявленнях давніх українців ніч – це царство
володарювання Чорнобога – ворога світла. Відповідно з
прийняттям християнства образ Чорнобога трансформувався в образ Диявола, проте його семантика й функціональне навантаження не лише були збережені, а й стали
наповненими есхатологічним змістом. Епоха бароко
концептуально відображала цей зміст, конгруентно
маркуючи відповідну тематику (розпад, тлін, смерть) та
водночас детермінуючи певну формальну полівалентну
систему конотацій для формування ґотичного жанру.
Однак цього виявилося замало для утвердження літературної ґотики, оскільки бароко з його гедонізмом та увагою
до деталей не акумулювало відповідного оперативного
простору для ґотичного жанру з його тяжінням до містики і
таємничості. Натомість романтизм з його течіями можна
назвати полівалентним еквівалентом, що сформував
жанровий кістяк літературної ґотики, а та, своєю чергою,
експлікуючи певні бароково-романтичні тенденції та
реконструюючи власні, скристалізувалася в окремий
жанровий різновид.
Романтичний образ ночі, «помежів‘я» світів літературна ґотика наповнила ірраціональним змістом, таким
чином, продукуючи мотив свого поетологічного континууму, що постав контамінацією романтично-фольклорного
та есхатологічного світоглядів – зіткнення із темним,
диявольським, що, своєю чергою, увиразнює відчуття
страху та сприяє напруженому очікуванню.
Романтичний принцип «двосвіття» та їхнього «помежів‘я» Д. Чижевський розглядає крізь призму людини,
що, на його думку, «так само сповнена таємничих сил,
як і весь світ; це таємниче з погляду світла розуму є
«несвідоме», усякі збочення від «нормального», розумного
ходу душевного життя: божевілля, сон, екстаз, натхнення,
передчуття, «нічна сторона» душі – всі такі переживання
відкривають людині вихід із сфери звичайного її буття
до інших сфер, почасти вищих, і мають тому глибоке значення» [1, с.407]. Однак ґотичний жанр зазначені компоненти дещо модифікує, перманентно вкладаючи їх в прокрустове ложе відповідних бінарних опозицій, що сприяє
актуалізації ґотичної категорії таємничості, котра власне
й утверджує необхідну комбінацію світосприйняття
реципієнтом на основі власного жанрового формату. Це
можна простежити зокрема й на відношенні до особистісного начала: якщо романтизм утверджує незвичайного,
сильного героя, котрий виділяється серед інших своєю
індивідуальністю, то ґотика перетворює людину на
іграшку надприродних сил. Така конфігурація знову ж
таки вказує на діалектичний зв‘язок романтизму й ґотики,
водночас детермінуючи таємничість як одну із домінантних компонентів ґотичної поетики.
Чіткою диференціацією позначена й реконструкція
минулого: якщо в романтизмі – це «підготовка до ліпшої
будуччини», то в ґотиці – це поліваріантний конструктивний елемент на шляху поетапного пошуку героєм раціональної розв‘язки. Контамінація рудиментів давніх фольклорних вірувань та християнських есхатологічних
мотивів ретранслюється у свідомості ґотичного героя у
відповідні образи привидів та духів минулого, котрі в
комплексі з іншими факторами (певними символами,
снами, візіями) латентно вказують шлях до розкриття
таємниці, що сягає цього минулого. Відповідно всі ці
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чинники у їхній взаємодії актуалізують ефект напруженого
очікування, який відображає певний конвенціональний
світ, адаптований та асимільований відповідно до ґотичної
системи координат. Таке моделювання зумовлене, на наш
погляд, певними сигніфікантами в процесі становлення
ґотичного жанру, які постали внаслідок компіляції
язичницьких магічно-ритуальних комплексів та християнських мотивів, фрагментарно відображених у колективному несвідомому народу.
Своєрідність романтизму як творчого методу полягає
в тяжінні до виняткового, незвичайного, а звідси й
змалювання картин природних та соціальних катаклізмів
(грізні бурі, морські катастрофи, повстання, бунти, революції), титанізм образів, що наділені винятковою силою
пристрастей, почуттів, думки; різкі світлотіні, бурхливість
подій; величезна роль фатальних випадковостей при
вирішенні складних конфліктів та розкритті таємниць;
широке використання фантастичних образів та мотивів.
Ґотика ж опирається на зазначені чинники, водночас
модифікуючи їх та контекстуально координуючи їхню
семантику таким чином, щоб забезпечити функціонування
свого поетологічного континууму: скажімо, романтичні
різкі світлотіні доповнюють ґотичну кольористику, тим
самим увиразнюючи відчуття емоційної напруги, а фатальні збіги обставин моделюють ґотичний мотив приреченості, що, своєю чергою, детермінує категорію страху.
Зазначені компоненти синхронізують триєдину категорію
ґотичної поетики, відтак вказуючи на цілісність і системність ґотичного жанру.
Д. Чижевський акцентує увагу на тому, що романтики
відкривають у світі таємничу сторону: «Вони бачать
природу як живу та всюди відкривають та підкреслюють
її живий взаємозв‘язок з людиною. Романтичному новому
почуттю природи приступне таємниче в природі, безмежне
в ній, нарешті, ті «інші світи», що сховані за щоденним
обличчям природи» [1, с.406]. Все це літературознавець
називає «нічною стороною» природи, котра, на думку
романтиків, стає приступнішою людині вночі. Відповідно
це споріднює романтизм із ґотикою, оскільки остання
також ретранслює природу як живу істоту, а ніч сприяє
візуалізації фантасмагоричних образів, притаманних
ґотичному жанрові. Персоніфікована природа експлікує
підсвідомі страхи як героя, так і реципієнта, таким
чином актуалізуючи моторошний ґотичний пейзаж, що,
своєю чергою, в комплексі із емоційною напругою та
іншими ґотичними маркерами сприяє кристалізації
ґотичного жанру. В цьому контексті доречно було б згадати й про фантазію як, власне, й джерело численних
конформацій страху, оскільки уява детермінує додаткові
конотації крізь призму контамінації фольклорно-міфологічного та релігійного світоглядів реципієнта, таким
чином тільки посилюючи ґотичну категорію страху. Отже,
романтичне «оживлення» природи літературна ґотика
інтерпретує крізь призму власного поетологічного континууму, відображаючи специфіку функціонального
навантаження й динаміку образу природи й водночас
формуючи власне смислове осердя жанру, тому доречним
буде припустити, що окремі образно-смислові домінанти
романтизму ґотика концентрує в межах свого жанру,
таким чином синкретично акумулюючи ті романтичні
конформації, що підкреслюють її семантичне поле.

Т. Бовсунівська наголошує на антиномічності романтичного світобачення, водночас зазначаючи, що найбільшою
антиномією зазначеного художнього методу є демонічне /
божественне [3, с.175]. Ґотичний жанр ще на ембріональній стадії свого зародження, згадану бінарну опозицію
апроксимував до рівня універсального концепту, який,
своєю чергою, став центром формування додаткових
конотацій, безпосередньо пов‘язаних із протистоянням
Бога і Диявола.
Також дослідниця зазначає, що для естетики романтизму визначальними є принципи історизму та народності,
що розвивались як взаємозумовлені. Варто підкреслити,
що ґотична естетика ці особливості певним чином перероджує, закодовуючи у їхні межі певні ґотичні локуси,
таким чином формуючи взаємодоповнювальну структуру
ґотичного жанру.
Варто відзначити поліваріантність думок вчених у
різноманітних галузях стосовно дефініції поняття «душа».
Так, Арістотель визначав душу в системі понять своєї
метафізики: «Слід уважати душу суттєвою формою
фізичного тіла, яке має життя в потенції, а субстанція як
форма є ентелехія. Душа, таким чином, є перша ентелехія
фізичного тіла, яка потенційно має життя» [7, с.6]. Душа
як «ентелехія тіла» складає форму, яка рухає матерію,
змінює й формує її; Платон уважав душу людини близькоспорідненою певній ідеї і з‘єднаною із смертним тілом.
Згідно з його вченням, душа співпричетна до ідеї життя,
тому не може не бути живою; її існування не почалося і
не скінчиться із земним життям; вона існувала раніше,
ще до народження тіла, в якому живе тепер, і вона безсмертна. Демокріт у своєму атомістичному вченні вважає, що
не тільки тіло людини, але й її душа може розпадатися
на атоми. Душа побудована із кулеподібних атомів, з
яких складається і вогонь. Тому душа смертна. Причому
смерть людини Демокріт пов‘язує із видиханням вогнеподібних атомів душі. У Сократа душа є чимось усезагальним, яке не ділиться на частини, на відміну від тіла як
чогось окремого і, своєю чергою, подільного [7, с.7-8].
У психології душа – це внутрішній психічний світ
людини, яким позначають сукупність психічних явищ, її
свідомість. У християнській релігії душа безсмертна, і їй
притаманне потойбічне існування. Смерть не є знищенням
життя взагалі, а тільки припиненням життя душі в тілі,
яку людині дав Бог: «І сказав Бог: «Створимо людину за
образом Нашим, за подобою Нашою…». І створив Бог
людину з пороху земного і дихання життя вдихнув у
ніздрі її, − і стала людина живою душею» [1Мт. 1:26; 2:7].
Відповідно згідно з цією теорією все повертається на
«стартові позиції»: тіло, стаючи порохом, повертається в
землю, а душа як образ Божий повертається до свого
Творця.
У літературі душа сприймається як когерентна цілісність у структурі художнього образу, концентруючи в
його основі контамінацію поліваріантних тверджень
вчених, включаючи й фольклорні вірування. В ґотичному
жанрі згаданий концепт – символ – образ зазнав певної
конвергенції, оскільки акумулював у собі єдність ґотичної
тріади, семантично наповнивши містицизмом. Саме
навколо концепту душа концентрується смислове осердя
ґотичного жанру шляхом семантичних виявів сакралізації
цього поняття, адже зіткнення з надприродними силами,
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котрі, своєю чергою, є одними із домінантних художніх
образів в ґотичному жанрі, як правило, відбувається
навколо людської душі. Тому все вищезазначене дозволяє
простежити в ґотичному жанрі певне корелятивне співвідношення понять душі і серця, які, своєю чергою,
можна вважати сигніфікатами ґотичної парадигми, які
акумулюють відповідні символічні форми репрезентації та
змістові нашарування.
У ґотичному сюжетотворенні також вагоме місце відводиться міфу. Міф як найдавніша словесна презентація
уявлень про всесвіт і ґотика, як вияв для розвитку літературного простору ХХ століття [8, с.7]. Красне письменство
в усі часи мало основним своїм завданням передбачати,
пророкувати, остерігати, виховувати свого читача, заздалегідь окреслюючи перед ним коло страхів, які так чи
інакше кожен примірював на себе, ідентифікував із
своєю епохою. Саме таке несвідоме передчуття неймовірних катаклізмів, непередбачуваних поворотів історії і є
визначальною рисою міфічного простору, в межах якого
залишалися минувшина й майбуття, справжнє і несправжнє, що, своєю чергою, як основні фабульні ознаки були
взяті на озброєння найскандальнішим і найоригінальнішим, вражаючим видом літератури – ґотичним текстом [8, с.7].
Романтики сприймали міфологію передусім як повний
комплекс архетипів і символів. І це не випадково, адже
міф, за словами Олексія Лосєва, – не схема, не алегорія,
а символ [9, с.16]. Отже, символіко-метафізична мова
міфу, як і його циклічні уявлення, звернення до минулого,
архетипні моделі світу, романтики використовували для
вираження стійкого гармонійного порядку, а образисимволи-міфи не вичерпувалися певним конкретним
змістом, а відбивали загальні закономірності буття .
Ґотика ж перманентно редукує символічну природу міфу,
експлікуючи з його семантичного поля лише ті смислові
кореляти, котрі вписуються в згадану вже універсальну
її антиномію божественне / демонічне.
Д. Чижевський наголошує на тому, що романтики уникають постатей з античної міфології, натомість абсорбують
увагу на міфології національній. Також літературознавець
зауважує, що «нехтування конкретною «низькою» дійсністю заводить романтиків у сферу фантастики, з якої
вони лише з великими труднощами можуть повернутися
до реального життя» [1, с.412]. Це знову ж таки дещо
споріднює романтизм із ґотичним жанром: дослідник
І. Денисюк зауважує, що міфологізм, а саме побудова сюжетів на зіткненні з представниками народної демонології,
є характерною рисою літературної ґотики; а бінарна
опозиція, репрезентована сферою фантастики та реальністю, − дзеркальне відображення уже згаданої антиномії
поЦЕЙбіччя та поТОЙбіччя, котру можна кваліфікувати
універсальною візуально-образною константою ґотичної
поетики, актуалізованою фантасмагорією. Таким чином,
видається доречним припустити, що для літературної
форми ґотики частково притаманний елемент фантастики,
однак наголошуємо, лише частково, оскільки фантастика
містить у собі суцільну вигадку, а ґотичний жанр уніфікує
свою когерентну парадигму внаслідок фасцинації національного фольклору, міфології, християнських мотивів та
відповідного комплексу художніх засобів.
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Слід зазначити, що благодатним ґрунтом для розгортання оперативного простору ґотичної естетики була
гротескно-фантастична течія романтизму, пов‘язана з
намаганням письменників розвинути містичну символіку
творів. Домінантним засобом творення тут виступає
гротеск, однак спостерігаються ще символізм і динамізм
образів, метафоричність, відповідна кольористика та
асоціативність, що слугують смисловими корелятами
репрезентації ґотичної форми. Гротеск за допомогою
антиномічного світосприйняття розгортає «ІНШОсвіт»,
який крізь призму фантасмагорії акумулює язичницькі
та християнські образи і мотиви, таким чином вибудовуючи когнітивний дисонанс у реципієнта та у такий спосіб
конотативно маркуючи романтичний смисловий контур
у ґотичну систему координат.
Цікаво простежити й типологічну спорідненість героя в
ґотичному та романтичному контекстах. Відчужений від
світу самотній мрійник вгадується вже в образі Дон
Кіхота або Гамлета. На думку Н. Букіної, саме ґотичний
негідник з його душевними сум‘яттями, драматизмом та
марґінальністю був адаптований романтизмом. Він
трансформувався у трагічного героя – вигнанця за лаштунками недосконалого світу. Така спорідненість героїв
наявна у «Мельмоті-блукачі» Ч. Метьюріна або «Чайльд
Гарольді» Дж.Г. Байрона. Згодом у літературі ХХ–ХХІ
століття цей образ набув конотації екзистенційного
відчуження [10, с.36]. Однак, суттєва диференціація між
романтичним та ґотичним героями, на наш погляд, насамперед полягає в світоглядному зіткненні кожного із них
із об‘єктивною дійсністю: якщо романтик кидає виклик
суспільству, розгортаючи свою «філософію життя», то
ґотичний герой – лиходій, який сам репрезентує конвенційну зумовленість дійсності шляхом моделювання
когерентної цілісності світу на основі антиномій.
Висновки. Отже, романтизм з його течіями сформував
жанровий кістяк літературної ґотики, а та, своєю чергою,
експлікуючи певні бароково-романтичні тенденції та
реконструюючи власні, скристалізувалася в окремий
жанровий різновид. Крім того, саме романтична тенденція
«забезпечила» форматування ґотичної концепції, зредукувавши «комплекс варварства», й водночас оприявнюючи
«серйозність» і повноцінність ґотичного жанру на літературній арені.
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TYPOLOGY OF GENRE AND STYLISTIC OF GOTHIC LITERATURE IN A DISCOURCE FIELD OF
ROMANTICISM
In the article is considered and analyzed the affirmations of gothic literature as a genre variety on the basis of the
ideological and aesthetic platform of romanticism; in the article are singled out and systematized the dominant features of
gothic poetic continuum; in the article is analyzed the formation of the genre of gothic literature and has been found out that
romanticism, with its versatility and «mirror» effect, has created a fertile operative space for polarizing the dualistic semantics
of gothic poetics, and the gothic genre, in its turn, most clearly manifested its ambivalent nature through the emblematic
mechanisms of the ideological and aesthetic system of romanticism. Such accommodation of gothic to romantic was realized
through the construction of the corresponding psycho-emotional states of romantic and gothic characters and mythological,
religious, onyric images, which syncretically interact with the formation of a homogeneous gothic multiple image.
Key words: gothic literature, romanticism, villain, dualism, antinomy, soul.
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ARCHETYPICAL FLORISTIC IMAGES IN ARTISTIC
INTERPRETATION OF MYKOLA ZEROV AND
MYHAJLO DRAJ-HMARA
The article deals with the characteristic features of the individual author‟s embodiment of the archetypical floristic
images in the texts of Ukrainian neoclassicists Mykola Zerov and Myhajlo Draj-Hmara. Poets-neoclassicists M. Zerov
and M. Draj-Hmara considered the sense of harmony, the beauty of life and nature at all levels of literary text: from the
desire to synthesize the achievements of predecessors, what enabled them to achieve balance and to express themselves
in their own poetic form. Creating their own poetic style, the poets turned to mythology and folklore, whose component
is the names of plant realitie. Theoretikal and methodological basis of the article is the wovks of M. Eliade,
Je. Meletynsky, N. Frei, I. Hillman, D. Chase, K. Junge.
The article proves that through the reinterpretation of the traditional images of floristic archetype, the neoclassicists
have their own unique style, in which there is always a complex entwinement of emotions and feelings that forms
individual picture of the world of each of the representatives.
Key words: concept, floristic, symbol, archetype, neoclassicists.

Introduction. The notion of an archetype is a
powerful code system that defines the level of social
intellectualism, thus it is interpreted in interrelation with the
evolution of the development of human consciousness. The
origin of this term stems from the pre-philosophical period,
however it acquired its complete form in Western philosophy.
It is known that the idea of prototypes-archetypes was
suggested by Plato, and later it was continued by C.G. Jung.
According to Jung, archetype is a phenomenon of the collective
unconscious, independent of human will, which builds the
psychic elements in certain archetypical structures in the form
of mythological symbols, images, motifs, plots [11, с.21].
Archetypes, modified in the course of historical development, preserve those genetic codes (primary images) that
correspond to certain ethnoculture as a part of the world
culture, presented in national images. Therefore, it is clear
that national culture is a reflection of historical experience,
as noted by S. Kryms‘kyj, «in its individually unique,
ethnically peculiar reflection» [5, с.15].
Archetype does not come into consciousness directly, but
in the form of «collective» images and symbols. A symbolic
artistic work always has its origins not in the author‘s personal
unconscious, but in «the sphere of unconscious mythology,
whose elemental images are the property of mankind» [7, с.63].
Analysis of recent researches and publications. The
theory of archetypes was in the focus of M. Eliade,
E. Meletyns‘kyj, N. Fry, J. Hillman, R. Chase, C. Jung. The
issue of the functioning of archetypes in Ukrainian culture
and literature was raised by V. Danylenko, O. Donchenko,
N. Zborovs‘ka, S. Kryms‘kyj, A. Njamcu, O. Potebnja,
L. Tarnashyns‘ka, A. Shestak etc.
The main material of study. The structure of the
mythological system was first determined by the image of
the World Tree, through which a person perceived the world
as an integral, structured and ordered whole, and identified
himself as an established part of it. Tracing the analogy of

life and the plant, we conclude that this symbol not only
expresses archetypical forms of collective unconscious
(according to C. Jung), but also proves itself to be floristic
realities in literature, which point to life-giving growth, the
sacred fruitful power, and the colorfulness of things on a
global scale, that is, the things whose personification was a
symbol of the tree.
Poets-neoclassicists M. Zerov and M. Draj-Hmara
considered the sense of harmony, the beauty of life and nature
at all levels of literary text: from the desire to synthesize the
achievements of predecessors, what enabled them to achieve
balance and to express themselves in their own poetic form.
Creating their own poetic style, the poets turned to mythology
and folklore, whose component is the names of plant realities.
«Five inflorescences of the unbowed artists», – this is how
M. Draj-Hmara called neoclassicists in his poem «Lebedi»
(«The Swans»). It is worthwhile to pay attention to the
interpretation of the very concept «inflorescence» as such.
The Dictionary of the Ukrainian Language gives such
definition: «a cluster of fruits or flowers on one branch; a
raceme» [6, с.176].
M. Zerov achieved the sonority and mastery of his poetry
due to the successful combination of the rhymes, which gave
special expression to the literary texts:
It emerges, ringing and diverse / For sixty short earthly
years / From marshy bottom – a water lily‟s gentle colour /
For us to quench the thirst… [4, І, с.54].
A lotus carries the original functional loading in this
poem. The author gives a broad interpretation of this mythoepic
symbol, combining the vision of the world as such and the
human life in it, which made it possible to outline the
archetype of the flower in all its flexibility and perfection.
Ancient symbolism and the figurative circle are widely
represented in the artist‘s poetry. The cycle of sonnets under
the common name «Motyvy «Odissei» («The Odyssey»
Motifs»), based on the Homer‘s work is the most vivid from
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the point of view of the use of mythical images. «Lotophages»
and «Laestrygones» – are the names of the first two poems
of the cycle. The mythological dictionary explains the Greek
words in such a way: «lotophages» (gr. – lotus-eaters) –
according to the Greek legend, they were mythical people
who lived in Lybia. The myth is used in «Odyssey» that
people who tasted the lotus, can forget the past. In modern
literature, the country of lotophages (or the country of the
lotus) is the place where one can forget sorrow and grief.
This is a historical explanation of the concept. M. Zerov
modernized the theme:
And there our community, driven by the grief / Was met
by lotophages; from the depth / Of their Earth they brought /
Us sweet and unknown before food [4, І, с.24-25].
M. Zerov devoted this poem to the critics who could
easily trace under the ancient image-concept of lotophages
the analogy with the forced counter-ukrainisation, and in
another poem «Laestrygones» they had the opportunity to
see themselves even more explicitly. No wonder the author
resorted to the allusion to antiquity, creating his version of
the invariant image of self-destruction, the renunciation of
the home for the sake of a foreign country, the tragedy of the
repudiation of the native places and national soil for the sake
of the ghostly values of «living large».
In M. Zerov‘s sonnet «Dante» there is an image of a
water lily, accompanied by pure flowers («far from anxieties
and earthly quarrelling»), which symbolize non-ideological
art, and which are focused on universal values and ideals:
The water lilies grew there in enormous quantities / …
I heard: «These magic water lilies / Far from the land, from
the valley of tears / Sprouted here from the God‟s hand…» [4,
І, с.76].
The short-term blooming and fading of this water flower,
of course, creates a slightly sad mood, but behind the flower
one cannot but see the fate of a person, for whom love
became both joy and anguish.
In the poetic texts, M. Zerov naturally combined his
personal feelings and the transformation of his own life
episodes into the experiences of the lyrical character. The
flower (according to him) is a sign of an ideal that opens to a
person in a barren country; it is an escape from the death. In
«a gray mild underground», where even the grass does not
smell, an encounter with a beautiful flower Asphodel is an
unexpected joy. «Asphodelus» is an asphodel, a genus, a
type of lilacs, the perennial herbs, with a thick strong root
and high stems up to a meter high, crowned with wonderful
white-flowered inflorescence with brown fibers on the
petals» [10, с.23].
So the symbol of a ruined life appears in the image of a
flower that grows without the sun in the underground
kingdom. The flower that sprouted on the day when the only
son of Zerov, Kostik, died, but it was never meant to give «the
spring of life». The flower Asphodel in the interpretation of
the poet is the antonym of «gray mild underground»:
In the gray mild underground, under the stream of Lethe /
A young Asphodel was growing in the odorless grasses /
«Poor plant! Why are you the dearest for me from all the
others, abandoned by the sun? What are you and how have
you sprouted?» «Me? I have sprouted in a minute in your
poor memory» [4, І, c.88].

M. Dray-Khmara, in whose poetry we also come across
the mentioned before lotus, adds to it the image of the swan
as an allusion to the «five inflorescences of the unbowed artists»:
For three nights you, the glorious beauty / Bloom, laying
out your leaves on the water / Big and round, like the shields
/ And a cruciate swan is swimming among them [1, с.27].
The poem acquires the philosophic nature: the static
evening landscape with a blooming Victoria – a thesis; the
desire of the lyrical character to continue its blooming – an
antitheses:
At first you are white, like mountain snow / And then in
the shine of a beauty / You become pink like a flamingo /
And finally, you get fiery like a glow / [1, с.56].
The aesthetics of the word develops in the use of the
occasional word combination, which connects what cannot
be connected.
I don‟t know what it is: happiness or anguish? – this
spring rosy madness [1, с.87].
It is necessary to highlight the symbol of the guelder-rose
bridge, which is found in several poems of the artist, it
reveals the semiotic depths of the text and the overtext:
In a flight it was pierced by a bullet, – / Fell on a
guelder-rose bridge [1, с.142];
I broke into tears on a guelder-rose bridge / [1, c.147].
This symbol appears in the last poems of the artist, which
date back to 1935 and 1937. This confirms the interpretation
of the image of the guelder-rose bridge as an artistic analogue
of the expected tragedy, the inevitable death. And though the
flourishing guelder-rose symbolizes the young girl, but when
it is cut or darkened, it symbolizes the death of this girl and
the bridge, apart from its main meaning to connect two ends
(in other case, it is young age and the time of man‘s
approaching the end of the life), means death, because from
the bridge, people dived into the water, ending their life with
suicide. This is how O. Frejdenberg defines it [8, с.112].
The landscape lyric poetry prevails in the thematic
spectrum of M. Draj-Hmara‘s poems. The poet loved nature
very much, he portrayed it so skillfully that, without describing
the mental state of the lyrical character, he could create a
certain mood. In one of the poems, he himself notices this,
sort of, visual feature of his lyrics (and the world perception):
I perceive the world with my eyes, because I love the
lines and the colours [1, с.84].
Even in the letters from the camp, a great place is
occupied by the descriptions of Kolyma‘s nature: tuffets and
purple flowers on them. Here are the examples of similar
landscape descriptions:
I stroll along the roads and wheat fields / The
cornflowers and wild papavers are around me / Along the
lines where the couch grass grows / The grasshoppers jump
and twitter… [1, с.152].
Figuratively-psychological parallelism, in the course of
which three stages of human‘s existence are maintained, is
affirmed by the harmony between the nature and a man:
My first blossom is the ringing of the lily / The second is
the roses‟ temptation / The last is a bright ruby of passion [1,
с.92].
The poet reflects the main stages of life in natural objects:
childhood is a lily and admiration, youth is a rose and a
dream, maturity is a ruby and passion. It makes it possible to
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find the elements of melancholy and sadness in the images of
flowers, to change them with eternity and hope for revival.
The key meaning of the plants in the poems of M. Zerov
and M. Draj-Hmara includes the following components: they
are living, spiritualized, they have the ability to create
sounds, they die (disappear), but they constantly appear
again, as a memory, poetry (creativity), a man:
Through bricks and rocks the green blood pulses / Of
earthly plants [4, 1, с.95].
The image of the flowerless spring garden in the poem
«Pam‘jati S. Jesenina» by M. Draj-Hmara is symbolic. Since
the garden itself is a multi-valued symbol by nature: beauty,
fruits, gifts. But this garden is deflorated, and here the
association appears, connected with the motive of
completeness, with the end of the cycle, including the life
cycle. In this case it is the anticipation of death:
That spring garden shed its blossoms / We will not hear
its steps / How to take it back? [1, c.68].
One can understand the meaning of transformations in
the circuits of metamorphosis (sometimes barely noticeable)
only in the context of mythopoetics based on the whole array
of folk traditions. The «literary» word reproduces the
external outlines of the lyrical plot, which is deliberately torn
and incomprehensible, while at the level of «traditional
meanings» the elements of the metaplot are being built.
Conclusion. So, as we see through the reinterpretation of
the traditional images of floristic archetype, the neoclassicists
have their own unique style, in which there is always a
complex entwinement of emotions and feelings that forms
individual picture of the world of each of the representatives.
It should be mentioned that phytonyms of neoclassicists
carry a symbolic meaning due to the ambiguity, figurativeness
and implicit content. Floristic symbols are connected with
the orientation to the ancient art, which are especially
expressed through universal and national archetypes. This is
also confirmed by the high frequency of M. Zerov and
M. Draj-Hmara‘s appeal to folklore, culturological saturation,
the polysemy of the symbolic system, and the coloring of
floristic archetypes.
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АРХЕТИПНІ ФЛОРИСТИЧНІ ОБРАЗИ В ХУДОЖНЬОМУ ОСМИСЛЕННІ МИКОЛИ ЗЕРОВА
ТА МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ
У статті розкриваються особливості індивідуально-авторського переосмислення рослинних архетипних образів у
текстах українських неокласиків Миколи Зерова та Михайла Драй-Хмари. Поети-неокласики М. Зеров та М. ДрайХмара втілювали відчуття гармонії, краси життя й природи на всіх рівнях художнього тексту: починаючи від
прагнення до синтезу досягнень попередників, а це давало змогу досягти врівноваженості й самовиразитись у
власних віршованих формах. Автори при творенні власного поетичного стилю зверталися до міфології та фольклору,
складником яких є назви рослинних реалій. Теоретико-методологічною основою статті є праці М. Еліаде,
Є. Мелетинського, Н. Фрая, Дж. Хіллмана, Р. Чейза, К. Юнга. Доведено, що через переосмислення традиційних
образів рослинної архетипіки «неокласики» мають свій власний неповторний стиль, в якому завжди присутнє
складне переплетіння переживань і почуттів, що в подальшому формує індивідуально-авторську картину світу
кожного з представників напряму.
Ключові слова: концепт, флористичний, символ, архетип, неокласики.
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ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ: ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
У статті окреслено поняття мовної номінації. Визначено, що мовна номінація є передусім процесом
найменування, тобто перетворення фактів позамовного середовища в набуток системи і структури мови, і
водночас його результатом. Розрізняють поняття первинної, повторної та вторинної номінації.
Узагальнено основні підходи до витлумачення поняття «вторинна номінація», визначено місце вторинної
номінації в системі інших типів номінації, окреслено статус вторинної номінації.
Ключові слова: номінація, мовна номінація, первинна номінація, повторна номінація, вторинна номінація.
Постановка проблеми. Явище номінації – складне й
багатопланове. Воно пов‘язане із цілим комплексом
проблем, зокрема з характеристикою самого процесу
виникнення мовних найменувань, із визначенням співвідношення знака й позначуваного, вибором мовних засобів
для вираження того чи того поняття, наявністю різних
способів називання [9, с.203].
Метою роботи є визначення статусу поняття «вторинна номінація» у мовознавчій літературі.
Виклад основного матеріалу. Теорія номінації ставить
перед собою важливе завдання, суть якого полягає у
вивченні співвідношення світу, що нас оточує, мислення
й мови, дослідження не лише різноманітних засобів
номінації, а й передусім самого процесу перетворення
фактів позамовної дійсності в набуток системи і
структури мови. О.С. Кубрякова зазначає, що номінація
пов‘язує навколишній світ зі світом мови, установлює
кореляцію між предметом і обраним для нього найменуванням, з‘єднує точку простору екстралінгвального з
точкою простору мовного [11, с.8]. Об‘єктом номінативного аспекту теорії мови, підкреслює Ж.О. Вардзелашвілі,
є всі номінативні засоби мови, утворені різноманітними
способами, а у світлі теорії номінації розглядають
питання системності слів не тільки в їх прямих, а й у
переносних значеннях [3, с.62].
Номінація, за визначенням В.М. Телії, є «процесом
утворення мовних одиниць, що характеризуються номінативною функцією, тобто слугують для називання й розчленування фрагментів дійсності та формування відповідних
понять про них у формі слів, поєднань слів, фразеологізмів
та речень» [15, с.336]. В.В. Зайцева наголошує, що
однією з типових рис номінації є відсутність слова, яке
безпосередньо називає денотат, оскільки номінація лише
вказує на певну його ознаку [9, с.15].
Мовна номінація одночасно є процесом найменування і
його результатом. Створення номінативної одиниці
передбачає вільний вибір нічим не мотивованого мовного
знака та використання наявних матеріальних елементів
мовної системи. Г.А. Уфімцева зауважує, що за умови
розгляду номінації в гносеолого-семіотичному аспекті,
вона постає як процес переведення фактів позамовної
дійсності в елемент системи та структури мови, у мовні
значення, які відображають у свідомості носіїв мови їхній
суспільний досвід [16, с.13]. На думку Д.М. Шмельова,
особливість процесу номінації полягає в тому, що матеріа-

льне втілення наших знань про світ виражається не тільки в
словах і не просто у словах, а в словах, більшість із яких
(а потенційно всі) мають здатність передавати не одне, а
декілька значень, тобто поперемінно функціонувати у
властивості різних одиниць номінації [17, с.5].
Для опису системи номінативних засобів мови важливим є розрізнення первинної, повторної та вторинної
номінації.
Дослідники зазначають, що первинна номінація має
семантичну природу і здійснюється на основі встановлення
у свідомості певних відношень між уже зафіксованим у
номінативному арсеналі мови фрагментом дійсності й
тим, що тільки фіксується. Первинна номінація – це
надання імен предметам, явищам, об‘єктам довкілля, які
ще не мають свого мовного позначення. Ґрунтуючись на
предметно-чуттєвому сприйнятті, вона узагальнює
суспільний досвід і реалізує пряму функцію називання.
Вона є основною, первинною функцією знака [6, с.137].
Повторна номінація характеризується тим, що постійний денотат може мати декілька номінантів, що вже називалися раніше. Тому доцільною видається думка
Г.А. Уфімцевої, що під час повторнної номінації
береться до уваги друге найменування того самого об‘єкта
в контексті [16, с.228-229].
Вторинна номінація – «це надання об‘єктові ще однієї
назви: з іншою мотивованістю і з певною спеціальною
метою (метонімічна або метафорична номінація, перифрази та ін.) або як трансформація попередньої назви
об‘єкта» [14, с.386]. Вторинна номінація є називанням
новим іменем предмета, що вже має своє ім‘я. Виникнення
в предмета імені можуть зумовлювати різні чинники.
Однією з найбільш важливих причин надання предметові
ще одного найменування, на думку А.Ф. Журавльова, є
момент експресії та орієнтація на економію мовленнєвих
засобів [8, с.50].
Вторинна номінація – явище складне й багатогранне,
оскільки вторинні номінанти становлять собою наслідок
прямого відображення дійсності. Їхню семантику зумовлює значення вихідного слова. Призначення вторинної
номінації влучно окреслила В.М. Телія, наголосивши,
що вона є скрізь, де відбулося переосмислення мовної
сутності – автономної чи неавтономної [15, с.337].
З одного боку, вторинну номінацію тлумачать як процес
«надання об‘єкту ще однієї назви: з іншою мотивованістю
і з певною спеціальною метою» [14, с.386]. З іншого – її
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розглядають як використання матеріальної оболонки
вже наявної одиниці, що позначає іншу реалію, а також
супроводжується появою в її семантичній структурі
нової семи [15, с.336-337].
У дослідженні явища вторинної номінації сформувалося кілька основних підходів. Прибічники першого
підходу, ономасіологічного, розмежовують поняття
«первинна» і «вторинна» номінація. Активізація ономасіологічних досліджень відбувається з виходом у 1977 р.
колективної монографії з мовної номінації, у створенні
якої взяли участь В.Г. Гак, Г.В. Колшанський,
О.С. Кубрякова,
Б.О. Серебренніков,
В.М. Телія,
Г.А. Уфімцева та інші лінгвісти. У роботах цих мовознавців було розглянуто особливості процесів номінації,
типи та види лексичної номінації, процеси словотвірної
номінації, обговорено закономірності номінації у
зв‘язному тексті. Висвітлено лінгвістичний, пізнавальний,
семантико-типологічний аспекти мовної номінації.
Однак терміни, які вживаються на позначення базових
понять теорії номінації в ономасіологічній літературі
вживаються неоднозначно. Так, наприклад, А.Ф. Журавльов
первинну номінацію кваліфікує як акт привласнення
імені предмету, який ще не має свого мовного позначення і тільки чекає на нього. Вторинна номінація, на
думку науковця, є називанням новим іменем предмета
вже названого [8, с.50]. Такого погляду дотримується й
О.О. Тараненко. Дослідник підкреслює, що вторинна
номінація – це трансформація попередньої назви об‘єкта
через надання йому іншої назви з іншою мотивованістю
чи з певною спеціальною метою [14, с.386].
Другий підхід до явища вторинної номінації
представлений у роботах К.С. Азнаурової, В.М. Телії,
Г.А. Уфімцевої, які вважають, що під час визначення
вторинної номінації, точкою відліку є не об‘єкт позамовної
дійсності, а сама мовна одиниця, характер її номінативної
ролі (первинний – невмотивований чи вторинний –
мотивований, похідний) [6, с.137-138]. О.А. Габінська
вважає ці підходи суперечливими. Проте, на думку
дослідниці, суперечності можна усунути, якщо взяти до
уваги, що первинна та вторинна номінації різняться за
своєю функціональною суттю. Первинна номінація належить до явищ ономасіологічного порядку, тоді як вторинна
номінація – явище лексичного плану, оскільки демонструє
семантичну гнучкість мовних одиниць [4, с.11].
Третій підхід, функціональний, кваліфікує вторинну
номінацію як таку, що може мати й мовний, і мовленнєвий
характер. У першому випадку результати вторинної
номінації з‘являються як прийняті мовою й конвенціонально закріплені значення словесних знаків, у другому –
як оказіональне вживання лексичних значень у невластивій
їм номінативній функції. Однак у самих процесах вторинної номінації – мовній або мовленнєвій – немає істотної
різниці, проте в мові закріплюються, здебільшого, такі
вторинні найменування, які репрезентують собою найбільш
закономірні для системи цієї мови способи іменування й
заповнюють відсутні в ньому номінативні засоби.
Прибічники четвертого, лінгвокогнітивного підходу,
розглядають вторинну номінацію як засіб концептуалізації
дійсності. Будучи другою назвою вже позначуваного
об‘єкта, вторинний номен має на меті не просто назвати
предмет навколишнього світу, а передусім сформувати
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уявлення про нього, концептуалізувати його в людській
свідомості [10, с.187]. Так, наприклад, метафора як засіб
вторинної номінації, з погляду когнітивної лінгвістики, є
важливим когнітивним процесом, без якого було б неможливим отримання нового знання [12, с.381]. Г.Г. Слишкін
зауважує, що у функції вторинної номінації можуть
уживатися прецедентні одиниці, які так само репрезентують собою лінгвокогнітивний феномен, оскільки містять
фонові знання і здатні утворювати концепти [13, с.28].
Висновки. Отже, вторинна номінація – складне й
багатопланове явище, яке репрезентує використання
наявних у мові номінативних засобів у новій для них
функції – функції найменування. Первинна номінація,
ґрунтуючись на предметно-чуттєвому сприйманні, є
узагальненням передусім суспільного досвіду людини і
витворенням мовного досвіду пізнання. Вторинна лексична
номінація є узагальненням мовного досвіду. На нашу
думку, вона змінює семантичний компонент внутрішньої
форми мовної одиниці й використовує її як асоціативнообразне переосмислення мовної дійсності.
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SECOND NOMINATION: PROBLEM OF INTERPRETATION
The article outlines the concept of language nomination. It is determined that the language nomination is primarily a
process of denomination, that is, the transformation of the facts of the extra-language environment into the gain of the system
and the structure of the language, and at the same time its result. Distinguish the notion of primary, secondary and secondary
nomination. The main approaches to the interpretation of the concept «secondary nomination» are generalized, the place of
the secondary nomination in the system of other types of nomination is determined, the status of the secondary nomination is
outlined.
Key words: nomination, language nomination, primary nomination, re-nomination, secondary nomination.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ
(РЕЦЕПЦІЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ)
У статті розглядаються особливості суспільного і культурного життя в Україні кінця ХІХ – початку
ХХ ст. Оскільки країна на той час була у складі різних імперій, Російської та Австро-Угорської, специфіку
процесу окреслено з перспективи представників двох регіонів – Наддніпрянщини (Леся Українка) та
Буковини (О. Кобилянська). У сприйнятті ключових письменників ранньомодерної доби показано шляхи
пошуку суспільного консенсусу. До уваги взято станові, соціально-економічні та культурні чинники життя
України.
Ключові слова: традиція, суспільство, покоління, епоха, культура, освіта, час.
Постановка проблеми. Проблеми українців, як етносу, модерна реконструкція якого в соціополітичних
категоріях більше означувалася конструюванням наново,
мали системний характер. Необхідність протистояти
близьким «братнім!?» народам, що навіть питомою більшістю не сприймалися об‘єктом протистояння, обтяжувалася
становою розосередженістю. Втрачена або у ліпшому
випадку розмита національна ідентичність вищих класів
і пролетаріату навіть не контрастувала, а доповнювалася
ювенальністю селянства. Так принаймні було на сході,
де роботу, як запевняла Леся Українка варто починати з
верхів.
Мета роботи – виявити особливості соціальної комунікації та взаємодії в українському суспільстві кінця ХІХ –
початку ХХ. Означене питання розглядається в опціях
сприйняття проблеми Лесею Українкою та Ольгою
Кобилянською – чільними письменницями того часу.
Виклад матеріалу. Більша активність західноукраїнського селянства була зумовлена ширшими можливостями,
але становище цієї провідної і національно найспроможнішої верстви, мало різнилося по обабіч Збруча. Це відзначала і Кобилянська за своїх перших відвідин Наддніпрянщини. «Хліба тут дуже гарні, але ж бо тут і землі! –
писатиме вона батькам. [...] але та земля належить панам, а
селяни мало що мають; села їх малі і бідні. Трохи дивно,
що стільки землі, а народ емігрує, і ще більше, як у нас»
[3, с.424]. Опускаючи моменти співчуття і допомоги
нужденним, на яких так любила акцентувати радянська
критика, варто зосередитись на, сказати б, концептуальному авторчиному трактуванні ролі цієї суспільної
верстви. Чимало тут пояснюють спостереження
Т. Гундорової, що на її думку, як письменниця-мислителька «Кобилянська ставить питання про спроможність
українства як модерної нації, наголошуючи на тому, що
в суті своїй ―мужича‖, або ―народна‖ українська народність живе минулим, не має духовного аристократизму й
поривання до майбутнього […]. Народницький фетиш
(―народ‖) дістає, отож, зовсім не ідеальну характеристику в Кобилянської. З іншого боку, ―мужик‖ – це
іпостась природи, її креативно-духовний первісток.
Тому Кобилянська поборювала соціальну, гендерну і
морально-психологічну ―мужичу‖ домінанту української
суспільності, але водночас нерідко називала себе

―справдешнім мужиком‖, ―буковинським мужиком‖» [1,
с.162].
Кінцеві самоозначення, які Гундорова пов‘язує зі
спробами авторки заявляти близькість до простолюду,
більше стосувалися певних рис характеру, а ще обставин
життя і творчості. Натомість «потенційну консервативність» народу, його замкнутість на собі, на традиції як на
минулому, Кобилянська не схильна усе ж сприймати тільки
«вічною потенційністю», зовсім позбавленою креації.
У цьому пункті її погляди збігаються з переконаннями
Лариси Косач, на становлення яких, що відомо, мав значний вплив М. Драгоманов.
Напрацьована ще за доби романтизму концепція народу
як «збірної особи» (П. Куліш), знайшла підтвердження і
розвиток у позитивістських теоріях Драгоманова.
Зокрема й прийнятій ним доктрині соціалізму. Європейський ґатунок цього вчення, приступний і мірою інтересу
та можливостей засвоєний обома письменницями, передбачав доступ до суспільного будівництва усіх класів. Тому
у просвітницьких підходах небога, слідом за дядьком,
віддавала перевагу науці, порозумінню і співпраці, а не
навчительству, пропаганді й агітації.
Л. Косач, до речі, як і її буковинська товаришка, уникнула поширеної на тоді форми громадсько-патріотичного
обов‘язку ходіння в народ. Звісно, обоє щиро цікавилися
життям селянства, передусім формами мистецького
самовияву, що знаходило вихід у збиранні й записах
фольклору. Та у цьому не було завжди штучного, а на сході
взятого майже за повинність, братання з простолюдом.
Рівно ж як відстороненого навчительства чи дослідницького інтересу. Натомість було інше і головне – націленість
на взаємодію, відвертість і рівність стосунків на шляху
національного поступу. За такого, справді демократичного
підходу знімалася одна з наріжних перешкод до соціального консенсусу, означувана концепцією «двох правд».
І, що важливо, доброхіть знімалася стороною найбільш
причетною до її витворення – вищої верствою.
Така позиція вимагає додаткового нюансування у кількох вихідних пунктах, «затертих» свого часу різними
ідеологічними підходами. Принципово відмінною од
загальнопоширеної (всеросійського кореня) практики
каяття перед простолюдом, виведеної зі свідомо культивованого почуття неспокутного, аж якоїсь метафізичної
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природи, гріха, була наставленість молодих українців.
Більш усього їм залежало на обов‘язках і відповідальності
перед тими, хто стихійно чи напівстихійно, а лишився
вірним отчим порогам. Чи ішлося тут до визнання власної
провини? Запевне, але в її, сказати б, одночасно історичній
та реальній частинах. Переступ, або нехай зрадливість
українських еліт, що, можливо й вирішальним чином,
призвів до державного падіння, повинен бути усвідомлений і виправлений нащадками. І найголовнішим свідченням засвоєного уроку має слугувати повернення / реактуалізація національної ідентичності. Але не в зовнішніх
проявах етнографічно-описового народництва, а внутрішньо-світоглядним прийняттям самостійного політико- й
соціокультурного курсу. Звідси й таке принципове
неприйняття угодовства у будь-яких його формах –
москвофільства, русинсько-польського і русинсько-румунського союзів на заході чи українсько-російського братання на сході країни.
Єднанням, яким можна здолати історичну прірву і
направити «звихнутий» національний часопростір, виступає усезагальний суспільний консенсус. У ньому
інтелігенція та селянство становитимуть дві крайні сили
соціального організму, здатні «зшивати» країну на всіх
визначальних рівнях. І надпринципово, що тут аж ніяк
не протиставлялися ініціатива й пасіонарність «низів» та
вольові зусилля «верхів». Ішлося тільки про більшу
відповідальність, бо й вищу свідомість і можливості,
останніх. «Я очарована звістками з Вашого краю, – читаємо
у відгуці на пожвавлення громадського життя в Галичині, –
ще наша доля не загинула, коли у нас такий народ є! І як
се так могло скластись, що у такого народу така інтелігенція виросла нецікава (щоб не сказати гірше!), як се
народовці не бачать і не знають свого народу? Що у нас
інтелігенція мало знає народ, се ще не так дивно, бо у
нас прилюдности жадної нема, а в Вас і преса, і віча, і
відозви» [4, 208].
Постійна увага, навіть прискіпливість цитованої
авторки до процесів ферментування, власне витворення
нової інтелігенції суттю своєю принципово різнилася від
скептицизму в цім питанні вихідців із селянського
середовища. Найвідомішими прикладами можуть бути
позиції, до речі, професійних політиків, В. Винниченка
та В. Стефаника. Їхня партійна кар‘єра і мистецькі
здобутки є неспростовним свідченням вітального потенціалу «низів», але не обов‘язково противагою чи, тим
паче, єдиною альтернативою росту еліт.
Зовсім не протилежно, а якраз у доповнення висунутим
колегами-чоловіками кластерам пролетаріату і селянства
жінки (не винятково, але передовсім) доводять не меншу
спроможність традиційно вищих суспільних страт.
Цікаво, що з-поміж товаришок-сучасниць – Л. Косач,
Л. Старицької-Черняхівської, Х. Алчевської – Кобилянська,
яка, і з походження, і соціально-економічно, належала до
порівняно нижчого стану, найрадикальніше обстоювала
ідеї аристократизму. Його родовий (успадкований) та
духовний (набутий і розвинутий) складники поставали
не так «застиглим» статусом, як можливістю невпинного
самовдосконалення на приклад і благо для інших. «Се
правда – писатеме вона до наймолодшої з подруг. – Ми
виступили вже на арену європейського життя, і від нас
самих залежить се, чи виборемо собі місце на ній тривале і

на будуче. Я думаю і маю те глибоке переконання, що наколи кожна одиниця буде щиро над собою працювати і
різьбити [себе], то ми яко маса ніколи не згинемо, не
зійдемо з тої арени. Се ж неможливо [...] Пані, дай нам
Боже багато а багато таких жінок, як Ви. Такі представительки народу свого – нехай що він ще здавлений – вони мусять бути поважані світом, і з ними мусять числитися
яко з силами того ж народу!» [3, с.554].
Делегуючи «одиниці» право представляти спільноту,
Кобилянська свідома тягаря, доброхіть узятого на себе
кожним, хто почувається до обов‘язку перед майбутнім.
Запевне, що й акцентування ролі жінки важливий, а для
цієї авторки навіть принциповий підхід у вирішенні
питань суспільного будівництва. Але чи стверджувалася
тим винятковість однієї зі статей? Якщо зважити на
міркування Т. Гундорової, то більші можливості, а отже,
переваги у модернізаційних процесах належаться саме
жіноцтву. За спостереженнями ученої, ішлося не просто
до ревізії існуючого стану речей, а до повноформатної
гендерної інверсії: патріархальні маркери природи як
фемінного й цивілізації як маскулінного мінялися місцями.
Звідси й дві версії, а то навіть концепції культури:
«Самодостатня, переважно звернена до минувшини і традиції, циклічна у своїй суті, ―природа‖ не має в собі ідеї
розвитку (прийдешности), вона не знає індивідуальности і
задовольняється вузьким матеріалізмом. Натомість ―вища‖
культура спрямована на майбутнє, живлена індивідуальною волею, свідомо модельована, несе в собі імпульси
творчости. Кобилянська буде називати ці дві іпостасі
природи ―мужичою‖ та ―вищою‖ культурами» [1, с.31].
Недоліки першої, до інтенційності яких додаються ще й
чинники зовнішнього національного / інонаціонального
планів, як і переваги другої, не знімають, однак, потреби
органічного їх поєднання задля витворення повноцінної
моделі нового українського світу.
Важливо, що такі міркування опиралися передовсім
на власний досвід, у той самий час визначаючи його.
Інакше кажучи, індивідуальне становлення і розвій
синхронізувалися, власне зливалися з життям і поступом
країни. Все, що цей хід утруднювало, чи навіть йому не
сприяло, належало полишити в минулому, на розважок
кабінетним патріотам. Відмова двадцятирічної Л. Косач
і її ровесників-однодумців од застарілих ідентифікаторів,
якраз таки найменше мала у собі демонстрування юначого
максималізму в піку старшим товаришам. Насправді
було інше й головне – належна відповідь на виклики часу,
пафосно кажучи, історії. Наче й принагідна теза з листа
Драгоманову – «от, прийшлось до слова, то скажу Вам,
що ми відкинули назву ―українофіли‖, а звемось просто
українці, бо ми такими єсьмо окрім всякого ―фільства‖»
[4, с.138] – суттю своєю знаменувала прихід у національний простір нової генерації. Тобто людей не тільки
причетних до справи через сентимент, хобі чи замилування
«народними святощами» (термін доби), а громадян,
здатних формувати й відстоювати державницькі інтереси.
Невипадково, говорячи про значення подруги для свого
становлення, Кобилянська виокремлює цей рівень: «при
ній (Лесі Українці – Р. С.) я заглянула глибше в акції
розвою українізму, цебто націоналізму, і пізнала більше
українського світу й поглядів. Вона ж багато оповідала,
була образована, і я їй дуже вірила» [3, с.240].
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Не варто, мабуть, перебільшувати значення громадсько-політичних впливів, то більше такого кшталту
просвітництва на цитовану авторку. Вочевидь, її зорієнтованість у поточному стані справ і, відповідно, заангажованість до них, не була такою ж глибокою, як у товаришки.
Та поза сумнівом, чинні на тоді вектори цивілізаційного
процесу Кобилянська могла відстежувати й аналізувати
самотужки. Принаймні це точно стосується двох ключових
форм суспільного уладування, що антагоністично пройшли
мало не через усе ХХ ст. І коли соціалізм, протилежно до
подруги, обмежився тільки сферою теоретичного інтерес у,
то націоналізм став однією з важливих платформ для
саморуху.
У випадку останнього ідеться не про крайні, тим паче,
екстремістські дискурси (таких у тім часі в нас ще просто
не заклалося). Головне, на чому тут залежало новому
поколінню, – це формування прогресивного, зорієнтованого на реальні справи зовнішнього і внутрішнього
порядку денного країни, якої поки що немає на політичній
мапі. Подвійність ситуації, де опинялися такі люди,
цікава хіба відруховістю їхньої емоційної реакції, яка,
однак, кардинально не впливала на зміну курсу. Л. Косач,
приміром, мала одночасно реноме «космополітки» (в
середовищі українофілів) та «націоналістки» (в русо- й
полонофільських колах). Не стане перебільшенням
сказати, що й репутація Кобилянської складалася у
цілком схожих «мотивах». Але й тут плекання, етнічних
почуттів то їхня більше гіперболізація, не ставали
самоціллю. Стихійно чи внутрішньо-зважено вона належала до тих натур, які поза усім бували націлені на реальну
справу, на результат. Тому роз‘ятрювання національних
образ та зловтішне спогадування історичних кривд,
якими не рідко, збувалося патріотичного обов‘язку,
зовсім її не тішило. Свідченням цьому може слугувати
«епопея» заснування жіночого товариства на Буковині,
яка розгорнулася всередині 1890-х рр.
Кобилянська, що послідовно обстоювала порозуміння
між різними напрямками місцевого українства, була прост о
заскочена брутальністю «народовців» яким симпатизувала
й інтереси яких, по ідеї, представляла. З‘ясовуючи Павлику
нюанси справи, знайомої йому тільки в загальному, дописувачка ще цілком спокійна: аполітичність статуту, програма практичної діяльності, робота з нижчими суспільними
верствами тощо. Але демарш «патріотів» в піку «москвофілам» і розгромно-викривальна стаття у місцевій газеті
на безсторонній коментар уже не здобулися. «Не сумніваюся ані хвильки, що причина того, що з українок не
явився (на установчі збори товариства) ніхто (окрім
Кобилянської), лежить в махінації наших ―м‘яких‖ патріотів (―народовців‖) – спасибі їм за теє! Вони тут дійсно
не бачать нічого іншого, жодної щирої волі – лише рублі – і
рублі! Не знаю, чи перепудились якоїсь Москви тут, в
Чернівцях, де з одної сторони румунізуються русини, а з
другої німчат[ься], з третьої польщат[ься], […]». Тема
фінансової підтримки, до речі не тільки російської, була
однією з головних, адже «―Буковина‖ (згаданий міський
часопис; усі уточнення в дужках мої. – Р.С.) розкричалась –
що запомога, котру получило теє товар[иство], єсть румунська! Та нехай буде собі і хінська, най не забувають, однако, звісні ―м‘які‖ патріоти, що гроші тоті не підуть на румунських дітей, лише на наших, руських» [3, с.266-267].
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Важливо уточнити, що окреслена позиція є рівно далекою як від немилого молодим патріотам «угодовства»,
так і вузькоетнічного консерватизму. В силу прозахідного
культурного векторування, Кобилянська була достатньо
ознайомлена з теорією соціального дарвінізму. Принаймні
у тому обсязі, щоб розуміти і закони суспільного, а тим
паче державного й міждержавного механізмів розвитку
та взаємодії. Можливо й не повною мірою, та принципи
природного добору, тобто боротьби сильніших (не тільки
біологічних, а й соціальних організмів) за життєвий
простір і ресурси не мали б їй здаватися чимось неймовірним. Німецька ситуація останньої чверті ХІХ – початку
ХХ ст., коли формувалася модерна нація й збиралися
території, тільки скріплювала означені враження. І річ
зовсім не в сумнозвісному пруському мілітаризмі, хоч і
перемоги на полі бою мають неабияку вагу. Розквіт культури, мистецтв, науки, технологій, небувалий соціоекономічний підйом все це дійсно приголомшувало, захоплювало, поривало.
Особливо сказане стосується вихідців з Halbasien
(Напівазії), як за аналогією до дядькової атестації
Болгарії, визначатиме підросійську Україну і його
небога. Її листи з-за кордону, найперше Берліна – справдешнього мегаполіса майбутнього, Відня, міст Італії, – то
наче відгуки з паралельної реальності. Ось одне з таких
ранніх, зі столиці Австро-Угорщини, спостережень:
«Розглядаюсь я собі на тую ―Європу‖ та європейців;
певне, що не все можна отак, сидячи збоку, побачити,
але все ж хоч дещо. Перше враження було таке, ніби я приїхала в якийсь інший світ – кращий світ, вільніший. /
Мені тепер ще тяжче буде у своєму краї, ніж досі було.
Мені сором, що ми такі невільні, що носимо кайдани і
спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко
мені, і жаль, і болить...» [4, с.136]. Почуття ганьби й
образи за свій, колись вільний народ, а тепер добровільного бранця, що вже звик і навіть величається накладеним
ярмом, не полишають авторку, де б вона не перебувала.
«В‘язень, що придумав собі свободу», – визначатиме
Ніцше такий феномен – «мудра і заразом лукава, недобра
його душа». Розвінчанню цієї великої облуди, цього заспокійливого самообману роздвоєної, розчахнутої душі й
віддаватимуть усі сили молоді українці. «Я не знаю, що
буду робити, вернувшись в Р[осію], – пише Л. Косач з
Софії, – сама думка про се тюремне життя сушить моє серце.
Не знаю, як хто, а я не можу терпіти мовчки під‘яремного
життя. Недарма ж я вивчилась по-англійськи, далебі, читаючи твори великих письмовців анг[лійських] XVII ст ., думаєш: чом я не живу хоч у ті часи, що з того XIX в., коли
ми так ганебно пропадаєм та ще й мовчки?» [4, с.350].
Ефект «випадіння» з простору і часу, яким супроводжувалися закордонні вояжі вихідців з країн-невільниць,
мав своє пояснення і для європейців. У праці 1890-го р.
Ф. Ніцше пише про це у розмислі під назвою «Небезпечне
виселення». І можна тільки подивуватися наскільки
гостро вже й тоді поставало питання взаємин Сходу і
Заходу: «Для Росії властиве постійне виселення
інтелігенції: люди виїжджають за кордон, аби там почитати
чи написати добрі книги. Однак цим вони сприяють тому,
що полишена умом батьківщина все більше перетворюється на витягнуту пащу Азії, яка хотіла би проковтнути малу Європу» [5, с.319].
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Варто лишити осторонь питання міжцивілізаційного
протистояння, адже для прогресивних українців того
часу воно вже дістало прозахідного вирішення. Натомість відзначена філософом проблема інтелектуального
знекровлення або, ширше кажучи, еміграції розв‘язку
немає й по сьогодні. А все ж навіть найбільш ліберальні
в цих питаннях люди європейські можливості – освітні,
культурні, світоглядні – розглядали передовсім як
можливості. Важило здобути щось не лише для себе, а й
для країни. У цитованій праці Ніцше міркує і над цим.
Зокрема, коли звичаєм древніх, порівнює подорож із
життям у градації з п‘яти способів шляху-буття.
Зосередимось тільки на останньому з них, найвідповіднішому ситуації: «існують інші, найбільшої сили (подорожани. – Р. С.), котрі усе побачене, після того, як воно
було пере-жите і в-жите, мусять врешті-таки неодмінно
ви-жити із себе у вчинках і творіннях, тільки-но повернувшись додому. – Подібно до цих п‘яти видів мандрівників, всі люди загалом здійснюють свою мандрівку
життям, – найнижчі, як чистий пасив, а найвищі, як
діячі, котрі без залишку виживають усе, що внутрішньо
нагромадили» [5, с.129].
Вітальність життя, оспівана мислитилем-волюнтаристом, знаходила вияв у формах громадської та культурної
активності. Особливою складалася ця потреба для юної
Лариси Косач, енергію котрої підсилював і направляв
великий учитель. Гурток київської молоді, до якого
належала вона з братом, чи не від початку став на драгоманівську платформу в головних на тоді питаннях політики,
освіти і просвіти, науки та мистецтва. Непорівняно
актуальнішою, ніж на підавстрійських землях, поставала
цивілізаційна дилема. Повідомляючи дядькові, що серед
українства все більшої ваги набирають «европеїзм» і
«западнічество», небога не просто фіксувала обнадійливі
тенденції росту. І навіть не у все відчутнішому поколіннєвому протистоянні найперше річ. Головне – це обираний
і багатьма остаточно затверджений вектор поступу, який
інакшим, ніж західний, бути не може. В одному з листів,
дякуючи за інформаційно-аналітичний огляд ситуації,
Драгоманов пише, що «теж не одчаюється в українцях,
особливо в молодих, і про старих не так то погано думає:
вони, все таки, роблять своє діло, тільки що вже занадто
багато плачуть. Дивує його те, що вони тратять силу і
час на те, щоб ламати двері, що вже одчинені. Нема других
задач у нас, окрім тих, які єсть і в Европі, нема других
способів. Ріжниця тільки в кількості, а не в якості. Що в
Европі робиться publice і en gros (Прилюдно і гуртом
(фр.), у нас може робитися privatim або privatissime і en
détail (Приватно або дуже приватно і в роздріб (фр.), –
от і все. А наука одна, ціль одна. Ну, і брались би до
науки, а потім до прикладу її (лист подано у дослівному
переказі О. Косач-Кривинюк. – Р. С.)» [4, с.205].
Автономність «робочої одиниці», реальна праця котрої
в обраній ділянці може неспівмірно перевищувати гуртову
громадянську благодійність і вільнодумство на словах,
поставала на певному етапі одним із основних «модулів
діяльності». Принаймні для осіб обмежених в публічній
сфері певними обставинами – політичними, організаційними, приватними тощо. Десь більше внутрішньо, навіть
підсвідомо це розуміла й Кобилянська, якомога уникаючи
порожньої прилюдності задля саморозвитку, індивідуаль-

ного руху в напрямі важливому для усіх. «Чи маєте товариські або літератські сходини? – запитує вона в Ольги
Франко, розкриваючи притім ситуацію на Буковині. –
В нас люди (патріоти) сходяться щонеділі на ―Бесіду‖
(культурно-освітнє товариство – Р. С.) і бавляться, як
можуть. Все зала набита жіноцтвом та панками, але я,
правду сказати, не дуже радо і не завше іду. Не люблю
більшого товариства, та й і до забави в мене трохи більші
претензії. Волію вже дома сидіти та й читати» [3, с.383].
Стиль життя, вимушено проваджений Л. Косач, наче б і
змагав до такого ж відособлення. Але родинна традиція
публічності у поєднанні з активною натурою скеровувала,
принаймні замолоду, коли були сили й завзяття, до громадської діяльності. Улюблена форма самопрезентації кабінетних правдорубів, застаріла навіть і на своїх, сказати
б, історичних ареалах, вже вичерпала і той невеликий
потенціал, що зветься юначим поривом. «Більшість
молодих інтелігентних людей, – характеризує авторка
ровесників, – сидить по великих містах, учиться і
―виробляє собі світогляд‖ у безконечних спорах на
російський лад (до білого світу, з криком до сліз), може,
вони коли вивчаться, може, вироблять врешті той світогляд, та тільки се довга справа, надто при таких методах
самоосвіти, і шкода, що багато сили іде, власне, на
метод, а не на самоосвіту саму. Другі люди беруться
краще до сієї справи, менше споряться, а більше учаться,
а де не тямлять самі, там просять кого тямущого щоб навчив, та чогось сей спосіб самоосвіти більше тримається
на півночі (в Росії – Р. С.), а не в нас на полудні, а наші
полудневі люди навчаються його по більшій часті тоді,
коли доля їх закине на північ» [4, с.204]. Ходити в науку
до Москви мало хіба той резон, що переймаючи деякі методи та форми, зокрема і громадської роботи, доводилося
зміцнювати не тільки власні позиції, а й пізнавати
супротивника. І вже тут, ще під домінуючим впливом
Драгоманова, небога принципово розмежовує інтереси
суттю своєю імперського центру і національні потреби
околиць, що прагнуть стати центром для себе.
Радикалізм російського революційного руху, зокрема
його лівого спектру, направду вигідно вирізнявся од
потульного малоросійського лібералізму. «Вже тая
―політика‖, ―лояльність‖, – писатиме вона дядькові, –
криві дороги, що ведуть до високого ідеалу, ―повага до
народних святощів‖, ―уміркований лібералізм‖, ―національна релігійність‖ etc. все оте вже так утомило нас,
молодих українців, що ми раді б уже вийти кудись на чисту
воду з того ―тихого болота‖. Та вийти було трудно, бо
удома у нас ―старі‖ не дуже симпатизували отим ―смілим‖
змаганням […], а в Галичині ми не знали поступовішої
партії над народовців, бо про нову партію радикальську
дуже мало чували» [3, с.137]. То ж і не дивно, що симпатії і
підтримка цілковито були віддані найдієвішій в тому
часі політичній силі.
Відкритий «Лист на Україну до товаришів», відісланий,
1895 р. з Софії (отже погоджений з дядьком) відповідальність і обов‘язки за країну покладав передусім на нове
покоління. У зверненні до однолітків, емоційному, сказати
б, полум‘яно-розпачливому водночас, конспективно насвітлено й головні пункти робочої програми. Програми не
просто виробленої в дискусіях, а виплеканої, вимріяної
палкими серцями й чистими душами. «Мені згадуються, –
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пише авторка, – ті довгі вечори-ночі, проведені у
великому гурті, або вдвох з яким товаришем […] я не
можу забути тих речей, що говорились. Скільки хороших,
щирих слів, скільки ясних думок! І політична воля, і
освіта народу, і потреби нашого краю, і оборона прав
народності, і конечність здобування волі слова хоч за
кордоном поки що […], все то, здавалось, ставало так
ясно перед нами, здавалось, що от-от здіймуться руки і
закипить робота... Але що ж? Невже то був марний гомін?». Вочевидь так думати нікому не хотілося, тому й
закінчується документ навіть не закликом, а свідомою
готовністю перейняти зброю з натомлених рук: «Робітники
біля нашої літератури красної ще є (хоч і то не гурт),
робітників же, що ретельно працюють біля нашої волі,
[...] – тільки сих два-три чоловіки і тим уже врешті сил
не стає. За нами більш нема старих борців, посеред нас –
все ще діти, отже, хто порятує нас, коли не схочем рятуватись? Сумно, що знов мусимо виступати ми, недосвідчена
молодь, але ж іншого виходу немає, коли не хочемо
зректись нашої волі» [3, с.296].
Відтак праця української молоді цілепокладанням
своїм мала здобуття, осягнення, прийняття свободи. І це
лишалося повсякчас чинним, яких би форм така діяльність
не набирала – політичних (створення разом з І. Стешенком
1896 р. Української соціал-демократичної групи), освітньопросвітницьких (підготовка брошур і відозв, фундування
бібліотек і часописів), мистецьких (оригінальна і перекладна творчість). Природно, що остання зі сфер виявилася
головною для вродженої письменниці, а в соцікультурних
масштабах нації не менш ефективною, тобто креаційно
спроможною, аніж усі інші.
Заратустра Ніцше не запитував від чого ти вільний,
його цікавило вільний для чого? У своїх візіях нового
світу німецький мислитель обстоював концепцію еліти.
І всупереч стереотипній думці, він зовсім не ігнорував
минулого, також найперше застерігаючи від «небезпеки
і скорботи» замулення нечестивцями першоджерел.
Розкрито це через наскрізне для цілого трактату протиставлення «низів» і «верхів». У проповіді «Про старі і нові
скрижалі» читаємо: «Пам‘ять потолочі сягає не далі діда, –
а на дідові уривається час. / Отож усе минуле віддане на
поталу, – бо колись потолоч може допастися до влади, й
увесь час утопиться в плитких водах. Тому, брати мої,
потрібна нова знать, супротивник усієї потолочі й усякої
тиранії, знать, котра на нових скрижалях знову напише
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слово ―шляхетний‖». / А потрібно чимало шляхетних,
щоб постала знать! Або, як сказав я колись символом:
«Божественність у тому, що є боги, а не Бог!» [6, с.201].
Висновки. Націленість українських інтелектуалів,
розвиваючи задану образність, «на повернення деміургів»,
мабуть, не мала аж такою визначальною концептологію
надлюдини. Але вагота націєтворення справді не мислилася поза роллю одиниці, яка в цьому ексклюзивному
процесі так само виробляє і творить себе. Батько-Саваоф
з відомого оповідання Кобилянської, лишаючи дітям
світ для облаштування, завершальною «проповіддю»
закликає: «Згадуйте предків своїх, щоб історія перед
вами не згасла, і золотої нитки не згубіть...» [2, с.416].
Примітне в цій кінцівці уведення індивіда в реальність –
в буття, в час, в історію. Батьківський спадок у цей,
вочевидь єдиний, спосіб із мертвого вантажу перетворюється на джерело снаги й натхнення. Людина дістає сутність і набуває приналежності, а отже, постає перед
обов‘язками й відповідальністю. Бо і сенс життя, твердив
М. Гайдеґґер, кожен знайде тільки у сфері свободи, у
сфері ризику.
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МОВНІ ЗНАКИ ПОВСЯКДЕННОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ
ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ)
У статті проаналізовано друковані ЗМІ Івано-Франківської області на предмет вживання у
публіцистичних текстах розмовної лексики. Визначено основні причини насичення журналістських текстів
мовними знаками повсякденної культури. Прослідковано динаміку досліджень явища проникнення таких
лексичних одиниць у тексти друкованих видань, подано класифікацію розмовної лексики у журналістських
текстах на основі праць лінгвістів, які займалися дослідженням явища проникнення розмовної лексики у
публіцистичні тексти, подано приклади вживання мовних знаків повсякденної культури у регіональних
друкованих ЗМІ.
Ключові слова: ЗМІ, друковані ЗМІ, регіональні ЗМІ, мова, культура, розмовна лексика, повсякденна
культура, стиль, розмовний стиль.

Постановка проблеми. Серед усіх функціональних
стилів, які існують в українській мові, публіцистичний є
одним з найбільш динамічних. В ньому функціонує величезний лексичний спектр майже усіх мовних стилів.
Така тенденція зумовлена тим, що ЗМІ висвітлюють всі
види людської діяльності, а тому, для точної подачі
інформації, інколи потрібно використовувати і термінологію з тієї чи іншої сфери (економічну, політичну, юридичну та ін.). Проте найбільше журналістських публікацій
(особливо в регіональних друкованих виданнях) пов‘язані
саме з висвітленням повсякденного життя людей. Відповідно, у таких текстах часто застосовується повсякденна
розмовна лексика. Її функціонування у друкованих ЗМІ
мовознавці досліджують здавна, зокрема такі дослідження,
що стосуються української преси, розпочалися ще на
початку ХХ століття. Проте вони не були ґрунтовними,
бо, здебільшого, об‘єктом лінгвістичних досліджень виступала не преса безпосередньо, а художні чи наукові твори.
Мета статті – визначити закономірності функціонування мовних знаків повсякденної культури в сучасній
Прикарпатській публіцистиці.
Виклад основного матеріалу. Всю лексику української мови можна класифікувати за належністю до певного
функціонального стилю (розмовного, наукового, офіційноділового, публіцистичного, художнього, конфесійного,
епістолярного). Функціональним стилем називається
система мовних засобів, які склалися історично і набули
соціального усвідомлення в тій чи іншій сфері спілкування
[8, с.57]. Проте із розвитком мови межі лексичних приналежностей стають «розмитими», відбувається процес
взаємопроникнення лексики одних мовних стилів в інші.
Найбільш «гнучким» із них в даному контексті є публіцистичний. Він став своєрідним полем взаємодії всіх
функціональних стилів, адже використовується в текстах,
мета яких полягає у висвітленні будь-яких видів людської
діяльності – текстах засобів масової інформації. Та
найбільш цікавим є явище взаємодії публіцистичного та
розмовного функціональних стилів. Розмовний стиль у

публіцистичних текстах може проявлятися на різних
мовних рівнях: лексичному, синтаксичному, морфологічному, фонетичному і словотвірному [6, с.137].
Та що ж означає термін «повсякденна культура» та яке
відношення він має до друкованих ЗМІ? Говорячи про
мовну діяльність людини у суспільстві, слід зауважити,
що вона поділяється на спеціалізовану та повсякденнопобутову. До спеціалізованої належить лексика, яку
можна класифікувати за приналежністю до певного виду
діяльності на економічну, політичну, науково-освітню та
ін. [2, c.51]. Тобто, це та лексика, яка характеризує поле
діяльності індивіда у суспільстві. А лексика повсякденної
культури є складником повсякденно-побутової діяльності
людини і основою розмовного стилю.
Мова друкованих ЗМІ (чи «часописна мова») привертала увагу дослідників ще з початку ХХ століття. Цій
темі присвячені деякі праці І. Франка, Б. Грінченка,
І. Нечуя-Левицького, Л. Мартовича та ін. Проте мова української преси, що виходила з 1914 року, а також у період
між двома світовими війнами, стала об‘єктом дослідження
невеликої кількості науковців, тому зараз ми не маємо
чіткого уявлення про мовний стан українських друкованих
ЗМІ того часу. Подібного питання лише частково торкнулися у своїх працях М. Сулима та М. Гладкий. У 20-х роках
минулого століття вивчення мови преси знову посилилося,
лінгвісти намагалися визначити її місце та роль у житті
національної мови. У 50-х роках пресу розглядали лише
як елемент ідеологічної структури, а мову – як засіб
ідеологічної пропаганди. І в 60-х роках знову посилюється
інтерес до вивчення мови друкованих ЗМІ, її дослідження
розвиваються у кількох напрямках: нормативно-стилістичному (А.П. Коваль, В.М. Русанівський, О.А. Сербенська,
О.Д. Пономарів,
К.В. Ленець,
М.М. Пилинський,
Н.М. Сологуб С.Я. Єрмоленко та ін.), функціонально стилістичному (набув розвитку в 70-х роках)
(А.І. Мамалига,
Г.М. Колесник,
Г.М. Сагач,
М.М. Пилинський, Л.І. Шевченко та ін.), окремо
вивчають історію становлення мови української преси
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(М.А. Жовтобрюх, Ю.В. Шевельов). Дослідження мови
українських друкованих ЗМІ у 80–90-х роках ХХ ст.
подаються у працях А.І. Мамалиги, А.М. Григораш,
І.І. Браги, Н.Г. Озерової Н.О. Бойченко, О.А. Стишова,
Т.А. Коць та ін. [9, с.2-3].
Для лексики української мови 90-х років ХХ ст. характерні відчутні семантичні та стилістичні зрушення.
Вживання стилістично зниженої лексики в газетних
текстах зумовлене різними екстралінгвістичними факторами:
1) зняттям цензури, протестом проти відсталості суспільства та «заштампованості» мови;
2) криміналізацією суспільства;
3) зміною мовних смаків у бік спрощення, лібералізації;
4) необхідністю номінації явищ, що не були характерними (взагалі або в такому масовому вияві, в такій кількості, як тепер) для попередніх років;
5) бажанням висловити експресію будь-якими засобами;
6) ситуацією українсько-російської двомовності. Цей
фактор зумовив масову появу на сторінках газет такої
форми просторіччя, як «суржик», а також великої кількості
жаргонізмів та арготизмів з лексичними та фонетичними
ознаками русизмів [9, с.5-8].
В публіцистичному стилі поруч із загальновживаною
і книжковою лексикою широко застосовуються розмовні
та просторічні слова, які, власне, і є тими мовними
знаками повсякденної культури, які на протязі всього
періоду існування друкованих ЗМІ проникали у їх тексти.
Така лексика аж ніяк не відображає зіпсованість мови чи
неграмотність журналіста, оскільки вже давно стала
нормою публіцистичного тексту [19].
Та як пояснити функціонування лексики повсякденної
культури у друкованих ЗМІ? По-перше, використання
даної лексикології додає експресивності журналістському
тексту, що допомагає читачу краще зрозуміти позицію
автора, заглибитися в суть написаного. Хоча у сучасних
друкованих ЗМІ проявляється помітна конкуренція експресивності у журналістському творі з інформаційністю
[9, с.5]. Найбільшої експресії в мові періодики досягають
переважно за допомогою лексичних і синтаксичних розмовних елементів [6, с.137]. По-друге, розмовна лексика робить
журналістський текст зрозумілішим для масового читача,
полегшує його сприйняття (відповідно у вузькоспеціалізованих виданнях, які спрямовані на читачів, об`єднаних
певною професійною діяльністю, така лексика використовується рідше або взагалі не використовується). По-третє,
дозволяє точно передати мову інтерв‘юйованого.
М.М. Пилинський вважає, що «важливою причиною
проникнення розмовних елементів до публіцистичного
стилю є взагалі певна довільність розподілу мовних
засобів за функціональними стилями» [14, с.35]. Зв‘язок
між усним та писемними стилями (як, зокрема, і вплив
усного стилю на писемні) є однією з найважливіших
умов розвитку мови.
Як вже зазначалося вище, інформаційна функція у
текстах сучасних друкованих ЗМІ рідко виступає самостійно, часто таким текстам ще надають експресивності
різноманітними виражальними засобами (зокрема і через
використання розмовної лексики). Такий прийом журналісти використовують вже досить давно, а в сучасному
суспільстві він є особливо доречним для масової періодики,
адже для молоді зручною для сприйняття є та інформація,
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яка не перевантажена складною термінологією, притаманною, скоріше, для наукового стилю.
Важливо, щоб кожен читач того чи іншого масового
видання розумів суть усіх публікацій, які містяться в
журналі чи газеті. Така всеосяжність текстів досягається,
знову ж таки, за допомогою використання розмовної
лексики в журналістських матеріалах. І це досить
важливий аспект, який не можна ігнорувати. В інтернетресурсі journals.sagepub.com можна знайти статтю під
назвою «When science becomes too easy: Science
popularization inclines laypeople to underrate their
dependence on experts», авторами якої є Lisa Scharrer,
Yvonne Rupieper, Marc Stadtler, Rainer Bromme [12].
Стаття являє собою дослідження, яке науковці провели в
Німеччині і результати його опублікували на вищевказаному сайті 30 листопада 2016 року. В даній публікації
автори намагалися пояснити, чому науково-популярна
література у наш час сприймається краще, ніж академічна
та у чому полягає проблема даного феномену. Експеримент, який є основою дослідження, полягав у наступному:
людям із різним рівнем освіти пропонували прочитати
науково-популярну чи академічну статтю. Потім їх
запитали, з текстом якої статті вони погоджуються
більше та якому із текстів довіряють. Виявилося, що
більшість учасників експерименту довіряють науковопопулярним статтям. Це зумовлено двома чинниками:
1) Простотою подачі інформації у науково-популярних текстах;
2) Небажанням читачів перевіряти інформацію в
експертних джерелах («ефект легкості»).
Дослідження показує, що масовий читач краще сприймає прості, не перенасичені науковою чи професійною
термінологією тексти. Саме тому журналісти у своїх
публікаціях часто використовують розмовну, просторічну
лексику, яка робить їхні тексти легшими для сприйняття.
У кожного мовознавця, праці якого пов‘язані з явищем
мовних знаків повсякденної культури в сучасній публіцистиці, можна знайти різну класифікацію лексичних одиниць
розмовного вжитку у текстах друкованих ЗМІ. Одну з
найбільш повних класифікацій мовних знаків повсякденної
культури подає С.П. Бибик у своїй праці «Мовні знаки
повсякденної культури в сучасній газетно-журнальній
публіцистиці (на матеріалі діалогізованого повідомлення)
[2]», яка була опублікована в журналі «Українська мова»
у 2013 році. Вона вважає, що до лексичних одиниць із
повсякденно-побутової сфери в журналістських текстах
належать «іменники розмовного вживання… репрезентовані лексико-тематичними групами назв осіб: власних
назв; назв спорідненості; назв свояцтва; назв істот за
віком; назв представників неінституційного соціуму;
назв представників професійних груп… назви частин
тіла; збірні назви; назви грошей; назви предметів з
інтимізувальними суфіксами -ик-, -очк-, -ичк-, -ечк-, -кта суфіксами експресивної оцінки [2, c.52-53]». Також
автор статті виділяє серед мовних знаків повсякденної
культури універби, пояснюючи їх вживання економією
мовних зусиль. З них найпоширенішими є: назви осіб,
назви продуктів споживання, назви технічних пристроїв
та машин, назви будов [2, c.53].
Прикметники розмовного стилю в текстах друкованих ЗМІ можна розділити на три типи: одні з них мають
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словотвірні ознаки розмовності у структурі емоційно
нейтральної номінації, інші виражають певну міру
ознаки, треті – це емоційно-експресивні номінації,
зокрема із загального сленгу, що не зафіксований у
загальномовному словнику [2, c.53-54].
Досить поширеною у друкованих ЗМІ є дієслівна лексика розмовного вживання яка використовується для
позначення руху, процесу мовлення, психологічного
впливу (чи сприйняття або ставлення), широкого спектру
дій. Виражається розмовна лексика і в прислівникових
формах. У текстах періодичних видань вони виступають
своєрідними функціонально-стильовими маркерами безпосередності оцінок і повсякденно-побутового змісту [2, c.54].
Інколи журналісти у своїх публікаціях використовують
периферійну просторічну лексику, представлену зневажливими, лайливими назвами та елементами суржику.
«Зневажливі та лайливі назви засвідчені в мові персонажів-учасників подій, які перебувають у стані емоційного
збудження, психоемоційної неврівноваженості, афекту.
Такі назви репрезентують так зване грубе просторіччя.
Навіть у ситуаціях, коли персонаж-оповідач усвідомлює
своє висловлення як публічне, в його мові можливі
зневажливі номінації осіб» [2, c.54-55].
Суржик теж часто можна зустріти у журналістських
повідомленнях, особливо при передачі прямої мови.
«Суржик у діалогізованому газетно-журнальному повідомленні – це знак повсякденної мовної культури представників сучасного соціуму: словоформи, вирази-покручі
задокументовано авторами-журналістами в мові черкасців,
вінничан, киян, харків‘ян, хмельничан, житомирян –
представників середнього та старшого покоління» [2,
c.55]. С.П. Бибик виокремлює три типи суржиковості
мовних одиниць: тих, що за фонетичною будовою співвідносні з російською лексикою; тих, що у структурі слова
поєднують російську кореневу та українську афіксальну
частини; тих, що поєднують різномовні кореневі частини у
складних словах [2, c.55].
«Елементи соціолектів сьогодні увійшли в загальний
сленг, передумови для якого, як підтверджують численні
дослідження (О.А. Земська, Т.І. Єрофеєва, Н.В. Хорошева,
Л.П. Крисін,
В.А. Хом‘яков,
М.М. Маковський,
Р.І. Розіна, Л.О. Ставицька, Н.Я. Дзюбишина-Мельник
та ін.), з‘явилися з другої половини 80-х років ХХ
століття. Він поступово утвердився у мовному повсякденні
практично всіх прошарків суспільства й у мові ЗМІ,
орієнтованих на масового читача, як зрозумілий для всіх
незалежно від віку, професії, соціального статусу. Нерідко
автори-журналісти залишають у підготовлених для друку
повідомленнях такі лексичні одиниці, що зберігають
оцінно-характеризувальну функцію оповідача, у мовній
свідомості якого немає різниці між літературною мовою та
сленгом. Тому в мові «простих» українців, заступивши
загальновживані слова, усталилися сленгові одиниці із
мови шахраїв та злочинців, алкоголіків, водіїв, молоді та
ін. На місці національних мовних засобів вираження
того чи того смислу з‘являються та усталюються іншомовні загальнозрозумілі сленгізми-експресиви» [2, c.56].
«Прагматична настанова зберегти мовний портрет
інтерв‘юера, створити додаткове характеризувальне тло
спричинює й функціональне навантаження територіально маркованих лексикалізованих одиниць. Звичайно,

журналісти залишають у текстах лише визначальні елементи, які не ускладнюють сприйняття новинної інформації,
а лише маркують повідомлення. Тлумачать же лише малознайомі масовому читачеві діалектизми. Наприклад, у
діалогізованих газетно-журнальних повідомленнях збережено мовний колорит носіїв: південно-західного наріччя,
зокрема наддністрянського, закарпатського, покутськобуковинського, подільського говорів; південно-східного
наріччя» [2, c.56-57].
Ґрунтовну класифікацію мовних знаків повсякденної
культури в текстах друкованих ЗМІ подає й інший мовознавець – Б.О. Коваленко. У своїй праці під назвою «Стилістично знижена лексика в мові сучасної української
публіцистики» науковець наводить яскраві приклади
такої лексики, ділячи її на розмовну, просторічну,
жаргонну та лайливу і непристойну.
Б.О. Коваленко виявив, що «серед стилістично зниженої лексики, що вживається в мові сучасної української
публіцистики, активністю вирізняються навіть цілі синонімічні ряди та лексико-семантичні групи» [9, c.56-57].
Це одні з найбільш повних класифікацій мовних знаків
повсякденної культури в друкованих ЗМІ, адже охоплюють
всю розмовну лексику, яку можна виявити у журналістських текстах. Хоч дані класифікації не зроблені в результаті
аналізу саме Прикарпатських ЗМІ, проте за ними можна
класифікувати лексику друкованих видань Івано Франківської області.
Розмовна лексика в текстах друкованих ЗМІ – поширене для Івано-Франківської області явище. Вона проявляється не тільки при передачі прямої мови в інтерв‘ю, але
й у заголовках або просто в інформаційних повідомленнях
чи аналітичних статтях. Така лексика стала звичним
явищем для всієї преси ХХІ століття, оскільки сприяє
поширенню періодичних видань на більші групи людей.
Тепер, коли подано класифікації мовних знаків повсякденної культури в друкованих ЗМІ, можна на прикладах
(за класифікаційними ознаками) показати, як така
лексика функціонує в регіональних друкованих ЗМІ.
Для початку слід звернути увагу на іменники розмовного вжитку, адже їх у текстах регіональних ЗМІ досить
багато. Ось деякі приклади функціонування таких іменників в матеріалах друкованих видань Прикарпаття.
Першими в місті почали організовувати вуличні фотосушки (це коли знимки вішають на шнурку, і кожен може
зняти собі чи причепити свою), а ще літературні й мистецькі акції («Репортер», 30.03.17). В даному реченні
бачимо діалектичний іменник, який означає «фото». Ще
один приклад вживання діалектів у газеті, та цього разу
журналіст просто передав пряму мову співбесідника: –
Та ж ми живемо поруч, фіртка біля фіртки, ну як так можна жити?! («Галицький кореспондент», 06.04.17).
В регіональних друкованих ЗМІ такі діалекти та цілі
діалектні вирази трапляються досить часто, оскільки це
підкреслює західноукраїнський колорит. Ось ще один
приклад речення з такими іменниками: Мнєсо і сало найкраще відмочувати у сировици («Галичина», 23.02.17).
Я того мужика добре запам‟ятала, бо він зайшов лиш
на одну зупинку і вийшов одразу, але в тій тисняві навіть
нічого не відчула («Репортер», 30.03.17). Тут автор тексту
використовує розмовний іменник «мужик», маючи на увазі
чоловіка. Подібне забарвлення іменнику в множині «жінки»
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надає і автор, якому належать наступні рядки: Компанія з
двох-трьох язикатих бабег за впливовістю здатна конкурувати з інформаційним сайтом («Репортер», 06.04.17).
Ті кімнати, де нібито «до стелі» лежить бабло, –
порожні й ретельно підметені («Репортер», 30.03.17);
Шанс заробити першу у житті копійку («Голос
Опілля», 02.07.2016). – Поїхали до Чехії, заробили пару
рублів («Західний кур‘єр», 30.03.17); Журналісти замінили слово «гроші» на «бабло», «копійка» та «рублі»
для посилення експресивності тексту, а в останньому
прикладі – для точної передачі прямої мови.
Командир «госпітальєрів» зустрілася з медиками
(«Галичина», 23.03.2017); Залізничники запустили
додаткові потяги («Галичина», 23.03.2017). С.П. Бибик
відносить такі іменники до категорії іменників розмовного
вживання репрезентованих лексико-тематичними групами
назв осіб, зокрема представників професійних груп. Такі
слова відносяться до розмовної лексики, оскільки
офіційно медики – це медичні працівники, а залізничники – це узагальнююча назва усіх, чия професійна діяльність пов‘язана із залізничним транспортом (машиніст
локомотива, колійний обхідник, поїзний диспетчер та
ін.). Також ці слова, згідно з класифікацією С.П. Бибик,
можна віднести до категорії універбів, які «уможливлюють
економію мовних зусиль» [2, c. 53].
Трапляється серед розмовних іменників і молодіжний
сленг: Крім цього, це ще одна нагода зробити цікаве
селфі над Дністром («Західний кур‘єр», 25.05.17);
У тусовці парапланеристів майже тридцять чоловік
(«Західний кур‘єр», 25.05.17).
Надають експресивності журналістському тексту
зневажливі та лайливі назви. В Івано-Франківських
друкованих ЗМІ рідко можна знайти таку лексику, проте
інколи журналісти таки використовують її у своїх
матеріалах: Адже яка може бути рівновага під час
вічного пошуку не свого гівна на чужій сметані?
(«Репортер», 06.04.17); Хоча у тверезих головах одразу
виникло запитання: а що такого цінного для порівняно
далекого від нас «лугандона» можна передавати з
Івано-Франківська? («Галичина», 23.03.17).
Розмовні прикметники у текстах регіональних друкованих ЗМІ трапляються трохи рідше.
Ви їх називаєте «мі-мі-мішними» книжками
(«Західний кур‘єр», 06.04.2017). Прикметник у попередньому прикладі відноситься до лексики загального сленгу.
Я особисто знаю всіх лікарів, які Віктора оперували,
і ставлюся до них з повагою як до суперових спеціалістів («Галичина», 23.03.17); То от був собі Василь
Білик – файний легінь, шибайголова («Галицький кореспондент», 25.05.17). В обох прикладах прикметник виражає
певну міру ознаки.
Досить часто Прикарпатські журналісти використовують дієслова розмовного вжитку. Ось приклади використання таких дієслів, які позначають рух: А зведення
центральної школи в Космачі – ЗШ І–ІІІ ст. вже майже
30 років як «забуксувало» («Галичина», 23.03.17) (в
даному прикладі дієслово руху вжито в переносному
значенні та означає застій будівничого процесу); Я через
тебе одного не буду машину гнати в село («Галичина»,
23.03.17); І ось Мирослава Мунаката знову змушена
«тягатися» по судах («Галицький кореспондент»,
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06.04.17) (у цьому випадку дієслово «тягатися» теж
було вжито у переносному значенні); Приперся нікого
не попереджаючи – добрий день вашій хаті, я буду тут
жити («Репортер», 25.05.17).
Трапляються і дієслова, які передають процес
мовлення (наприклад ляпати, триндіти), а є дієслова,
що позначають звуки, які може видати людина: Була
злива, сильний вітер, я з двома дітьми заскочила в
автобус і вже там дістала гроші на проїзд – на зупинці
було неможливо: вітер все з рук виривав, Геля ревіла…
(«Репортер», 30.03.17). Далі наведено приклади розмовних
дієслів широкого спектру дій: Також якось Ільницький,
після того, як у нього вилучили рушницю, плачучи,
скаржився, що на нього можуть «повісити» відповідальність за загибель Іванки («Галичина», 23.03.17);
Ми пропонували читачам надіслати своє старе фото на
вулицях Івано-Франківська, а потім, через багато років,
зазнимкуватися ще раз – у тому самому місці («Репортер», 06.04.17) (можна припустити, що діалектне дієслово
«зазнимкуватися» в даному тексті було вжито спеціально,
щоб підкреслити ту епоху, про яку пише журналіст
(друга половина ХХ століття), а тоді таке дієслово в
теперішньому значенні «сфотографуватися» було досить
поширеним); За широким шкільним двором, на західних
виходах інколи гоп-стопили старші, стріляли копійки
(«Репортер», 30.04.17) (сленгові дієслова 90-х років
минулого століття); Девіз цього місця – не напрягай
ближнього свого («Репортер», 25.05.17).
Бувають випадки, коли журналісти використовують у
своїх матеріалах і цілі вислови із розмовної сфери,
фразеологізми чи навіть прислів’я, щоб посилити
експресивність поданої інформації: Бо не підмажеш –
не поїдеш («Галицький кореспондент», 06.04.17) (автор
тексту, з якого взято це речення, мав на увазі, що потрібно
доплатити для пришвидшення роботи слідства); Зверніть
увагу, вербувальники (так називають людей, які
обіцяють манну небесну, золоті гори і т.д.) завжди
добре обізнані з вашими справами («Голос Опілля»,
30.01.16); Сонце чимраз вище піднімається, стають
помітні школярі, які прямують до пункту тестування
«лосячими стежками», що розрізають майбутні газони,
а зараз напівстихійні напівсмітники («Галицький
кореспондент» 06.04.17); Є з «талмудами» кілька тих,
про яких кажуть «як не наївся, то на налижешся»
(«Галицький кореспондент» 06.04.17). Деякі російськомовні вислови журналісти записують українськими
літерами, проте перекладають не до кінця (або ж взагалі
не перекладають): Але й «розтікатися мислію по
дрєву» теж не варто («Галицький кореспондент»
06.04.17). Та не тільки російські слова журналісти
записують таким чином: Цей чувак встигає в ході гри
тебе записати наживо і миттєво обробити на своїй
«меджік-машін» («Галицький кореспондент», 06.04.17).
Лексичний спектр мовних знаків повсякденної культури у текстах Івано-Франківських друкованих ЗМІ досить
широкий. Журналісти використовують не тільки іменники,
прикметники чи дієслова розмовного вжитку, а й цілі
вирази, фразеологізми чи навіть прислів‘я, щоб додати
експресивності тексту, достеменно передати мову співрозмовника чи просто підкреслити багатий західно-український мовний колорит.
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Висновки. Українська мова – явище динамічне. Хоч
в мові й існують окремі розмовні стилі з притаманною їм
лексикою, не можна говорити, що лексика одного функціонального стилю не може проникати в інший. Досить
чітко це можна побачити на прикладі взаємопроникнення
лексики розмовного та публіцистичного стилів. Дане
явище привертає увагу українських мовознавців ще з
початку ХХ століття, а в останні десятиліття дослідження
функціонування мовних знаків повсякденної культури в
текстах друкованих ЗМІ значно посилилися.
Тема функціонування мовних знаків повсякденної
культури у друкованих ЗМІ і надалі залишатиметься
актуальною, адже зараз у друковані видання проникають
неологізми, молодіжний сленг, з‘являється все більше
універбів, тексти тяжіють до спрощення, адже для сучасної
преси це чи не єдиний спосіб витримати конкуренцію в
сучасному журналістському медійному полі, яке, з розвитком технологій, поступово «виштовхує» друковані
періодичні видання з інформаційного середовища.
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The article consists of the analyze of print media of Ivano-Frankivsk region, concerning the communicative lexis. There
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ДІЄСЛІВНА МЕТАФОРА – КОНСТИТУТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ БОГДАНА ТОМЕНЧУКА
У статті описано один із видів функціонування вторинної семантизації художнього мовлення, зокрема
дієслівної метафори в поетичному тексті Богдана Томенчука. Досліджено валентність дієслова з іменними
частинами мови у структурі метафори, визначено семантичні типи метафоричних конструкцій з такими
архісемами (рух, колір, сенсорні відчуття, психофізичний стан людини, комунікація/девіація, створення,
звучання).
Ключові слова: дієслівна метафора, поетичний текст, архісема, експресивність.
Постановка проблеми. Актуальною проблемою
сьогодні залишається дослідження лінгвістики поетичного
тексту, зокрема його тропеїчного рівня, ключовим
конституентом якого є дієслівна метафора – троп, у
якому одним зі складників є вторинно семантизоване
дієслово. Надзвичайно «насиченою» дієслівними метафорами, як свідчить картотека (близько 1350 контекстів), є
поезія Богдана Томенчука1.
Саме тому метою дослідження є вивчення дієслівної
метафори в поетичному тексті Богдана Томенчука.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що
метафоризація дієслова можлива тільки завдяки його
валентності з іменником чи іншими членами тропеїчної
структури [4, 333], наприклад, у дієслівній метафорі
Противиться душа статутам і реєстрам (с.30)
дієслово «противиться» набуває переносного значення
тільки в контексті лексеми «душа», у такий спосіб
формуючи новий функціональний метафоричний образ
«душа-бунтар», що додає поетичному тексту динамічної
експресивності, художньої «рухомості», новизни (індивідуально-авторського «погляду» на картину світу).
Простежмо ще:
Кудись летів несамовитий час,
Скидала осінь золотаві шати…
А час безжально сипав з воза сіль.
Світ прокидався й пхав у рану пальці…
Пробігся вітер сторінками книг,
Де сиротою ще світилось слово (с.58).
Як бачимо, у словесній будові наведеного сегмента
локалізовано шість дієслівних метафор, у кожній з яких
важлива роль належить саме дієслову, оскільки воно
формує креативну інтенсифікацію поетичного контексту,
надає всім вторинно семантизованим семам ознак
динамізму (летів час, скидала осінь шати, час сипав
сіль, світ прокидався й пхав у рану пальці, пробігся,
світилось слово).
За природою дієслово має потенціал викликати
експресивність слів у метафоричній структурі, яка най1

Богдан Томенчук. Жінка з одного вірша [Текст] : поезія /
Богдан Томенчук. — Брустурів : Дискурсус, 2018. – 284 с. (далі
в тексті вказуватимемо тільки номер сторінки).

більш переконливо діє на емоції та естетичний ідеал
читача. Особливу експресивність дієслова вітер лінгвісти
пояснюють множинністю його смислової структури, а
також різноманітністю семантичних зв‘язків [5, 234].
Наприклад, метафора Слово чіпляє за слово (с.32).
У цій тричленній дієслівній метафорі дієслово «чіпляє»,
сполучаючись із двома словоформами однієї номінації
(«слово»), проектує «живий» динамічний образ конструювання комунікації. Тобто за допомогою особового
дієслова виражається активна ознака предмета («здатність слова чіпляти»). У такий спосіб дієслівна метафора,
завдяки так званому динамізму сприйняття, у свідомості
реципієнта поєднує тактильні й абстрактні пласти
інформації, адже дієслівні номени – це одиниці, у значенні
яких «фіксуються та закріплюються категоріальні
ознаки дії, стану, відношення» [6, 130]. Це дозволяє
стверджувати, що дієслово – лексико-семантична база
дешифрування художнього «руху» тексту, з якої й розпочинається його тропеїчний «ріст»:
Птаха … тишу доколисує крилом…
Зло навшпиньки в роси забрело…
Пасеться час…(с.7).
Дієслова доколисує, забрело, пасеться, сполучаючись
із референтно оксиморонними їм іменниками птаха,
зло, час, формують дієвий смисловий акцент метафори,
на якому й базується новий (креативний) зміст художнього
повідомлення, оскільки з позицій когнітивно-дискурсивної
парадигми «дієслово як предикат передає конкретну
концептуалізацію події…» [3, 114-115], яка й репрезентує
художній сценарій дійсності.
Динамізаційними властивостями дієслівна номінація
завдячує ще й власному семантико-синтаксичному статусу.
Локалізовані в метафорі компоненти значення дієслова
(прямі та переносні) валентні в межах її асоціативнообразного поля із семами інших її складників: І осінь
стоїть край відкритих до Бога воріт (с.43) = сакральний
образ осені.
Н.Д. Арутюнова зазначає, що основні пункти концепції
дієслівної метафори імпліцитно формують тропеїзацію
мовлення. Дослідниця виходить із того, що «метафора
створюється через предикацію основному суб‘єктові
ознак допоміжного суб‘єкта» [1, 178].
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У досліджуваному тексті дієслівна метафора – один з
основих тропеїчних елементів. Вона частотна і різноструктурна (двочленна, тричленна, багаточлена + порівняння
тощо), її можна класифікувати за різними архісемами.
Проаналізувавши картотеку, розрізняємо такі тематичні
групи дієслівних метафор у поетичному тексті Богдана
Томенчука:
– з архісемою «рух» (ганятися, пробігтися, ходити,
спішити, зійтись, розгулятися, увихатися, блукати,
квапитися тощо), наприклад: Як за всіма, за ним ганявся
світ, … пробігся вітер сторінками книг (с.58), …то
клавесином ходить дощ (с.70), Спішать кудись часи
(с.72), зірки зійшлись на коляду (с.87), Наш біль розгулявся
(с.103), І час увихається марно (с.106), І знову цілунки
блукають в сивинах (с.120), Чому квапиться світ у своїх
комфортабельних мерсах / В позаовиди ті, де немає тебе?
(с.158);
– з архісемою «колір» (сивіти, сивіти на біло, синіти,
вибілювати, янтаріти, чорніти, світитися, відтіняти,
прозоріти, темніти тощо): Дощі сивіли, як німі скитальці
(с.59), І сивіють довкруг полини (с.61), І ріки на карті
синіють, як жили (с.119), Там день вибілював полотна…
(с.166), Янтаріє час в твоїх медах (с.89); Та на біло
сивіє волосся, / наче згадує тих, хто пішли в піднебесний
архів (с.86), сиротою ще світилось слово (с.59), і
чорніють світи, там плітки, ніби сажа у каглі (с.95), І
свічка тихо відтіняла звуки (с.9), Півтіні прозоріють
(с.241), Позеленіє світ від Зелен-свят (с.255), Темніє
ніч, немов столітня скриня (с.88), Сльоза засвітилась
янтарно (с.106);
– з архісемою «сенсорні відчуття» (слухати, завиднітися, промацувати, пригубити, задивитися, дивитися,
доторкатися, чути, смакувати тощо): Соборно слухають
органи (с.70), Високим димом завиднівся спомин (с.14),
Промацує простір тремтяча стопа (с.55), І торкнеться
до скрипки нецілована вічність (с.222), Пригублює тебе
чужий той світ (с.66), Задивився місяць над гніздом / У
собор твого святого дому, / Де ночують Діва із Христом
(с.97), Запахли яблуками дні (с.107), Дивлюся в очі своїм
молитвам (с.139), Димами доторкалися вогні / До істин
тих, де сутність батьківщини / Ми пізнаємо лиш на ужині
(с.161), І я чую утоплену церкву / в тім урочищі Коло
Хреста (с.91), Смакую жінку, ніби каву, / до стогону, до
гіркоти (с.165);
– з архісемою «психофізичний стан людини» (заснути, закашляти, зітхати, дрімати, рости, стогнати, згадати,
забути, боліти, мучитися тощо): День заснув невинно на
плечі (с.89), закашляє камін (с.92), І так зітхає ніч,
минаючи без нас (с.99), І світ собі дрімає в гараздах
(с.103), Росте неминучість (с.105), стогне вітер твій,
ако звір (с.163), То струни дощами згадали себе / На
відреставрованих деках…(с.249), Сміється з долі світ,
як Дон Жуан. / Такі вже в неї лінії долоней… (с.66),
Забуде душа, бідна, де її місце (с.153), Ти боліла мене
крізь байдужі нестерпності днів (с.132), Мій погляд
дико мучиться (с.168);
– з архісемою «комунікація» чи «комунікативна
девіація» (говорити, німувати, обізватися, писати, жартувати, скликати, читати/дочитати, проситися, завмирати
на півслові, мовчати, дізнатися, затихати, розказати,
спитати, шепотіти тощо): Це просто вечір…/ Він говорив
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про те, що я мовчав, / А погляд тихо переходив межі…
(с.173), І тиша навколо німує німа (с.249), … моторош
обізветься сичем (с.175), часи писали тексти на пісках
(с.189), вальсує осінь восени, / Жартує з іскрами в
багатті (с.107), Чи то хором, чи просто соло / / До
молитви скликав слова (с.123), Читаю жінку, ніби
книжку… (с.165), На ненаписаній картині / Свою
дочитуймо любов (с.129), А стежка простилась
додому (с.183), І на півслові завмирали стилоси / Від
таїн, не принишклих у думках (с.189), І я мовчу про свій
веленський подив – / Боюся, що дізнаються світи
(с.137), Плеса ці від слідів затихали…(с.171), Поцілунками все розкажи і спитай (с.179), …дощ у вічність
шепоче (с.179);
– з архісемою «створення» (писати/написати,
малювати/вимальовувати, вирізьбити, творити, викрешувати, вимолювати, ліпити, сотворити тощо): Читаю
жінку, ніби книжку, що Бог для мене написав (с.165),
Полями ж осінь навмання / Таку прозору пише прозу
(с.107), І малює осінь в кольорах весіль (с.94), Ніби
чекають воскреслого Пінзеля, / Аби він з вічності
вирізьбив мить (с.96), Осінь альбом починає із вензеля
(с.96), І парнокопитно викрешуєм з тиші / і начебто
слово, і начебто вірші (с.119), Знов мене сотвори з
уселенського хаосу, / Вимальовуй, вимолюй, ліпи (с.132);
- з архісемою «звучання» (гудіти, барабанити,
цокати тощо): Неправда жилами гуде (с.68), Коли у долю
барабанить дощ (с.226), Годинник цокнув на стіні (167).
Висновок. Як бачимо, метафоричний потенціал
дієслова в досліджуваному поетичному просторі
значний, оскільки будь-яка дієслівна форма на семному
рівні несе інформацію про динаміку певного явища, його
розвиток, процесуальність та змінність, діяльність, яка
може метаморфозувати дійсність, креатизувати її.
Отже, дієслівна метафора – конститутивний елемент
поетичного тексту Богдана Томенчука.
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КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ
В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ
У статті висвітлено особливості реалізації конфліктного дискурсу в українській мові. Розглянуто
основні мовні засоби вираження мовленнєвих актів зауваження, невдоволення, осудження, погрози та
скарги на рівні володіння українською мовою як іноземною В2. Для досягнення поставленої мети
використано такі методи: описовий, порівняльний, лексико-семантичний та контекстуальний аналіз.
Доведено, що навчально-методичні матеріали з української мови як іноземної повинні містити приклади
використання у міжособистісній комунікації мовленнєвих актів зауваження, невдоволення, осудження,
погрози та скарги. Це сприятиме формуванню комунікативної компетентності та забезпечить
адекватну мовленнєву і поведінкову реакцію.
Ключові слова: методика викладання української мови як іноземної, комунікативна компетенція,
конфліктний дискурс, мовленнєвий акт, мовні засоби.

Постановка проблеми. Розвиток соціальних, ділових і
політичних взаємовідносин між українцями та громадянами інших країн створив запит на пошук ефективних
шляхів викладання української мови як іноземної.
Основною метою цієї дисципліни сьогодні є забезпечити
оволодіння іншомовцями навичками практичного використання мови. Такий підхід пов‘язаний з семіотичною
трихотомією (семантикою, синтактикою та прагматикою),
тобто вивченням особливостей комунікативної поведінки у
конкретних ситуаціях спілкування. Для того, щоб правильно реалізувати свою комунікативну мету, іншомовцеві
варто знати не тільки мовні коди, а й те, що, кому і в якій
ситуації слід сказати та як правильно це сказати. Іншими
словами, він повинен у процесі вивчення української
мови набути знань про структурну, соціальну, культурну
та функціональну організацію мовленнєвих актів. Адже
саме мовленнєвий акт є мінімальною реалізацією спілкування і визначається як цілеспрямована мовленнєва дія,
що здійснюється відповідно до принципів та правил
мовленнєвої поведінки, прийнятих у суспільстві [1, с.412].
Застосовуючи такий підхід до вивчення української
мови як іноземної, мовознавці вже описали особливості
викладання відмови, жарту, згоди / незгоди, прохання [2,
с.66].
Мета цієї статті – дослідити особливості вираження
мовленнєвих актів, які реалізуються у конфліктному
дискурсі для подальшого вивчення в іншомовній аудиторії
на рівні володіння українською мовою як іноземною В2.
Виклад основного матеріалу. Вивчення української
мови як іноземної передбачає засвоєння комунікативної
поведінки у конфліктних ситуаціях спілкування. Це такі
комунікативні ситуації, коли один зі співрозмовників
частково або взагалі не розуміє іншого та негативно
ставиться до його манери мовленнєвої поведінки, до
вербально-когнітивної бази або до знаків, використовуваних у комунікації [3, с.232]. Для конфлікту також характерні: 1) некооперативність мовленнєвої поведінки; 2) негативна оцінка особистісної сфери адресата; 3) дисгармонійна тональність спілкування з надмірною емоційністю
й егоцентричністю; 4) переважно високий ступінь актив-

ності комунікантів у висуненні особистих претензій;
5) непрогнозований комунікативний результат [4, с.381-382].
Відповідно до Стандартизованих вимог до рівнів володіння українською мовою як іноземною А1-С2 (укладачі:
О. Синчак, Д. Мазурик, Г. Бойко, О. Антонів), схвалених
рішенням колегії Міністерства освіти і науки України
(протокол від 22.05.2018 № 5/1-7) іншомовці повинні
вміти ідентифікувати виражені літературною мовою і
висловлювати зауваження, невдоволення, осудження,
погрозу та скаргу.
Під зауваженням у повсякденній комунікації розуміють докір, закид, вказівку на помилку в поведінці [5,
с.372]. Цей мовленнєвий акт характеризується меншим
рівнем категоричності та ступенем виявлення негативної
оцінки у порівнянні з осудом, погрозою чи скаргою. Так,
роблячи зауваження, мовець виходить з того, що слухач
зробив помилку або промах ненавмисно, через необізнаність, тому його метою є не стільки класифікувати дії
слухача як незадовільні, скільки натякнути на скоєну
провину та спонукати співрозмовника замислитися і
виправити свою поведінку [6, с.358]. Часто для висловлення зауважень використовують такі мовні формули: Я
змушений зробити тобі / Вам зауваження; Ти не зовсім
добре вчинив / зробив / сказав це; Ти, напевно, недостатньо це обміркував; Тобі так робити / говорити не личить;
Твій вчинок виходить за межі етичних норм; Це було недобре та ін.; наприклад: «Ти вчинила не дуже добре, коли
відмовилася допомогти мені», «Ти, напевно, не обдумав
усіх наслідків, до яких можуть призвести твої дії»,
«Номер, у якому Ви мене поселили, не зовсім чистий»,
«Зачіска, яку Ви зробили, мені не зовсім личить», «Зауважу, що з цим завданням Ви справилися не дуже добре».
Висловити зауваження можна за допомогою риторичних
запитань, часток, вигуків і модальних слів: «Мамо, чому
ти не розумієш, що мені дуже хочеться піти на цю вечірку? Хіба ти, коли була молодою, теж сиділа вдома?»,
«Я ж просила тебе прийти вчасно. У майбутньому будь
більш пунктуальним», «Ніби ти не знаєш, що так говорити не можна», «Ну, і що тепер робити? Бачиш, до чого
приводять необдумані вчинки?». Оцінювання дії також
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відбувається відповідно до народних уявлень про гідну й
негідну поведінку, що передбачає використання напівфразеологізованих риторичних питань: Хіба ж годиться...?,
Чи ж годиться...?, Куди це годиться...?, Хто ж так +
дієслово 3-ї особи однини...?, Де це / таке видано...?, Де
це / таке бачено...?, Де це / таке чувано...?, Як же так...?
[7] («Чи ж годиться так поводитися за столом?», «Хто
ж так розмовляє зі старшими людьми?», «Де це видано,
щоб додому приходити опівночі?», «Як же так могло трапитися? Треба ж це виправити»). З наведених прикладів
бачимо, що зауваження функціонує у повсякденній комунікації, коли мовці реалізують такі комунікативні ролі:
члени сім‘ї, знайомий / знайома, колега, приятель /
приятелька, клієнт / клієнтка, споживач / споживачка,
роботодавець / роботодавиця тощо.
Ще однією сферою, де мають місце зауваження, є наука. Тут під мовленнєвим актом зауваження розуміють
вербально слабо / помірно / сильно виражене негативне
ставлення автора до певного наукового дослідження чи
його фрагмента [8, с.1-4]. Якщо для сильно вираженої
негативної оцінки можна використовувати весь спектр
попередньо описаних мовних засобів, то слабка й помірна
критика передбачають використання тих вербальних
засобів, які дозволяють сказати про недоліки та прогалини
в науковому знанні рецензованого дослідження у м‘якій
формі. Це роблять для того, щоб запобігти конфліктам,
зберегти кооперативність спілкування та репутацію
автора рецензованої праці [9, с.132]. Мовці використовують: 1) кількісно-означальні прислівники, що виражають
ступінь інтенсивності дії або міру чи ступінь вияву
ознаки («Доповідь має досить слабкий зв‟язок зі своєю
назвою», «Це не зовсім курсова робота»); 2) займенники
(«Дещо я б запропонував покращити», «Не все у дослідженні є однаково добре»); 3) вставні слова («Здається,
що авторові не вистачило часу», «Мабуть, потрібно
було ще трохи попрацювати над методикою дослідження», «Гадаю, деякі твердження є помилковими»).
Мовленнєвий акт невдоволення направлений на те, щоб
змінити наявний стан речей шляхом демонстрування
грубощів, агресії, неповаги до людей, які оточують
адресанта тощо. Передумовами невдоволення є злість,
роздратування, незгода з певними діями чи словами
оточення, а також подія, яка сприймається мовцем як
негативна, небажана [10, с.44]. Для того, щоб висловлювати невдоволення, адресант, як правило, повинен мати
вищий соціальний статус, авторитет, більш поважний
вік стосовно адресата, більші повноваження тощо.
Наприклад, мовленнєвий акт невдоволення виступає
маркером статусу старшого брата / старшої сестри: «Чи
не казала я тобі, що ти поводишся недобре? Мама не так
нас виховувала!». Невдоволення може демонструвати
лікар щодо пацієнта (у цьому випадку він має не тільки
вищий соціальний статус, а й володіє певними повноваженнями): «Що я можу Вам порадити? Якщо Ви самі не
хочете потурбуватися про своє здоров‟я, то медицина
тут безсила».
Зауважимо, що у певних побутових ситуаціях спілкування мовленнєвий акт невдоволення актуалізують
мовці з нижчим соціальним і комунікативним статусом:
«Мамо, як ти могла забути про мій виступ у школі!»,
«Лікарю, мені не кращає від призначених Вами ліків»,

або, навіть мовці з однаковими статусами, наприклад, друзі:
«Ти казав, що все буде добре! Але сталася катастрофа».
Засобами вираження цього мовленнєвого акту виступають розповідні, окличні та питально-риторичні речення,
вигуки.
Реалізація мовленнєвого акту осудження відбувається
тоді, коли комунікант, «вважаючи себе носієм загальноприйнятих у цьому суспільстві норм поведінки, переконаний, що слухач свідомо їх порушує, і вважає слухача
винним у негативному вчинку або події, до якої слухач
має безпосереднє відношення, оскільки свідомі та
цілеспрямовані дії слухача порушують ці норми» [6].
Осуджуючи, мовець не тільки висловлює негативну оцінку,
а й намагається привернути увагу громадськості до
суспільно значущих проблем, висвітлити негативні
сторони, спонукати читачів і слухачів до їх розв‘язання
[11, с.176]. Цей мовленнєвий акт іншомовці можуть
реалізовувати, виконуючи комунікативні ролі заявника /
заявниці, за допомогою розповідних речень і лексичних
одиниць з негативно-емоційною конотацією: «Коли я
їхала в автобусі, мене обікрав ось цей чоловік. Він запхав
свою руку в кишеню мого пальта і витягнув гроші. Я відчула, що відбувається щось лихе. Мене грабують серед
білого дня на очах десятка людей. Це ж треба мати совість! Так, легше красти, аніж працювати».
Мовленнєвий акт погрози – це висловлений намір завдати фізичної, матеріальної чи іншої шкоди адресату,
якщо він не змінить наміри виконати / не виконати певні
дії [12, с.19]. При погрозі дії мовця спрямовані на зміну
діяльнісної чи емоційної сфери адресата через апеляцію
до почуття страху чи побоювання. Таким чином він проявляє агресію, порушує принципи ввічливості, обмежує
свободу дій співрозмовника, ігнорує його інтереси та
шантажує. Для того, щоб висловити погрозу, адресант
повинен мати вищий у порівнянні з адресатом соціальний
статус. Опановувати особливості вираження погрози
іншомовці можуть, вивчаючи теми «Сім‘я» («Ти не підеш
гуляти на вулицю, доки не виконаєш домашнє завдання.
Сідай та пиши! Якщо знову отримаєш двійку, то можеш
забути про друзів назавжди») та «Суспільні відносини»,
зокрема «Злочинність». Пригадаймо сцени з фільмів, де
здійснюють пограбування, і злодія, який говорить: «Усі
на підлогу! Буду стріляти!».
Для висловлення погрози використовують лексику з
негативно-оцінним значенням, яку часто підсилюють
частками та вигуками: «Ну що, ти ще досі хочеш йди гуляти з друзями? Дурню, пиши домашнє завдання! А то прийде тато з роботи і дістанеться тобі». Високий рівень
експресивності мовленню надають фразеологічні вислови
зі значенням погрози: «Якщо не віддаси гроші, то будеш
знати, де раки зимують». На граматичному рівні засобами
вираження погрози виступають: 1) наказовий спосіб
дієслова («Попереджаю: якщо ще раз хтось підніме голову, то я вистрелю і вам кінець!»); 2) умовний спосіб
дієслова («Я б на вашому місці мовчав, а то накличете
на себе біду!»); 3) складносурядні речення зі сполучниками
або, інакше, в іншому випадку, без цього («Або ти будеш
добре вчитися, або ти нікуди не поїдеш влітку відпочивати»); 4) складнопідрядні речення зі сполучниками
якщо, допоки, доки, поки, щоб, для того, щоб («Якщо ти
не виконаєш домашнє завдання, то отримаєш двійку»);
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5) неповні, окличні або оклично-спонукальні речення
(«Мовчати! Стрілятиму!», «Йди геть, бо…») тощо.
Мовленнєвий акт скарги функціонує у побутовій, медичній, діловій та юридичній сферах. Висловлювання
скарги передбачає усвідомлення адресантом свого
поганого становища, бажання адресанта повідомити про
це, домогтися покарання винного силами адресата та
більшої уваги себе [13, с.4]. Мовець реалізує: а) прохання
про допомогу, б) прохання про співчуття, в) прохання
про розуміння, г) прохання покарати того, хто винен у
поганому становищі адресанта.
Стандартизовані вимоги до оволодіння українською
мовою як іноземною А1–С2 на рівні В2 пропонують іншомовцеві опановувати особливості реалізації мовленнєвого
акту скарги у контексті теми «Покупки (закупи)». Зауважимо, що вивчення інших тем, як-от «Здоров‘я й особиста
гігієна», «Послуги», також передбачає засвоєння цього
мовленнєвого акту. Адже розповідаючи лікареві про
своє самопочуття, мовець усвідомлює, що з певних причин
йому погано і прагне за допомогою лікаря покращити
свій стан. Або ж мовець може бути незадоволеним якістю
наданих послуг, тож його мета поінформувати винного
та інші інституції, які, на його думку, допоможуть
розв‘язати проблему.
Для того, щоб висловити скаргу, потрібно засвоїти
такі мовні формули: Я не задоволений (чим); Я розчарований (ким, чим); Мене не влаштовує те, що; Я не можу повірити в те, що; Я просто обурений тим, що; Мене найбільше шокувало те, що; Я був шокований тим, що та ін.
Пропонуємо зразок скарги як юридичного документа.
Кому? Начальнику відділення поліції № 17
Петренкові Ярославу
Від кого? Жителів будинку № 8
вул. Пекарська, м. Львів
СКАРГА
Звертаємося до Вас, тому що вимушені! Кафе «Маестро» вже остогиділо мешканцям нашого будинку! Кафе
працює цілодобово і цілодобово нам доводиться чути
нецензурну лексику та гучну музику.
Сподіваємося, Ви допоможете нам розв‘язати цю
проблему.
9.01.2019
підпис
Висновки. Оволодіння українською мовою як іноземною на рівні В2 передбачає вивчення особливостей реалізації мовних засобів конфліктної комунікації. Завдяки
залученню теорії мовленнєвих актів до цього процесу,
мовці засвоюють мову від комунікативної мети (зауваження, невдоволення, осудження, погроза і скарга) до
засобів її вираження. Це дозволяє розвивати комунікативну
компетенцію іншомовців, формуючи не тільки знання
граматичних особливостей мови та збільшення словникового запасу, але й розуміння особливостей застосування
мови у конкретних комунікативних ситуаціях. Тому
навчально-методичні матеріали з української мови як
іноземної повинні містити приклади реалізації цих
мовленнєвих актів і системи вправ для їх засвоєння.
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CONFLICT DISCURS AS AN OBJECT OF STUDY IN FOREIGN AUDIENCE
The article deals with the peculiarities of teaching conflict discourse in the Ukrainian language. The main means of
implementation of speech acts of remarks, dissatisfaction, condemnation, threats and complaints studied by foreigners at the
level of knowledge of the Ukrainian language B2 are considered. To achieve this goal, the following methods are used:
descriptive, comparative, lexical-semantic and contextual analysis. It is proved that teaching materials in Ukrainian as a
foreign language should contain examples of the use of speech acts of remark, discontent, condemnation, threats and
complaints in interpersonal communication. It will promote the formation of communicative competence and provide an
adequate speech and behavioral response.
Key words: teaching method of Ukrainian as a foreign language, communicative competence, conflict discourse, speech
act, linguistic means.
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ВІДНОВЛЕННЯ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИЧНОЇ СПАДЩИНИ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ ЧЕРЕЗ
ПЕРЕКЛАДАЦЬКУ ПРАКТИКУ МИКОЛИ ЛУКАША
У статті проаналізовано роль М. Лукаша у відновленні й поверненні до активного вжитку лексичних
одиниць, засвідчених староукраїнськими пам‟ятками, «Словарем української мови» за ред. Б. Грінченка,
іншими лексикографічними джерелами. Особливістю цієї лексики є те, що вона виявляє давні зв‟язки
української мови з німецькою, чеською, польською мовами. Фактичним матеріалом статті послужили
переклади «Декамерона» Дж. Боккаччо, «Дон Кіхота» М. де Сервантеса Сааведри, «Фауста» Й.-В. Ґете.
Ключові слова: староукраїнська лексика, культурно-історична спадщина, перекладацька практика,
Микола Лукаш, Пантелеймон Куліш.
Постановка проблеми. Микола Лукаш (1919–1988),
видатний письменник-перекладач, знавець більше
двадцяти мов, увійшов в історію української літератури
як автор перекладів монументальних творів європейської
класики – «Фауста», «Декамерона», «Дон Кіхота». Завдяки
М. Лукашеві до українського читача дійшли переклади
поезій В. Шекспіра, Р. Бернса – з англійської мови;
Г. Гайне, Й.-Ф. Шіллера, Р.-М. Рільке – з німецької;
В. Гюґо, Г. Аполлінера – з французької; П. Безруча – з
чеської; А. Міцкевича, Ю. Тувіма – з польської; Мацуо
Басьо – з японської мови та переклади багатьох інших
авторів світової літератури. Актуальною залишається
проблема вивчення мовної практики перекладача, зокрема –
добору лексичних і фразеологічних засобів української
мови, особливо – з архаїчних шарів. Надзвичайно
перспективним аспектом дослідження творчості М. Лукаша
є культурно-історичний, завдяки якому мова його
перекладів постає у тісному зв‘язку з усіма попередніми
періодами розвитку української літературної мови й
формування її лексичного та фразеологічного фонду.
Мета цієї розвідки полягає в тому, щоб подати й описати такі факти слововживання, які підтверджують
унікальну роль М. Лукаша в розвитку української літературної мови і служать доказом того, що у своїй перекладацькій творчості він вийшов далеко за межі суто письменницьких завдань і поєднав їх із високою культурною
місією відновлення забутих лексичних і фразеологічних
скарбів української мови.
Виклад основного матеріалу. У писемних джерелах
староукраїнського періоду збереглося чимало таких слів,
які становлять виразну специфіку лексичного фонду
української мови. Це так звані самобутні слова, до яких
свого часу привертав увагу В. Ващенко, аналізуючи
семантику слів української мови та їх відповідників у
російській мові, представлених у двомовних словниках.
На думку В. Ващенка, «в самобутніх словах криється
мовне перворідство. <...> В них треба вбачати ті первозданні, первообразні реалії, які визначали особливу мову,
відмінну серед інших аналогічних формацій» [1, с.52-53].

У тому списку самобутніх слів, що їх наводить В. Ващенко,
знайдемо й такі, вживання яких активізував у своїй
перекладацькій творчості М. Лукаш, напр.: зглибити(сь)
кирея, кобеняк, літепло, недвига, правиця, черес, чимчикувати тощо. Стилістична виразність таких і подібних
слів сприяла їх використанню в перекладацькій творчості
М. Лукаша.
Відтворюючи звичаї й мову середньовічного європейського міста («Декамерон») та лицарської доби («Дон
Кіхот»), М. Лукаш вдається до активного використання
лексики староукраїнської спадщини. Варто зазначити,
що в цих перекладах М. Лукаша чи не найповніше представлена в і й с ь к о в а т е р м і н о л о г і я . Це насамперед
н а з в и о с і б , які займали високе керівне становище
або ж очолювали військо, напр.:
державець – «володар, що має права монарха»: Яко,
державець, завше прихильний і зичливий красним
мистетством, добре приймаєте і шануєте всілякого
роду книги <...> (Д. К., с.7); у «Словнику української
мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» ця лексема
подається зі значенням «намісник королівського замку
або староства» (СлУМ, 7, с.238);
маршалок – «початково – вершник, що очолював
військовий загін; маршал», а також «голова сейму в
Польщі»: Не лише лизоблюди чи блюдолизи, а й сам
маршалок повірив, що дукиня не жартує, тим зняли з
Санча ганчірку, дали йому спокій, і пішли геть, як
непишні (Д. К., с.49); слово маршалок засвідчене вже в
«Лексиконі...» П. Беринди: сл u жбон ачал н и к ъ: старшїй
справца, маршалокъ (ЛБ, с.117); у Словнику Грінченка
воно подається з посиланням на твори П. Куліша й на
тексти українських народних пісень у записах
А. Метлинського: маршалок – 1) предводитель дворянства: маршалок повітовий; Куліш, «Маруся Богуславка»;
2) староста в свадебном обряде: Не дивуйтеся,
маршалки, що коротенькі подарки (Сл. Гр., 2, с.407);
отаман – «виборний або призначений ватажок
козацького війська»: А ще вам скажу – щоб гідно ввійти
в товариство, я вдягну пурпурову мантію, ту саму, в
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якій мене в доктори поставлено; от побачите, як мені
всі зрадіють, а там згодом і за отамана оберуть
(Декамерон, с.489).
До цієї ж групи належить іменник рейментар – «той,
хто командує військом»: Стало запевне відомо, що
верховним рейментарем над усіма союзними військами
буде найясніший Дон Хуан Австрійський, неправоложний
брат доброго нашого короля Филипа <...>(Д. К., с.252).
У перекладах М. Лукаша простежуємо вживання інших
слів цього ж словотвірного гнізда, напр.: реймент –
«полк, загін»: Сеньйоре, ми обидва старшини піхоти
гишпанської, рейменти наші стоять постоєм у
Неаполі, а їдемо ми до Барселони, щоб сісти там на
галери й пливти на Сіцілію (Д. К., с.615); а також
похідне дієслово рейментарювати – «командувати
військом»: Флорентинці прийняли його з радістю і
великою шанобою, за чималу винагороду він згодився
рейментарювати у війську їхньому і пробув на тій
службі досить довгий час (Декамерон, с.224). Усі
наведені слова засвідчені у Словнику Грінченка, який
служив для М. Лукаша одним із найбільш авторитетних
лексикографічних джерел: рейментарь – рос. «военачальникъ, командирующій войскомъ», ілюстрований записами народних пісень В. Антоновича та М. Драгоманов а:
Ой дозволив пан рейментарь червінці забрати, не
дозволив Котовича з шибениці зняти; реймент – рос.
«полкъ, отрядъ»; рейментарювати – рос. «предводительствовать», без ілюстр. (Сл. Гр., 4. с.11). За нашими
спостереженнями, у поезії ХVІІ ст. слова цього
словотвірного гнізда також уживалися, зокрема: Гей,
пораджайся, не запаляйся, бо ти рейментарюєш, Сам
булавою всім польським краєм, як сам хочеш, керуєш!
(УП, с.278).
Окрему групу слів становлять іменники, що називають
особу, яка прислуговує людині, що має вищий соціальний статус:
джура – «зброєносець»: Даючи тобі спізнати
такого шляхетного й гідного рицаря, не хочу я
прибільшувати своїх заслуг, сподіваюсь натомість на
твою вдячність за те, що познайомлю тебе з його [Дон
Кіхота] знакомитим зброєносцем Санчом Пансою, бо в
ньому, здається мені, я згромадив докупи всі чесноти,
що оздоблюють джуру, тоді як у тих пустодзвонних
рицарських романах вони трапляються лиш поодинці
(Д. К., с.12); «Словник української мови ХVІ – першої
половини ХVІІ ст.» фіксує цей іменник у такому самому
значенні (СлУМ, 8, с.6);
дорадець – «порадник»: Так мені велять Пиха і Хіть,
Давнішні лихі мої дорадці. Як їм опираться? Шкода
праці! Все глушить дует старих страхіть Тут, на тлі
знайомих декорацій, В місті, де минувшина брудна З
горя допивається до дна (Лукаш 1990, с.266); «Словник
української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.»
подає його у фонетичній формі дорадца (стп. doradca) –
«порадник, дорадник» (СлУМ, 8, с.139);
драбант – «охоронець можновладної особи або
солдат, що охороняє командуючого»: Сір ви попереду а
ви драбанти ззаду Ми поховаємо в саду цей черепок
І насадивши над могилою квіток Всі танцюватимем по
кругу до упаду (Лукаш 1990, с.335); відомості «Словника
української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.»

дозволяють стверджувати, що названий іменник було
запозичено в українську мову з німецької через чеське та
польське посередництво, порівн.: нвн. Trabant – «охоронець можновладної особи; драбант», стч. drabant,
стп. drabant (СлУМ, 8, с.195).
Іменник дворак «Словник української мови» подає у
значенні «селянин, що працює у панському дворі»,
ілюстративні контексти наведено з творів П. Куліша,
М. Старицького, І. Франка (СУМ, ІІ, с.224). Коли ж
М. Лукашеві закидали, що лише в такому значенні й слід
уживати це слово, то він доводив, що в багатьох
джерелах з історії літературної мови словом дворак
називали й представників знаті, що перебували при
дворі монарха чи вельможі: Другого дня принцові
двораки ждали аж до обіду, коли він устане; не чувши
ж ніякого шелесту, одчинили вони двері його покою, що
були тільки прихилені, і, нікого там не побачивши,
подумали, що принц виїхав кудись потайки, щоб
потішитись кілька день із своєю вродливицею, та й не
турбувалися вже за нього (Декамерон, с.128). Із усіх
авторитетних лексикографів саме таке значення подав
лише Є. Тимченко у своєму «Історичному словнику
українського язика», який не був завершений. М. Лукаш
звертав увагу й на те, що І. Франко, на якого посилається
СУМ, уживав слово дворак в обох значеннях.
Одним із звичаїв військової верстви було заволодіння
майном переможених у бою, проте дуже часто це
відбувалося без дотримання звичаїв, а стихійно. Така дія
й, відповідно, трофеї, здобуті таких способом, називалися
іменником луп – «військова здобич» (від дієслова
лупити – «обдирати, грабувати»): Попаювавши між
собою той луп, вони розбрелись безбаш хто куди – не
про те дбали, як би, ланцюга взявши, до сеньйори
Дульсінеї Тобоської на поклін податися, лише думали, як
би од страшної Германдади порятуватись (Д. К., с.130).
«Етимологічний словник української мови» подає іменник
луп як лексичне запозичення з польської мови, де łup
означає те саме, що і в чеській, словацькій lup –
«грабунок, здобич» – і є похідним утворенням від дієслова
łupić – «грабувати» (ЕСУМ, 3, с.307); у «Лексиконі...»
П. Беринди це слово виступає відповідником до церковнослов‘янського «корысть» (ЛБ, с.55); Словник Грінченка
також подає це старе значення: луп – «добыча военная»,
з посиланням на контекст зі збірки П. Куліша «Досвітки»:
Величалися дейнеки будинковим лупом (Сл. Гр., 2, с.381).
До в і й с ь к о в о ї т е р м і н о л о г і ї зараховуємо
слова герць та шермицерія: Отож верніть її [паннині]
підв‘язки, в противному разі я вас викликаю на смертний
бій, не боячися, що лихі чорнокнижники змінять і
перетворять мій образ, як то вони вчинили з моїм
гайдуком Тосілосом, що став з вами на герць (Д. К.,
с.596); «Словник української мови ХVІ – першої
половини ХVІІ ст.» іменник герць (стп. herc, harc) подає
у значенні «поєдинок, боротьба» (СлУМ, 6, с.207;
з посиланням на «Лексикон...» П. Беринди);
шермицерія – «фехтування»: – Слухайте, бакаляре, –
відповів ліценціат, – ви явно недооцінюєте мистецтво
шермицерії і припускаєтесь тим величезної помилки
(Д. К., с.426); Словник Грінченка подає це слово у
значенні рос. «фехтованіе», посилаючись на історичний
роман П. Куліша «Чорна рада»: І так же то обидва
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знали тую шермицерію, що ні той того, ні той того не
зможе зачепити, – одвічають сами шаблі (Сл. Гр., 4.
с.492).
У перекладах М. Лукаша представлена й тематична
група н а з в в і й с ь к о в о ї а т р и б у т и к и і с и м в о л і в в л а д и . До неї входять такі слова:
берло – «палиця, оздоблена коштовним камінням і
різьбою; символ, знак влади»: Ну, та вже коли мені
припало королювати, мушу прийняти берло правління
(Декамерон, с.234; зі «Словника української мови ХVІ –
першої половини ХVІІ ст.» можна довідатися, що
названий іменник запозичено з латинської мови (лат.
ferula – «скіпетр, берло») через німецьке посередництво
(свн. ferala) у польську, чеську та українську мови,
порівн.: п. berło, чес.berlo (СлУМ, 2, с.77; з посиланням
на «Лексикон...» П. Беринди);
буздиган – «вид військової булави»: Буде моє слово
про левня-смільчака, Якого вічна слава в потомності
чека. Із нього витязь виріс, рицар без доган, Дали ж
йому ту славу меч, спис і буздиган (Лукаш 1990, с.14);
«Словник української мови ХVІ – першої половини
ХVІІ ст.» подає іменник буздыґанъ як запозичений і
турецької (тур. bozdogan, buzdayan, baztavan) у значенні
«рід військової булави» (СлУМ, 3, с.92);
клейноди, мн. – «дорогоцінності, коштовності, скарб»:
Тоді Доротея добула хутенько з свого клунка пишну
вовняну сукню та зелену альтембасову мантилью, а з
шкатулки дістала коралі коштовні на шию та ще деякі
клейноди; як убралася у все те, зразу на вельможну і
багату панію схожа стала (Д. К., с.181); слово клейнод –
одне з давніх запозичень із середньоверхньонімецької
мови в українську, польську, чеську, словацьку мови у
значенні «коштовність; дорогоцінний камінь» (ЕСУМ, 2,
с.457); Словник Грінченка подає до цього слова два
значення:
клейнод
–
рос.
1) «драгоценность»,
2) «атрибуты власти, регаліи», які підтверджуються
контекстами із «Записок о Южной Руси» П. Куліша: Не
на теє, миле браття, я Січ руйнувала, ой щоб я вам ваші
землі, клейноди вертала; а також із творів Т. Шевченка:
Возьміть мої отаманські клейноди, панове, та
однесіть москалеві (Сл. Гр., 2, с.249); ці ж самі значення
перейшли й до «Словника української мови»: 1) заст.
«коштовності, самоцвіти»; 2) іст. «знаки влади, регалії»
(СУМ, ІV, с.178); для М. Лукаша більш актуальним було
первинне значення слова клейнод – «коштовність,
дорогоцінні прикраси із самоцвітів».
Тематичну групу н а з в з б р о ї становлять іменники
сагайдак, ратище, тарча.
Слово сагайдак – «шкіряна сумка або дерев‘яний
футляр для стріл»: То було восьмеро німф, ушикованих у
два рядочки: одну четвірку провадив божок Амур, а
другу Достаток; той крилатий, з луком, сагайдаком та
стрілами, а сей убраний у барвистопишні єдваби та
златоглави (Д. К., с.431); у Словнику Грінченка цей
іменник подано за романом П. Куліша «Чорна рада», а
також – за прислів‘ям зі збірки М. Номиса: Познаєш
пішого з сагайдаком (Сл. Гр., 4, с.95);
ратище – «древко списа; спис»: В однім селі у
Ламанчі <…> жив собі не зтак давно гідальго, з тих, що
то мають лише списа на ратищі, старосвітського
щита, худу шкапину та хорта-бігуна (Д. К., с.24);
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Словник Грінченка подає це слово в такому самому
значенні й з посиланням на фольклорний збірник
«Записки о Южной Руси», що його уклав і видав П. Куліш,
а також – на рядки народної пісні: А мій милий коня веде,
На ратище підпирається (Сл. Гр., 4, с.7);
тарча – „щит‖: – Четверо верхівнів, – одказав корчмар, –
на коротких, бачиться, стременах, із списами й
тарчами та з чорними заслонами на виду коло них
жінка в білій одежі, на сідлі-колисці, обличчя їй так
само запнуте, а ззаду ще двоє пахолків піших (Д. К.,
с.234); порівн. у «Лексиконі...» П. Беринди: щ и т ъ –
тарча (ЛБ, с.134); у «Малорусько-німецькому словарі»
Є. Желехівського: тарча – нім. Art Schild (Желех., с.950).
До слів із історичною конотацією, які залюбки
використовував М. Лукаш, належать н а з в и т к а н и н
та похідні від них прикметники, що позначали відносну
ознаку або ж якісну ознаку к о л ь о р у : адамашка,
блават, блаватний, єдваб, єдвабний, кармазин. Окремі
з цих слів характерні як для старопольської, так і для
староукраїнської мов:
адамашка (стп. adamashek, слат. аdamascus) –
«гатунок шовкової тканини»: Голодранство обернулося
на тонкі голландські полотна й делікатні адамашки усе
то нагорода за терпіння їхнє й витривалість (Д. К.,
с.247); порівн. стп. adamashek, слат. аdamascus – «т. с.»
(СлУМ, 1, с.73);
б л а в а т – «шовкова тканина блакитного кольору»:
Невинні та вродливі пастушки <…>; не знали ще тоді
тих окрас, що тепер, тих пурпурів, блаватів та
витворних узорчатих єдвабів <…> (Д. К., с.64); у
Словнику Грінченка іменник блават (рос. «голубая
шелковая матерія») ілюструється контекстом із роману
П. Куліша «Чорна рада»: Має вона сукні, має і блавати
(Сл. Гр., 1, с.70); б л а в а т н и й – «виготовлений з
блавату – шовкової тканини блакитного кольору»:
Ісфагань обернулась у небо з блаватних полив‘яних
тахлів А я з тобою ізнов на шляху до ліонських околиць
Іще в вухах не одбринів дзвіночок продавця солодцівки А
вже вчувається ляскучий голос (Лукаш 1990, с.358);
прикметник також зафіксовано в Словнику Грінченка в
значенні «шовковий», проте без ілюстративного матеріалу
(Сл. Гр., 1, с.70); «Словник української мови ХVІ –
першої половини ХVІІ ст.» подає й іменник блаватъ
(стп. bławat, стч. blavat, свн. blawe) – у двох значеннях:
1) «блакитна шовкова тканина»; 2) «одяг з такої
тканини», і прикметник блаватный, блаватъный –
«виготовлений з блавату – шовкової тканини блакитного
кольору» (СлУМ, 2, с.92); у перекладі «Фауста » Й.-В. Гете
М. Лукаш використовує й іншу фонетичну форму цього
слова – б л а в а т á с , порівн.: [Мефістофель:] Дивись,
яким прийшов я зухом: В червець убрався, в блаватас,
Плащем обвинувся єдвабним <…> (Фауст, с.62);
Словник Грінченка фіксує й цю форму, і наведено її
також за творами П. Куліша: В блаватасах да саєтах
будемо ходити (Сл. Гр., 1. с.70);
є д в а б – «шовкова тканина»: …тепер такі ченці
повелися, що справляють собі ряси просторі, пишні, з
тонкого єдвабу, такого витворного крою, що хоч би й
на архієпископа <…> (Декамерон, с.205); є д в а б н и й –
«шовковий»: Шлейфи майорять єдвабні, моторошно
мерехтять в зелених дзеркалах (Лукаш 1990, с.424);
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порівн. староукр. єдвабъ, стч. hedvab, стп. jedwab –
«шовкова тканина» (СлУМ, 9, с.58; з посиланням на
«Лексикон...» П. Беринди); у Словнику Грінченка іменник
єдваб і прикметник єдвабний виступають у таких самих
значеннях, а ілюстративні контексти до них наведено з
поезії Т. Шевченка: Оксамитом шляхи стеле і єдвабом
застилає; а також із фольклорних збірників (єдвабна
хустиноньку; єдвабні панчішечки) (Сл. Гр., 1, с.466);
кармаз и н – «старовинне дороге темно-червоне
сукно; одяг із цього сукна»: Скоро наш рицар укупі з
дукинею під‘їхав під замкову браму, як назустріч вибігло
двоє служників чи стремінних у довгополих домашніх
халатах з найтоншого кармазину... (Д. К., с.479);
Словник Грінченка фіксує словотвірне гніздо кармазин –
«сукно малинового кольору; одяг з такого сукна»,
кармáзинка – «сорт яблук із темно-червоною шкіркою»,
кармáзинник – «той, хто носить одяг із ка рм аз и н у;
взагалі – багатий, заможний чоловік», кармáзиновий –
«зроблений із кармазину», «малиновий колір» – вживання
цих слів ілюструється контекстами з роману П. Куліша
«Чорна рада» та з фольклорних записів (Сл. Гр., т. 2, с.222).
У перекладах «Декамерона» та «Дон Кіхота» М. Лукаш
активно використовував лексику, що позначала риси
вдачі, характеру, а також вчинки, дозволені (чи не дозволені) лицарською етикою, напр.:
зацний – «шляхетний, чесний, достойний»: Чотири
дні над тим думав, як його назвати – бо де ж видано,
щоб кінь такого зацного рицаря, та ще такий сам
собою добрий, не мав якогось голосного імені? (Д. К.,
с.26) − у «Словнику української мови ХVІ – першої
половини ХVІІ ст.» прикметник зацний, зацъный, заценъ
(стп. zacny) подається у значенні «який стосується
шляхетства, шляхти; шляхетський» (СлУМ, 11, с.41); у
перекладах М. Лукаша прикметник зацний виступає
означенням при словах рицар, володар, цісар, пан, що
також вказують на відповідне соціальне середовище;
обичайний – «вихований, ввічливий, добрих звичаїв»:
…усі вони [дами] були зв‘язані межи собою по дружбі,
по сусідству або по роду; найстаршій було не більше як
двадцять вісім год, наймолодшій минуло вісімнадцять;
усі були одна в одну розумні й шляхетні, гарні з себе і
обичайні, люб‘язні й скромні (Декамерон, с.37); порівн.
п. obyczajny, obyczajowy, заст. – «пристойний, ввічливий,
шанобливий, моральний»;
гойний – «щедрий, багатий, розкішний, марнотратний»: …славили, що був він [Клюнійський абат] щедрий
та гойний, справляв повсякдень учти і ніколи ще нікому
не боронив у себе їсти й пити, як сам був за трапезою
(Декамерон, с.68); Якби мене вважали за недоумка
рицарі або ж пишні та гойні можновладники, я б побачив
у цьому для себе непоправну неславу (Д. К., с.485) –
ЕСУМ подає слово гойний як запозичення з польської
мови, п. hojny «достатній, багатий, (ст.) щедрий»,
походить від чеського hojný «т. с.» (ЕСУМ, 1, с.547);
безецний – «безсоромний, безчесний»: По-перше,
коли в якійсь оповідці і є що-небудь соромітне чи
безецне, то того вимагала сама річ, про яку мова
мовилась; хто спогляне на се пильним оком розсудливої
людини, той ясно побачить, що інакше не можна було й
сказати – в противному разі форма не відповідала б
змістові (Декамерон, с.617) – «Словник української

мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.», ілюструючи
прикметник безецний (стп. bezecny) – «ганебний, підлий,
безчесний, розпусний», посилається на «Лексикон...»
П. Беринди та твори І. Вишенського (СлУМ, 1, с.41); у
Словнику Грінченка представлено ціле словотвірне
гніздо цього прикметника: безецний – рос. «безстыжій,
безсовестный; похабный» (контекст із творів Т. Шевченка);
безецник – рос. «безстыдникъ»; безецність – рос. «безстыдство» (без посилань); безецно – рос. «безстыдно»
(без посилань) (Сл. Гр., 1, с.40).
Висновки. Отже, будучи добрим знавцем української
мови, М. Лукаш залучав до своїх перекладів давні шари
староукраїнської спадщини, які були спільними як для
українського, так і для польського мовного середовища.
Засвідчені ще у пам‘ятках ХVІ – першої половини ХVІІ
ст., ці слова ввійшли до «Словника українсько мови» з
різним стильовим маркуванням, як-от: заст[аріле],
іст[оричне], уроч[исте]. М Лукаш застосовував історично
конотовану лексику як засіб відтворення колориту
певної епохи. І в цьому він подібний до творчості інших
українських письменників, які працювали в жанрі
історичного роману – П. Куліш, М. Старицький, З. Тулуб,
Н. Рибак, П. Панч та ін. Перекладацька практика
М. Лукаша сприяла відновленню цілого ряду таких слів,
що не засвідчені сучасними лексикографічними джерелами.
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RECONSTRUCTION OF OLD-UKRAINIAN LEXICAL HERITAGE IN MODERN UKRAINIAN LITERARY
LANGUAGE THROUGH MYKOLA LUKASH PRACTICE OF TRANSLATION
The article analyzes the role of M. Lukash in restoring and returning to the active use of lexical units certified by the old
Ukrainian monuments, “The Dictionary of the Ukrainian Language” ed. by B. Grinchenko, and other lexicographic sources.
The peculiarity of this vocabulary is that it reveals the old connections of the Ukrainian language with German, Czech, and
Polish. The actual material of the article was the translations of «Decameron» by J. Boccaccio, «Don Quixote» M. de
Cervantes Saavedri, and «Faust» J.-V. Goethe.
Key words: Old Ukrainian vocabulary, cultural-historical heritage, translation practice, Mykola Lukash, Panteleimon
Kulish.
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ГОРОД И ВРЕМЯ В «ХАРЬКОВСКОМ» ЦИКЛЕ
РЕТРОДЕТЕКТИВОВ И. ПОТАНИНОЙ
Статья посвящена творчеству современной харьковской писательницы Ирины Потаниной.
Рассматриваются еѐ романы «Фуэте на Бурсацком спуске» и «Труп из первой столицы», написанные в
жанре исторического детектива. Проанализирована специфика отражения в них исторической правды
и вымысла, особое внимание уделено особенностям показа города Харькова и его жителей в
определенные периоды истории Украины. Автору удалось соединить здесь острый динамичный сюжет с
интересными краеведческими исследованиями. Одной из главных художественных особенностей
произведений Потаниной является то, что писательница фактически реконструирует историю
собственной семьи. Главным героем обоих романов выступает прадед автора – известный харьковский
журналист, театральный критик и педагог Владимир Морской, погибший во времена сталинского
террора. На материале истории одной конкретной семьи показана история города, в котором та
проживает, и вместе с тем и история всей страны.
Ключевые слова: жанр, ретродетектив, аллюзии, местный колорит.
Постановка проблемы. Произведения современной харьковской писательницы Ирины Потаниной «Фуэте
на Бурсацком спуске» (2018) и «Труп из Первой столицы»
(2019) по жанру принадлежат к популярной сейчас разновидности уголовно-полицейского романа – ретродетективу. События, описанные в них, происходят, соответственно, в 1930 и 1934 годах в Харькове, который тогда был
столицей Украины. Сюжетными стержнями повествования
обеих книг является раскрытие группой детективовлюбителей громких убийств, совершенных в местном
оперном театре («Фуэте на Бурсацком спуске») и правительственном поезде («Труп из Первой столицы»). Однако
перипетии напряженного криминального сюжета не являются главными для автора. Еѐ задачей было воссоздать
образ родного города и его жителей почти вековой давности. Таковы главные эстетические требования, предъявляемые издательством «Фолио» к авторам, работающим в
выпускаемой им межавторской серии «Ретророман».
Так, в произведениях Ирины Лобусовой описана Одесса
начала ХХ века, в сочинениях Андрея Кокотюхи и Богдана
Коломийчука – Львов той же поры и т.п. И если творчество
украиноязычных Коломийчука и Кокотюхи достаточно
активно изучается отечественным литературоведением
(например, в работах С.О. Филоненко [4]), то о творчестве
русскоязычных И. Лобусовой и И. Потаниной специальных
исследований практически нет. Между тем, их произведения являются довольно любопытными образцами так
называемой «миддл-литературы», позволяющими дополнить существующие представления о развитии детективного жанра в современной литературе
Цель работы. В данной статье мы рассмотрим специфику отражения исторической правды и вымысла в цикле
«харьковских» ретродетективов Ирины Потаниной,
обратив внимание на особенности показа города Харькова
и его жителей в определенные периоды истории Украины.
Изложение основного материала. Одной из главных
художественных особенностей произведений «харьковского» цикла ретродетективов Потаниной является то,

что писательница фактически реконструирует историю
собственной семьи. Главным героем обоих романов
выступает прадед автора – известный харьковский
журналист, театральный критик и педагог Владимир
Морской (1899–1952), погибший во времена сталинского
террора. Среди персонажей также дочь-подросток
Морского Лариса – бабушка писательницы по отцовской
линии, многочисленные родственники театроведа, который был четыре раза женат. Некоторым из них Потанина
отчасти изменила имена и фамилии (как, например,
отчиму Ларисы Яну Кирову, который стал в книге
Яковом), однако большинство выведено под собственными именами.
«Информация о Владимире Морском, – отмечает
романистка в одном из интервью, – была изъята из
периодики, запрещена в библиотеках. Материалы по
моему деду хранятся в архивах СБУ. Из 62 театральных
статей сохранилось только 40. В его статьях проскакивали
живые суждения. После расстрела Курбаса и того, как
разогнали «Березиль», он писал литературный портрет
жены Курбаса, ведущей актрисы «Березиля». Писать о
ней тогда нельзя было. В 50-е годы его уволили, а затем
отправили в лагерь, где потом и убили. В то время все
писатели и деятели жили в очень сложных бытовых
условиях. Тычина в свое время спал в собственной редакции, и укрывался своими рукописями. Для написания
книги во многом помогла с материалами моя бабушка,
дочка Морского. Через отношения персонажей этой книги
я отображаю ситуацию, которая происходила в городе в
30-х годах» [1].
Из-за обилия сведений приватного характера, которыми
автор делится с читателем, тексты приобретают отчетливо
личностный характер. Мы становимся свидетелями семейной жизни героя: его шутливых ссор с третьей женой
Ириной, нежных чувств к единственной дочери, заботы
о членах семьи первой жены, которые оказались в
трудном положении. Вместе с тем такой подход позволяет
воспроизводить историю, по выражению А.С. Пушкина,
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«домашним образом», воплотив в истории одной семьи
историю целого государства.
В романах цикла Потанина показывает как относительно «спокойный» (1930-й год в первой книге), так
и драматический (1934-й год во второй книге) периоды
бурной и трагической для Украины истории ХХ века.
Главным объектом воспроизведения исторического
колорита в «Фуэте на Бурсацком спуске» становится
театральная, а в «Трупе из Первой столицы» – литературная жизнь первой украинской столицы, которая разворачивается на фоне богатых архитектурных декораций (главным образом, центральной части города). «Харьков –
родной город по духу, – говорит о своей работе писательница. – Много лет назад сюда приехал мой прапрадед по
отцовской линии. У меня сейчас есть как бы два Харькова:
Харьков, который живет в моих книгах (если не выходить
из комнаты, по Бродскому), это Харьков 30-х годов, и
наш современный город» [1].
Харьков в цикле Потаниной становится таким же
полноправным персонажем, как и люди, его населяющие.
Это единый огромный организм, живущий по своим
законам и правилам. Кого-то он принимает в свои
объятия и заботится о нем (как, например, о юном поэте
Николае Горленко и его возлюбленной, а затем и супруге
Светлане Ининой), а кого-то, наоборот, исторгает, как
нечто чужеродное. Город меняется со временем, изменяя
и живущих в нем людей.
Автор подробно описывает каждое строение, памятник,
достопримечательность. Вот описание «визитной карточки» города – знаменитого Госпрома, выполнявшего функции главного правительственного здания первой украинской столицы: «Невероятный, состоящий весь из разнокалиберных прямоугольничков и прямоугольничищ, похожий больше на журнальное фото, чем на живое здание,
новехонький Дом Государственной промышленности
буквально завораживал. «Зря его называют небоскребом.
Он вовсе не скребет небо, а поддерживает его, как
Атлант», – думала Света, пробегая мимо. Огромная
заснеженная площадь перед зданием делала его особенно
величественным» [2, с.105]. Зачастую работа по воссозданию местного колорита носит поисковый характер,
поскольку большинство из архитектурных памятников,
о которых идет речь в цикле Потаниной, не сохранились
до нашего времени, будучи уничтоженными или во время
довоенной сталинской перестройки и «благоустройства»
Харькова, или в годы войны. Автору приходилось подолгу
работать в архивах, изучая старые газеты, фотографии,
альбомы, собирая свидетельства старожилов: «О нашем
городе 30-х годов сохранилось очень много воспоминаний –
как в чьих-то записках-автобиографиях, так и в детских
воспоминаниях живых людей. Я изучаю записи, расспрашиваю старожилов. Попадаются факты, которые могут
потрясти каждого» [1].
Много внимания уделяется топонимике города. Тщательно перечислены названия тех или иных районов,
местностей, улиц, площадей. Сообщается, как называлась
улица/площадь/спуск в старые, дооктябрьские времена,
как стала называться при советской власти и почему.
«Мне сложно даже представить, что есть харьковчане,
не знающие название Бурсацкий спуск, – говорит один
из персонажей первой книги цикла. – В честь бурсаков –
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учащихся бурсы, в здании которой находится сейчас
Институт политобразования. Что же касается нового
названия (Спуск 12 ноября. – И. Ч.), то точно я не знаю,
но придерживаюсь теории, что спуск переименован в
честь давней забастовки паровозостроительного завода»
[2, с.13]. Показан относительный консерватизм горожан
в этой сфере. Новые названия не очень приживаются,
встречают определенное сопротивление в сознании
горожан, которые в повседневном быту в отличие от
официальной сферы используют старой и привычные
наименования. Таким образом, «Фуэте на Бурсацком
спуске» и «Труп из Первой столицы» становятся своеобразной энциклопедией Харькова первой трети ХХ века.
Книги Ирины Потаниной доказывают, что Харьков
начале 30-х годов ХХ века был по-настоящему большим
культурным и политическим центром, который в чем-то
старался состязаться с союзной столицей Москвой, а
затем и с новой украинской столицей Киевом. Оппозиция
двух столиц проходит в «Фуэте на Бурсацком спуске»
через всѐ повествование, начиная от обычного детского
желания (девочки Ларисы) увидеть Москву, переехать
туда на постоянное жительство (выразительный чеховский
интертекст), через красноречивый автограф на титульном
листе уже запрещенной книги Михаила Ялового («Прочь
от Москвы!») и до маниакального влечения главного
злодея Ильи Горленко снова оказаться в городе, где
сосредоточено власть, возможности, деньги. Противопоставление первой столицы Харькова новому центру
Украины Киеву не столь явственно. В «Трупе из Первой
столицы» скорее звучит сожаление об утраченных городом возможностях и надежда на то, что Харьков продолжит играть значительную роль в жизни республики.
Как отмечалось выше, в каждой из уже вышедших
частей «харьковского» цикла ретродетективов Ирины
Потаниной описана определенная сторона творческой
жизни первой столицы. Изображенные в «Фуэте на
Бурсацком спуске» страсти, бушующие в театральной
сфере Харькова 1930 года, в определенной степени
отражают процессы, которые происходили в тогдашнем
обществе в целом. Автор пишет о конкуренции русскоязычных и украиноязычных театров, политике украинизации, которая определяла направления в развития литературы и искусства. Также изображены типично театральные
конфликты: зависть к более талантливым коллегам,
интриги, ссоры, попытки переманить в свою труппу какуюнибудь столичную знаменитость и тому подобное.
За всей этой внешней суетой и мишурой читатель не
может не заметить тревожные явления, которые стремительно нарастают и неотвратимо приближаются. Преступление, которое расследует группа Морского, якобы не
имеет никакого отношения к Большому Террору, что спустя всего несколько лет начнется в стране. Убийство
обычной театральной костюмерши становится как бы
прологом к эпохе кровавого произвола всемогущего
НКВД. Сам наркомат еще только рождается, соревнуясь
за первенство со своим предшественником ОГПУ. Однако
его представитель (главный злодей) уже использует те
методы, которые вскоре будут широко применяться:
фальсификацию доказательств, клевету, пытки, убийства.
Показательно, что все это происходит накануне процесса
Союза освобождения Украины (1930), который будет
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проходить в том же оперном театре, где было совершено
вымышленное романисткой убийство.
В «Трупе из Первой столицы» внимание автора сосредоточено на литературной жизни Харькова начала 30-х
годов. Действие романа происходит через четыре года
после описанных в первой книге цикла событий. Уже
разразилась трагедия Голодомора 1932–1933 годов, уже
покончил с собой выдающийся украинский писатель,
поэт и публицист Николай Хвылевой (1933), а по республике прокатилась волна арестов представителей
творческой интеллигенции. В центре романа находится
своеобразный Ноев ковчег, на котором собраны лучшие
украинские писатели, поэты, критики и художники, –
знаменитый дом «Слово»: «Тихая, пыльная и, естественно,
немощеная улица Красных писателей оказалась совсем
близко. По ней, как выяснилось, надлежало пройти почти
до конца, и там, перед бараками с Барачной же улицы и
большим оврагом, возвышался окруженный элегантным
ограждением из бетона и труб заветный пятиэтажный
дом «Слово» – место жительства большинства знаменитых
писателей и художников Харькова» [3, с.41]. Хорошо
показана напряженная, гнетущая атмосфера, царящая в
писательских кругах. Многие деятели литературы предчувствуют приближение ужасного будущего, уготованного
стране сталинским режимом. Наивные Коля Горленко и
Света Инина еще пытаются как-то оправдать и понять
происходящие тут и там «перегибы», но жизнь демонстрирует им все новые и новые доказательства того, что это
не просто ошибки и недоразумения, а целенаправленный
курс, проводимый ВКП(б).
Наряду со сравнительно небольшим количество м
вымышленных персонажей в романах Ирины Потаниной
действует много реальных исторических фигур. Рядом с
Владимиром Морским и членами его семьи показаны нарком просвещения УССР Николай Скрипник, чекист Степан
Саенко, балетный танцовщик Асаф Мессерер, актриса
Ванда Яновичева (мать режиссера Леся Курбаса), критик
Григорий Гельфандбейн (у Потаниной – Гельдфайбен),
драматург Николай Кулиш, писатели Гнат Хоткевич,
Эльза Триоле, Луи Арагон, ученый-дефектолог Иван
Соколянский и др. Некоторые из них становятся эпизодическими фигурами, другие играют в сюжете романов
довольно значительную роль. Заметно, что при создании

образов деятелей прошлого, автор, как и в исторических
описаниях, опирается на серьезную документальную базу.
Однако персонажи при этом получились не шаблонными,
скомпонованными из цитат из различных источников, а
живыми и выпуклыми.
Выводы. Итак, романы Ирины Потаниной «Фуэте на
Бурсацком спуске» и «Труп из Первой столицы» являются
заметным явлением современной миддл-литературы, где
автору удалось соединить острый динамичный сюжет с
интересными краеведческими исследованиями. В структуре произведений органично сочетаются историческая
правда и вымысел. На материале истории одной
конкретной семьи показана история города, в котором та
проживает, а вместе с тем и история всей страны. Произведение И. Потаниной, где одним из главных героев
рядом с людьми выступает родной город автора Харьков,
можно поставить в один ряд с циклом Л. Лузиной «Киевские ведьмы», посвященным истории и этнографии Киева.
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CITY AND TIME IN “KHARKOV” CYCLE OF RETRODETECTIVES BY I. POTANINA
The article is devoted to the creative work of the modern Kharkov writer Irina Potanina. Her novels “Fouette on Bursatsky
Spusk” and “The Corpse from the First Capital” written in the genre of a historical detective story are considered. The
specificity of the reflection of historical truth and fiction in these novels is analyzed; the special attention is paid to the
peculiarities of description of the city of Kharkov and its inhabitants in the certain periods of Ukrainian history. The author
managed to combine here a sharp dynamic plot with the interesting studies of the local history. One of the main artistic
features of Potanina‟s works is that the authoress actually reconstructs the history of her own family. The main character of
both novels is the woman writer‟s great-grandfather, a famous Kharkov journalist, theater critic and teacher Vladimir
Morskoy, who died during the times of Stalin‟s terror. The history of the city is shown on the material of one particular family
that lives in it; and at the same time the history of the whole country is also shown.
Key words: genre, retrodetective, allusions, coleur locale.
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АНАСТАС МІКОЯН І РАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА
В ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ 1930х РОКІВ
На прикладі діяльності наркома харчової промисловості А.І. Мікояна в 1930х роках у статті аналізується
зв‟язок соціальної практики і кулінарної політики в СРСР, осмислюється як позитивний досвід так і
негативні уроки у вирішенні комплексу проблем, пов‟язаних з харчозабезпеченням і харчуванням в
тоталітарній державі.
Ключові слова: харчова індустрія, кулінарна політика, громадське харчування, харчові бренди, Мікоян.
Постановка проблеми та мета статті. Серед нових
вибіркових дисциплін, що запроваджуються в Національному Університеті харчових технологій – історія харчової
науки, яка досліджує теорію і практику вирішення проблем
харчування і харчового забезпечення населення, як в
світі так і в Україні. Зазначені питання в СРСР та УРСР у
1930і роки постали з не аби якою гостротою. З 1930 р.
НУХТ (в той час: Київський технологічний інститут
харчової промисловості ім. А. Мікояна) стає одним з
флагманів підготовки кадрів в галузі. Метою статті є не
лише вивчення досвіду реформування харчопрому, здійснюваного під керівництвом Мікояна, але, насамперед,
розкриття справжньої суті кулінарної політики радянської
держави, що була невід‘ємною складовою тоталітарної
системи.
Виклад основного матеріалу. Радянські реформи в
харчовій галузі у 1930-х рр. невіддільні від імені Анастаса
Мікояна, вони є предметом досліджень насамперед
російських та деяких інших зарубіжних вчених [5-8],
навіть у популярній з часів перебудови книжці історика
Роя Мєдведєва «Ближний круг Сталина» наводиться чимало цікавих подробиць про діяльність та висловів
сталінського наркома, а його, так звана, кулінарна
політика в цілому оцінена позитивно. З 1926 року 31-річний
Мікоян працював наркомом зовнішньої та внутрішньої
торгівлі, в 1930-му його зробили наркомом постачання, з
1934 по 1939 р. обіймав посаду народного комісара
харчової промисловості.
У статті А. Мікояна «Харчова індустрія в другій п‘ятирічці» (журн. «Большевик», 1934), наступним чином
сформульовані основні ідеї радянської харчової політики:
«Радянській владі доводилося створювати харчову
промисловість майже на порожньому місці. У спадок від
царизму ми отримали кустарного типу харчові промисли
з жалюгідним рівнем техніки, розпорошені, відірвані від
сировинних баз, малопотужні, здатні задовольнити лише
той незначний попит, котрий пред‘являла аграрна країна
з невеликими промисловими центрами, з низькою заробітною платою, де дешеві робочі руки замінювали всю «техніку» на харчових підприємствах... Об‘єднана в один
наркомат постачання, наша харчова індустрія під безпо-

середнім керівництвом Центрального комітету і вождя
нашої партії товариша Сталіна приведена протягом
першої п‘ятирічки і першого року другого п‘ятирічки по
більшості галузей до рівня насправді машинної індустрії» [1]. На думку наркома, настав час перейти до заміни
приватного харчування громадським, тобто до створення
свого роду тотальної кулінарії. Звісно, реформування
проводилось адміністративно-командними методами.
Радянська кулінарна революція майже повністю витіснила з масового обігу продукти домашнього виготовлення.
Мікоян вважав це одним з важливих завоювань нового
ладу. У 1936 році в газеті «За харчову індустрію» він
писав: «Особливо багато ще готують вдома всяких пирогів,
пиріжків, млинців, пельменів. Але як тільки налагоджується в тому чи іншому місці фабричне виробництво
хорошої якості булочок, булочних виробів, всяких
пиріжків, пельменів та ін., всі охоче починають їх купувати, кидають домашнє приготування. Та це й зрозуміло.
Сучасна радянська жінка повинна звільнитись від
примітивної праці, від образливої важкої домашньої
роботи... Коли жінка бачить, що за той час, який вона
витратила на приготування їжі вдома, вона може, працюючи на фабриці, зробити в десять разів більше і купити
на свій заробіток все необхідні товари, вона намагається
від домашнього виробництва їжі відмовитися» [2, с.190].
Радянська влада, як видно, щиро бажала вчити людей, як
їм жити, що їсти і готувати і Анастас Мікоян був серед
головних вчителів. Власне стрижнем мікоянівськосталінської реформи харчопрому була його суцільна
централізація та одержавлення. Радянська модернізація
не виключала поширення в суспільстві технологій та їжі,
характерних для індустріального Заходу. У цьому сенсі
кулінарна модернізація була складовою частиною культурної революції, модернізації та європеїзації побуту, яка
відбувалася в Радянському Союзі стрімко, хоч і в дуже
своєрідних формах. Радянську людину потрібно було
«привчити» до нових продуктів. Робилося це, як і все
інше, усвідомлено, послідовно і зверху.
«Сироваріння у нас відстало, і ми повинні його швидше
розвивати. Ще не всі розуміють смак сиру, але потрібно
будити смак до нього», закликає нарком [2, с.139].
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«Багато людей нашої країни не бачили ряду продуктів,
що виробляються нашої харчової промисловістю, не
знають про них. Нещодавно мені розповідав один товариш,
що колгоспник купив у фруктовому магазині 10 мандаринів, став їх їсти зі шкіркою. Відкусив – гірко, не
сподобалося. Тоді йому роз‘яснили, що спочатку шкірку
потрібно зняти, а потім їсти. Він спробував: смачно. Як
бачите, потрібно навіть вчити їсти мандарини. У нас ще
зустрічаються люди, які ніколи не бачили їх, як і багато
чого іншого» [2, с.164]. Чи не менше зусиль додавалося
для того, щоб поширити в суспільстві вживання ковбаси,
яка раніше вважалася іноземним делікатесом.
З ім‘ям Мікояна пов‘язане виникнення більшості так
званих радянських харчових брендів довоєнного часу,
що на довгі роки залишались популярними в СРСР та на
пострадянському просторі. Про поняття «бренд» в СРСР
практично ніхто не чув. Чи були вони взагалі в радянському союзі, при відсутності ринкової конкуренції? Мова
скоріше йде про торгові марки – відмінні знаки підприємства, та товарів що ними випускались. Звичайно, брендом є
не сам символ товару, зображений в графіці та на рекламі,
а ставлення до нього споживачів, асоціації або спогади
які він викликає. Сьогодні ми можемо цілком слушно
говорити про мікоянівські бренди, оскільки вони є не
лише символами часу, що минув, але викликають
інтерес у сучасників, за них йде жорстка конкурентна
боротьба, знані вони також за кордоном.
Вся реформа харчопрому по мікояновськи ґрунтувалась
на базі новітніх технологій, запозичених зі Сполучених
Штатів. Переймати корисний передовий досвід у «акул
імперіалізму» не вважалося негідним, а партнерам по
той бік океану спілкування з радянськими вождями було
навіть вигідне. Мікоян не був сильним в технологіях,
інженерної освіти не отримав, але зумів швидко і логічно
«прилаштувати» на радянському ґрунті американські
ноу-хау. Він направляв розумних фахівців – харчовиків
за кордон, щоб в найкоротші терміни перенести на радянський ґрунт індустріальну технологію переробки харчових
продуктів. Для вивчення досвіду в галузі виробництва
сиру в Голландію і Данію відряджається відомий своїми
роботами Д. Гранніков; для ознайомлення з діяльністю
молочноконсервних підприємств в США і деякі країни
Європи направляється інженер Н.Г. Кочетков, вивчати
організацію громадського харчування в США відряджається В.Н. Семенов, до Німеччини – В.Г. Василевський.
У своїх мемуарах Мікоян не без гордості повідомляв:
«На початку і особливо в кінці 1930-х років я розгорнув
роботу по створенню сучасних комбінатів за американським зразком... а також сучасних консервних заводів для
консервування різних продуктів харчування: м‘яса,
риби, овочів, фруктів, згущеного молока... будівництва
м‘ясокомбінатів та кондитерських фабрик... Для успіху у
розпочатій роботі я направляв найбільш здібних і знаючих
людей за кордон, щоб вони вивчали досвід кращих підприємств Європи і особливо Америки, щоб перенести на
радянський ґрунт все передове та найкраще. Крім того,
запрошував іноземних фахівців, з якими консультувався,
наприклад, у справі будівництва м‘ясокомбінатів» [3,
с.106]. Тут і далі цит. По книзі: Микоян А.И. Так было.
М.: 1999. С.106-112. У мікоянівських підлеглих виходило
багато чого, хоча заздрісники в коридорах влади відкрито

називали Анастаса Івановича авантюристом, а в народі
гуляли антирадянські жарти : «Ні м‘яса, ні масла, ні
молока, ні борошна, ні мила, але зате є Мікоян».
У 1930 році радянське керівництво вирішило впритул
зайнятися розвитком м‘ясної промисловості. За рік
зуміли не тільки з‘їздити в тривале американське відрядження, але і підготувати цілком конкретний проект
будівництва кількох великих м‘ясопереробних підприємств за американською технологією. Вже в 1931-му на
околиці Москви був закладений перший камінь майбутнього мікоянівського м‘ясокомбінату. Грандіозна будова, в
якій взяли участь більше п‘яти тисяч людей з різних
куточків СРСР, тривала всього два з невеликим роки.
31 грудня 1933 «первісток м‘ясної індустрії» запрацював,
незабаром стали до ладу Ленінградський, Семипалатинський, Бакинський, Орський та інші м‘ясокомбінати.
З м‘ясом в країні, що тільки-но пережила жах масової
колективізації, було не дуже, але індустріальна м‘ясопереробка з‘явилася. У промові на XVII з‘їзді партії в 1934
році Мікоян мав усі підстави пишатися удачею: «У своїх
виступах в Ленінграді на партконференції товариш
Кіров, який оглядав м‘ясокомбінат, з усім властивим
йому красномовством похвалив цей зразок новітньої
техніки. Так це і є насправді. Новітні прекрасні машини
з обробки худоби. Різні конвеєри і транспортери, гігантські
холодильники, величезної ємності жиротопні котли і т. ін.
Усі робітники і технічний персонал одягнені чисто, в
спеціальний санітарний одяг. Є душ для людей, прекрасні
склади для зберігання готових продуктів, простирадла
для загортання м‘ясних туш, душі для м‘яса і т. п. Чудеса
американської м‘ясної техніки, перенесені на наш
радянський грунт. Ці м‘ясокомбінати нам дадуть хорошої
якості м‘ясо, Різносортну хорошу ковбасу, виготовлену
в належних санітарних умовах» [3, с.107]. Відомі з
радянських часів донині деякі сорти ковбаси – теж заслуга
енергійного наркома. В 1936 р. Мікоян видав розпорядження про початок виробництва продукту, призначеного «для поправки здоров‘я осіб, які постраждали від
свавілля царського режиму». Рецептура була натуральною
і корисною: в 100 кг ковбаси містилося 25 кг яловичини
вищого ґатунку, 70 кг напівжирної свинини, 3 кг яєць і
2 кг коров‘ячого молока. Її дійсно розробляли провідні
лікарі дієтологи ВНДІ м‘ясної промисловості, тож звідси
і назва – Докторська. Рецептам більшовицької кухні
інколи передували вельми смачні висловлювання великих
вождів, що не забували послатися і на товариша Сталіна
якому, виявляється, до всього було діло, зокрема і до
сосисок. В знаменитій кулінарній книзі 1939 року наводиться наступний вислів наркома: «Дехто може подумати,
що товариш Сталін, завантажений великими питаннями
міжнародної та внутрішньої політики, не в змозі приділяти
увагу таким справам, як виробництво сосисок. Це невірно...
Трапляється, що нарком харчової промисловості про
дещо забуває, а товариш Сталін йому нагадує. Я якось
сказав товаришеві Сталіну, що хочу розгорнути виробництво сосисок; товариш Сталін схвалив це рішення,
зауваживши при цьому, що в Америці фабриканти сосисок
розбагатіли від цієї справи, зокрема від продажу гарячих
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сосисок на стадіонах і в інших місцях скупчення публіки.
Мільйонерами, «королями сосисок» стали. Звичайно,
товариші, нам королів не треба, але сосиски робити
треба щосили» [4]. Йшлося, звичайно про хотдоги, які
мали всі шанси стати такою ж народною їжею в СРСР, як і
в США, але завадила війна – заводи, де мало розгорнутися
масове виготовлення вуличних візків – лотків для підігріву
та продажу радянських хотдогів, змушені були переорієнтуватися на випуск більш важливої у воєнний час продукції. Треба сказати, що бренд Мікоянівський – назва
м‘ясокомбінату, відновлений в сучасній Російській
Федерації. Підприємство «офіційний поставщик Кремля
з 1930-х років» найпотужніше в своїй галузі.
Делегація очолювана Мікояном привезла зі США практично всю технологію промислового виробництва морозива, а також закупила обладнання для нього. Введений
12 березня 1941р. ГОСТ 117-41 «Морозиво вершкове,
морозиво пломбір, фруктово-ягідне, полуничне» був
одним з найжорсткіших стандартів у світі. Основою
якості були натуральні інгредієнти, виключно молочні
жири і відсутність консервантів. Практично чверть
століття, враховуючи інтерес впливового Мікояна до
даного продукту, будь-які «пустощі» з рецептурою були
виключені. Саме нарком утримував справжнє американську якість морозива до тих пір, поки сам зберігав вплив
на політичному Олімпі. Серед інших відомих мікоянівських брендів довоєнного часу «майонез провансаль»,
«радянське шампанське», «вологодське масло» [5].
Технології консервної промисловості, з урахуванням
потреб, насамперед, армії також завезені Мікояном з
Америки. Інша справа, що мікоянівські чудеса разом зі
смачною і здоровою їжею – що до війни, що після, – як
правило, водилися тільки на парадних столичних вітринах.
Анастас Іванович у середині тридцятих навіть з високої
трибуни заговорив про наболіле: «Інша річ магазини
вільного продажу, де підлоги миються часто, де швидкопсувні продукти зберігаються на льоду, де продавці
одягнені чисто, часто миють руки і нігті обрізають,
товари відпускаються акуратно упакованими, масло та
ікра – в пергаментному папері. Тут продавці повинні
дотримуватися дисципліни і порядку, вони не повинні
влаштовувати бурхливих дискусій з покупцями з розмахуванням важкими предметами і вживанням міцних російських слів... Наші гастрономічні магазини в Донбасі,
Москві, Ленінграді є зразками для інших. І ми поступово,
все більше і більше будемо відкривати таких магазинів»
[2]. Казкової краси магазини з‘явилися, але переважній
більшості громадян за межами столиць залишалося лише
підбирати міцні вирази, висловлюючи свої враження і
від асортименту товарів, і від черг, і від виду торгових
точок. Мікоян крім харчової галузі легально узаконив
чарівні привілеї торгових працівників і працівників своєї
галузі. Працівникові м‘ясокомбінату свого імені він
чесно відповів, почувши звичну пісню про низьку зарплату: «Але ви ж, дорогий товаришу, чи не шарикопідшипники випускаєте. Ми ж з вами знаємо, на що ви живете».
Непогано жили і трудівники прилавка – для них Мікоян
затвердив знамениті норми усушки й утруски, які дозво-
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ляли цілком законно пускати частину товару наліво.
Після війни під керівництвом Мікояна харчову промисловість відновили, але з новими технологіями чим далі,
тим ставало гірше. В епоху холодної війни Анастас
Іванович вже не колесив по Шампані та Америці і не
скуповував заводи «під ключ». Так і дожили до кінця
СРСР технології тридцятих років – новий Мікоян на
радянських просторах більше не з‘явився.
Сам Мікоян через багато років писав про набутий у
своїх закордонних мандрах досвід: «Перебування в
США виявилося для мене університетським курсом в
галузі харчової промисловості та американської економіки.
Не маючи закінченої вищої освіти, я повернувся звідти
начебто збагаченим, зі значними знаннями і з планом
перенесення в нашу країну досвіду розвиненої капіталістичної країни». Поза цими рядками спогадів наркома
неважко побачити не до кінця усвідомлене визнання, що
саме нелюбимий комуністом капіталізм є природним
середовищем, в якому створюються кращі продукти та
послуги, в якому недбайливим виробникам і торговцям
доводиться шукати краще застосування своїм талантам,
в якій головним оцінювачем і суддею є споживач, а не
чиновник, що задає бажання і переваги людських потреб [6].
Певний досвід був накопичений у 1920і-1930і рр. не
лише у впровадженні нових технологій та створенні
прототипів харчових брендів, але і в пропагуванні їх
серед населення. Радянська реклама сенс якої полягав не
у конкурентній боротьбі, а скоріше в культурному просвітництві, сприяла поширенню радянського кулінарного
міфу, в якому тоталітарна влада з року в рік відчувала
все більшу потребу. Цікаво що в роки НЕПу вже існував
гарний досвід реклами, яким можна було скористатись.
Він був пов‘язаний з діяльністю Моссільпрому – заснованого в 1922 році акціонерного об‘єднання з переробки
сільськогосподарської продукції. Цей московський
харчовий трест, що об‘єднував борошномельні, кондитерські та шоколадні фабрики, пивоварні заводи і тютюнові
підприємства, був скасований в 1937 році.
Головним рекламним майданчиком Моссільпрому був
будинок в Калашному провулку. На нижньому поверсі
розміщувалися борошняні склади і адміністрація продуктових магазинів і пивних, верхні поверхи займало правління
тресту. Перше, що бачили покупці при під‘їзді до будівлі, –
гігантська реклама на торцевій стіні. Майстерно були
вписані в неї вікна, котельні труби і цегляні тяги.
Реклама займала шість верхніх поверхів – на кожному з
них було зображено по одному рекламованому продукту.
Під вікнами восьмого, шостого та четвертого поверхів
стіну «перекреслювала» знаменита фраза Маяковського
«Нигде кроме, как в Моссельпроме». Цей колірний
декор розробили художник О.М. Родченко і поет
В.В. Маяковський. Вони обидва почали співпрацювати з
Моссільпромом вже через рік після його відкриття, в
1923 році. Як сама будівля так і реклама, що її прикрашала,
були яскравим зразком авангардистської естетики
буремного революційного та відбудовчого часу.
Автор книги «Повсякденний сталінізм» американська
дослідниця радянського життя і побуту Шейла Фіцпатрік
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пише, що в СРСР пропаганда особливу роль завжди приділяла обіцянкам прийдешнього достатку при соціалізмі,
який ось-ось настане. Зрозуміло, що мрії більшості
людей про окреме житло, інші «вагомі» блага цивілізації
в 1930-х роках були нездійсненними, натомість держава
розстеляла перед громадянами добре відому з російських
народних казок скатертину-самобранку, на якій з‘являлась
гора наїдків та напоїв. Саме харчові продукти прославлялись в СРСР в той час з таким завзяттям, якому позаздрили
б провідні західні підприємці та рекламісти [7].
Поліпшення продовольчої ситуації в 1934–35 роках,
коли гігантським перенапруженням сил країна змогла, в
основному, реалізувати плани суцільної колективізації
та форсованої індустріалізації, дозволило керівництву
знову скорегувати кулінарну політику, розширивши
асортимент товарів, що поставляються харчовою промисловістю.
Друга половина тридцятих років в країні проходила
під пропагандистським гаслом з сталінської промови
1935р: «Жити стало краще, товариші; жити стало веселіше». Його носили на плакатах під час демонстрацій,
цитували в промовах, оспівували в піснях, воно було
епіграфом в книгах кулінарних рецептів. Наступ нової
ери переходу від революційного і відбудовчого аскетизму
до споживання і достатку співпав з відміною карткової
системи (1935 р.), першими ознаками подолання продовольчої кризи після страхіть голодомору. Сталінське гасло
достатку і заможного життя потрібно було підтвердити
кулінарною практикою. На прилавках з‘являються продукти, які фінський дослідник Юкка Гронов визначив як
«розкіш для простої людини» До числа таких він відносить
ікру, шоколад і шампанське, до певної міри морозиво.
Розвивається і шоколадна промисловість, що частково
пов‘язане з відновленням новорічного свята в 1936 році.
Потужні підприємства харчової індустрії, що ставали
до ладу, могли забезпечити принаймні частину населення
великих міст продовольством. З‘являлись нові продукти,
товари та послуги – зримі ознаки змін у харчопромі,
разом з тим поширювались міфи про народний добробут,
якому народ повинен завдячувати мудрому керівництву
комуністичної партії та генію її вождя Сталіна.
Пам‘ятником епохи стабілізації сталінського режиму
та здійснюваної ним політики «покращення життя народу»
стала публікація в 1939 році «Книги про смачну і здорову
їжу». Нова кулінарна Біблія, створена за дорученням
Мікояна символізувала настання ери процвітання і
добробуту в споживанні їжі. Кожен розділ містив цитати
вождів про переваги радянського способу життя, переконував, що лише в СРСР продукти доступні трудящим, в
той час як на Заході вони є прерогативою багатіїв а трудящі голодують.
Напевне, всі продукти та гарно сервіровані столи з
екзотичними стравами, які були подані на кольорових
ілюстраціях цього видання, можна було десь знайти, але
навіть ті хто придбав книгу роками тішились нею скоріше
як витвором мистецтва, предметом нездійсненних мрій і
бажань.

Висновки.Таким чином, радянська політика в харчовій
галузі здійснювана на протязі 1930х рр. під керівництвом
сталінського наркома Анастаса Мікояна повністю відповідала меті побудови тоталітарного суспільства і держави.
Вона була спрямована на суцільну централізацію і одержавлення виробництва, намагання колективізувати побут і
харчування людей. Основними новаціями, які запроваджував Мікоян в харчовій галузі, були запозичення західних
технологій, продуктів і досвіду, які за «залізною
завісою», одразу ставали т.зв радянськими харчовими
брендами. Втім не можна не відмітити ефективності
енергійних дій наркома в галузі підготовки кадрів,
впровадженні новітнього устаткування на харчових
підприємствах, боротьбі за дотримання якості їх продукції.
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ANASTAS MIKOYAN AND THE SOVIET POLITICS IN FOOD INDUSTRY IN 1930s YEARS
Soviet reforms in the food industry and the so-called culinary policy of the 1930s are inseparable from the name of Anastas
Mikoyan, from 1934 to 1939 he served as the People‟s Commissar of the Food Industry.
Actually, the core of the Mykoyan-Stalinist reform of food industry was its continuous centralization and nationalization.
Soviet modernization did not exclude the spread of technologies and food in the society characteristic of the industrial West. In
this sense, culinary modernization was an integral part of the cultural revolution, modernization and Europeanization of
everyday life, which took place in the Soviet Union rapidly, albeit in very peculiar forms.
The name Mikoyan is related to the emergence of the so-called Soviet food brands of pre-war time, which for many years
remained popular in the USSR and in the post-Soviet space. The whole reform of the food industry on Mikoyanovsky was
based on the latest technology borrowed from the United States. It was not considered unworthy to take advantage of the best
practices in the «sharks of imperialism», and the partners on the other side of the ocean, communication with the Soviet
leaders was even advantageous
Thus, the Soviet policy in the food industry carried out during the 1930‟s under the leadership of Stalin‟s People‟s
Commissar Anastas Mikoyan fully met the goal of building a totalitarian society and state. It was aimed at the continuous
centralization and nationalization of production, attempts to collectivize the life and nutrition of people. The main innovations
introduced by Mikoyan in the food industry were the borrowing of western technologies, products and experience that, by the
«Iron Curtain,» immediately became the so-called Soviet food brands. However, one can not but see the effectiveness of the
energetic actions of the People‟s Commissar in this field.
Key words: food industry, kitchens, food politics, food brands, Mikoyan.
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ПЕРЕЖИТКИ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ СИМВОЛІКИ В ЖІНОЧИХ
ГОЛОВНИХ УБОРАХ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ В СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ЧАС (ХІ-ХІІІ СТ.)
В епоху середньовіччя духовне життя населення Прикарпаття, як і всієї Русі, мало ряд особливостей. У
ньому простежуються пережитки первісних язичницьких вірувань, які тривалий час продовжували існувати
поряд із християнством. Найкраще шар дохристиянських вірувань зберігався у витворах прикладного
мистецтва, зокрема у ювелірних виробах, основна маса яких була приналежністю жіночого убору, особливо
парадного, і концентрувала в собі оберегові функції.
Ключові слова: Буковина, Прикарпаття, язичництво, символіка, ювелірні вироби, жіночі прикраси,
головний убір, чільце, вінок, діадема.
Постановка проблеми. Головний убір вважали
найважливішою частиною костюма, особливо у багатих
жінок. Проте як він виглядав, як його носили, відомо
досить мало. Головні убори в пам‘ятках археології Х–
ХІІІ ст. походять переважно з поховань і скарбів. Жодна
категорія археологічних знахідок не має такої значної
різниці у вартості як ювелірні вироби. Основні
компоненти комплексу прикрас, що був невід‘ємною
частиною народного жіночого костюма ХІХ – початку
ХХ ст., формувались в основних рисах у давньоруський
період.
Мета роботи – проаналізувати прикраси жіночого
головного убору східноєвропейського населення в
середньовічний час (ХІ–ХІІІ ст.), та простежити їх
еволюцію.
Виклад основного матеріалу. В епоху Середньовіччя
традиційний костюм населення Східної Європи доповнювали металеві прикраси. Особливо важливу роль вони
відігравали в традиційному жіночому костюмі та були
ознакою багатства і знатності. У рядового населення
прикраси були найпростішими, а у заможних прошарків –
являли собою витвори ювелірного мистецтва. У середньовічному жіночому одязі одне із провідних місць займав
головний убір. Проте як він виглядав, як його носили,
відомо досить мало. Це пов‘язано з тим, що головні убори
не дійшли до нашого часу, а відомі нам їхні елементи,
зокрема металеві, походять із скарбів, поховань та
поодиноких знахідок із пам‘яток ХІ–ХІІІ ст. Про їхній
загальний вигляд маємо уявлення з окремих зразків
тогочасної іконографії та скупих повідомлень писемних
джерел. Наявні матеріали дозволяють говорити про
різноманітність їхніх форм, розгалуженість функцій та
побутування тенденцій, що опосередковано свідчать про
тривалість їхнього розвитку у місцевого населення; вони
розвивались, еволюціонували на основі праслов‘янських
традицій.
Відомо, що крім основної практичної функції захисту
голови людини від несприятливих природних факторів,
головний убір з давніх часів виконував і ряд інших функцій, серед яких символічна знакова та оберегова формувалися паралельно найдавнішій захисній. Ці функції
розкриваються через змістовне навантаження прикрас

головного убору, в якому простежується шар дохристиянських вірувань. Найкраще він зберігався у витворах
прикладного мистецтва. Прикраси голови, шиї, рук, крім
естетичного, мали й глибокий символічний зміст, спрямований на захист відкритих частин тіла людини, створюючи
своїм семантичним навантаженням, в якому перепліталися
язичницькі та християнські елементи, своєрідний
мікрокосм народного костюма. Аналогічні явища характерні для переважної більшості земель Східної Європи.
Дослідженнями середньовічного жіночого головного
убору займалися багато науковців. Серед них треба назвати
Н.П. Кондакова [10, 11], Г.Ф. Корзухіну [12], Т.І. Макаров у
[15], В.П. Левашову [14], І.С.Винокура [3], С.В. Пивоварова
[20, 21], Ю.В. Мисько [16], І.П. Возного [4], Я. Пастернака
[19]. У їхніх роботах зібрано цінний археологічний матеріал про різні типи давньоруських прикрас, проаналізовані витоки появи того чи іншого елемента головного
убору, визначено хронологічні межі їхнього побутування
та регіони розповсюдження. Проте ці роботи виходили в
різний час і в них не враховані знахідки останніх років,
зокрема, з території межиріччя Верхнього Пруту та
Середнього Дністра та Українського Прикарпаття. Тому
метою даної статті є аналіз, порівняння, визначення,
класифікація металевих прикрас головного убору середньовічного населення Східної Європи з урахуванням
найновіших знахідок. На основі їхнього вивчення передбачається аналіз розвитку та еволюції головного убору
східноєвропейського населення.
Жіночі головні убори середньовічного часу до наших
днів не збереглися. Тому про них можемо судити по зображеннях на сторінках східних, давньоруських і візантійських рукописів. Велике значення мають іконографічні
джерела – мініатюри, фрески, мозаїка, графіка, живопис,
в яких найчастіше і найбільш детально відображені князі
та їхнє близьке оточення. Заслуговує на увагу Псалтир
ХІ ст. із зображенням дружини князя Ярополка Ізяславовича (1085 р.) Ірини та її матері Гертруди. Добре видно
головний убір жінок, який Н.П. Кондаков називає «убрусом» [10, с.112].
Значно більші інформативні можливості мають археологічні матеріали. Особливо важливі вони для пошуку
витоків тих чи інших місцевих традицій та обрядів в
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оздобленні народного костюма. Дані археології суттєво
доповнюють етнографічні матеріали і дозволяють простежити побутування цілого ряду звичаїв протягом значного
відрізку часу. В свою чергу, етнографічні спостереження
дозволяють отримати більш повну інформацію про конкретний археологічний артефакт і довідатися про послідовність здійснення обрядових дійств, матеріальні рештки
яких фіксуються на археологічному рівні.
В останні роки цінні археологічні знахідки були виявлені на території межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра, зокрема на городищі ХІІ – першої половини
ХІІІ ст. в с. Недобоївці. Тут на давньоруському городищі
була виявлена прямокутна бронзова позолочена пластинка
розмірами 3,1x3,3 см. На її поверхню нанесений штампований орнамент: посередині розміщене стилістичне
зображення чотирипелюсткової квітки, у круглій серцевині –
косий хрест, по периметру пластинки йде контурна лінія
із штриховкою. В кутах пробиті наскрізні отвори для
нашивання на тканинну основу. Крім того, до центрального поля пластинки прикріплені чотири квіткирозетки, до яких на спеціальних дротяних петлях підвішені
трапецієподібні підвіски з двома хвостовими зазублинами
(подвійні листочки чи бджілки). Останні прикрашені
орнаментом псевдозерні [20, с.77]. Знахідка аналогічної
пластинки також зафіксована під час вивчення городища,
вперше обстеженого Б. Тимощуком у 1978 р. [16, с.234].
Такого типу пластинки вже не перші знахідки на Буковині. Вперше їхні знахідки були зафіксовані у 1889 році,
коли під час копання траншеї для фундаменту в м. Кіцмані
було випадково виявлене поховання. На черепі кістяка
було декілька грошових квадратних пластин із підвісками
у вигляді листочків. Ще дві схожі пластинки з підвісками
виявив у похованнях Б.О. Тимощук, коли розкопував
давньоруські могильники у літописному Василеві [3,
с.94]. Такі ж пластинки були знайдені дослідником у
1958 р. під час розкопок давньоруського поховання в
с. Санківці. Тоді поблизу черепа померлої жінки було
зафіксовано 6 бронзових позолочених пластинок (розмірами 2,5x2,5 см) з трапецієподібними фігурними підвісками та 6 бронзових бубонців, підвішених до них. Аналогічна позолочена пластинка (розмірами 3,5x3,0 см), але з 5
фігурними підвісками, трапилася під час земляних робіт
на території середньовічного могильника в с. Ошихліби
[21, с.223]. Схожі, але срібні і менших розмірів (2,0x1,8 см)
прямокутні пластинки були знайдені в похованні № 20
Чорнівського могильника [4, с.120], яке датується XIV ст.
Детальне вивчення знайдених бронзових, часто позолочених пластинок із підвісками дозволили Б.О. Тимощуку
впевнено пов‘язати їх із рештками весільного вбрання
чільця чи начільника. Науковець з‘ясував, що подібні
археологічні знахідки виявляють чіткі етнографічні
паралелі. Зокрема, була з‘ясована тотожність знайдених
пластинок як за формою, так і орнаментацією із чільцем
XIX ст. із с.Дихтинець Путильського району, яке зберігається у фондах Чернівецького краєзнавчого музею.
З давнього Галича Т. Макаровою було розглянуто два
вироби з перегородчастої емалі, датованих ХІІ ст.: золота
бляшка трапецієподібної форми (розміром 16х27 мм),
очевидно, це крайня пластинка золотої діадеми, прикрашена орнаментом, виготовленим у техніці перегородчастої емалі з використанням білого, червоного і голубого
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кольорів. У центрі бляшки зображено трилисту лілеюкрин, а по боках – чотири пагінці. Та бронзова бляшка,
розміром 14х19 мм, прикрашена геометричним орнаментом, виконаним у техніці виїмчастої емалі червоного
і жовтого кольорів, також елемент головного убору.
Трапецієподібна бляшка з погляду форми та орнаменту не
викликає сумнівів у дослідниці щодо призначення. Це –
частина надлобної прикраси, нашивного чільця або
діадеми, що вирізняється витонченістю і професіоналізмом [15, с.100].
У стародавньому Галичі біля Золотого току, на Вивозах, ще під час археологічних розкопок у 1938 р.
Я. Пастернаком виявлені два чільця з вузьких пластинок
бронзової бляхи, прикрашені «ритованим» і штампованим геометричним орнаментом. Бронзові орнаментальні
чільця – часті знахідки на території Галича. Вони,
мабуть, були масовими у виробництві [19, с.64].
Цікаву думку висловив у своїх останніх дослідженнях
В. Якубовський. На основі аналізу колодочок скарбу з
Божська він запропонував варіант їхнього використання.
Колодочки, або скобки, розглядаються ним як металева
основа очілля, до якого закріплювали дві стрічки рясен з
колтами на кінцях. Ланцюжки з колодочок-скобок використовували по-різному, хоч переважно вони виконували
роль рясен. Про це свідчать знахідки, які збереглися у
кращому стані. Так, зокрема, у скарбах з Києва є стрічки
з колодочок, на одному кінці яких прикріплено кільце, а
на другому – тоненький ланцюжок [12, Таб. ХХІХ, 5; XLV,
7, 8]. Колодочки – типові українські прикраси. Вони
побутували на етнічно українських землях. Їх знайдено в
багатьох скарбах Києва, Канівщини, Чернігівщини,
Хмельниччини та ін. На теренах Росії вони відомі тільки
в Орловській і Тульській областях [12, с.107-109,
с.137-138, с.140-142].
У музейній збірці Львівського історичного музею (далі
ЛІМ) є три оздоби очілля, за якими ще з кінця ХІХ ст. закріпилась назва «аграфи» [11, с.132]. Найкраще зберігся
аграф під номером КР – 12294, який складається із семи
дужок, намистини на них округлі, пустотілі, декоровані
великими отворами, обведеними двома рядами сканного
дроту та маленькими кульками зерні на кільцях. Хоч
різні вчені по-різному розуміли їхнє призначення, цей
термін за ними зберігся донині. Всі три прикраси передані
з Музею імені князів Любомирських у 1940 р., місцезнаходження їхнє невідоме. Складаються вони з трьох зігнутих
дужок, в яких обидва кінці скручені в трубочку. Між
трьома намистинами намотано спіралі тонкого дроту.
При їхньому виготовленні використовували техніку
тиснення, кування, паяння, зернь, скань.
Науковці по-різному розглядають призначення цих
оздоб. Спочатку вважали їх своєрідними застібками для
одягу [11, с.132]. Б.Рибаков вбачав в них підвіски для
колтів [26, с.338]. Уперше назвав аграфи очіллям львівський археолог Ю. Полянський, опублікувавши скарб із
Вербова. Аналізуючи аграфи з Вербівського скарбу, а
також із ЛІМ, Г. Корзухіна дійшла висновку, що такі
оздоби накладалися на спеціальний валик і виконували
роль чільця [12, с.62]. Пізніше до такої думки схилився
Б. Рибаков. Тепер її дотримується більшість науковців.
О. Мінжулін, київський дослідник, реставратор, знавець
ювелірної справи, розробив реконструкцію такого убору.
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Аграфи побутували на багатьох східнослов‘янських
землях. Вони відомі у скарбах Києва, Канівщини,
Орловщини, Володимира на Клязмі [12, с.120,130,146].
Крім металевих, у похованнях виявлені рештки чілець
із шовкових, розшитих золотом стрічок на лубку, завширшки 4–5 см, до яких прикріплювалися підвіски. Від першої
з ленковецьких прикрас знайдено тринадцять бронзових
позолочених бубонців, від другої – тільки три. Одна з
василівських знахідок супроводжувалася тільки рештками
лубка, а біля стрічки іншої на шовковій тканині було
прикріплено 7 позолочених бубонців. В усіх цих похованнях, крім інших прикрас, відзначено також наявність
попільно-вугільної підсішки та уламки горщиків у
засипці ями.
При розкопках катедри Ярослава Осмомисла, проведених Я. Пастернаком, виявлено парчеву діадему. Поряд з
домовиною князя у притворі собору знайдено останки
дівчини, на черепі котрої збереглася саме ця діадема.
Зроблено її було з парчі, орнаментованої золотою ниткою,
яка досить добре збереглася. Розміри парчі: за довжиною –
310 мм, за шириною – 26 мм. Золотою ниткою вигаптуваний мотив двох відвернених одна від одної спинками
стулених спіральок з оздобними крильцями на боках.
Аналогічні знахідки, рештки парчевої тканини, прошитої
золотими нитками, були знайдені при дослідженні Звенигорода у 1994 році д. і. н. І.К. Свєшніковим на дитинці
городища ХІІ–ХІV ст. [7, с.4].
У 1991 р. при розкопках на монастирському кладовищі
у Мниському саду на території колишнього Галича археологом Б. Томенчуком знайдено чільце з парчі, гаптованої
золотою ниткою, а також намисто з 13 нашивних срібних з
позолотою бляшок. На цих пластинках прямокутної форми
є зображення Богородиці, виконане тисненням.
Наявність чілець у жіночих похованнях засвідчено
археологічними даними на багатьох слов‘янських територіях. Чільця з вовни, а також парчевої стрічки зафіксовані
у багатьох курганах Волзько-Окського межиріччя, у
Підмосков‘ї, у Новгородських курганах (де знайдені
чільця, прикрашені квадратними, круглими та трикутними
бляшками). Використання подібного весільного чільця
на Буковині та Прикарпатті підтверджують й іншими
етнографічними матеріалами кінця XIX – початку XX ст.
[9, с.150; 8, с.280; 13, с.35; 2, с.113].
Реконструкція весільного чільця, здійснена на основі
етнографічних матеріалів, показує, що пластинки
головного убору нашивали на полотняну стрічку, переважно червоного кольору, а до її нижньої частини прикріплювали бубонці чи тороки (легкі спіральки з тонкого
дроту). Чільце надівали і закріплювали при допомозі
зав‘язок нареченій у день весілля. Це був досить колоритний головний убір, адже при повертанні голови підвіски,
бубонці чи тороки, взаємно ударяючись, створювали
своєрідний передзвін. Крім того, святковий вигляд
ефектно доповнювало мерехтіння світлових відблисків
на поверхні чільця [13, с.35]. Чільце слугувало нареченій
лише раз у житті – в день весілля, потім його ховали до
іншого весілля кого-небудь із членів сім‘ї. У випадку
смерті дівчини до одруження, її ховали у весільному
вбранні з чільцем, про що повідомляють етнографічні та
археологічні матеріали. «Коли помирає незаміжня
дівчина, – пише етнограф Хр. Ящуржинський, – її одяга-

ють, як до вінця, у весільному вбранні, кладуть на голову
стрічки і віночок, прикрашають голову зеленню і квітами.
На могилі роздають коровай». Роблять це для того, щоб
«разом з похоронами зробити і весілля, якого та не діждалась. В деяких місцях наречений йде за гробницею, одягнений по «званню».
Обряд влаштування символічного весілля під час похорону етнографічно зафіксований на всіх слов‘янських
теренах і є ще одним проявом синкретичного релігійного
світогляду. Однією з причин його проведення було «відшкодування» померлим нестриманого ними за життя,
щоб остаточно розірвати зв‘язок з живими і гарантувати
їхнє неповернення на цей світ, перетворення у «ходячих»,
«нечистих» небіжчиків [16, с.235]. Традиція покладання
небіжчиці в могилу у весільному вбранні простежується
і в старожитностях пізнішого хронологічного періоду.
Так, у похованні XІV ст. з Чорнівського городища на черепі кістяка збереглося 8 срібних пластин від чільця, розмірами 2х1,8 см, з тисненим рослинним орнаментом [4,
с.120].
Чільце (начільник), як свідчать археологічні матеріали,
було досить розповсюдженим головним убором дівчат у
давньоруський час. Воно так само як і вінок з квітів, було
символом повноліття та незайманості і виконувало роль
весільного вінця. Цей головний убір виник у результаті
синтезу народних і великокнязівських головних уборів.
Зокрема, його форма з прямокутних пластин, розташованих в ряд, і наявність підвісок імітує давньоруський
князівський головний убір-діадему. Остання прийшла на
Русь із античного світу. Відомо, що прототипом діадеми
була біла пов‘язка, яка носилася як знак влади елліністичними царями, що перейняли цей звичай від персів. З грецького, назва «діадема» означає, власне, пов‘язку з
висячими позаду кінцями, яку древні царі носили на
голові, тобто та, що огортає голову. У Візантії звичайну
смужку матерії змінила строката пов‘язка, розшита
перлами і дорогоцінним камінням. На території Давньої
Русі великокнязівські діадеми виготовлялися із золотих
квадратних пластинок, прикрашених зображеннями
святих, сюжетними композиціями, рослинним орнаментом,
які виконувалися в техніці перегородчастої емалі.
Подібні князівські діадеми були дорогими ювелірними
виробами. Вони відомі за знахідками із Сахнівки, Києва,
Новогрудки, Преслава [15, с.44].
Пізніше імператорським головним убором стає стемма –
золотий обруч із тканинною шапочкою, над якою прикріплювалася металева хрестоподібно складена дужка із
хрестом посередині. А діадеми в той час стали головною
прикрасою візантійських імператриць [21, с.225].
З ХІ–ХІІ ст. археологам відомі дві унікальні золоті
діадеми з перегородчастою емаллю. Діадеми, очевидно,
завершували на голові кокошник, розшитий узором з
маленьких бляшок. До нього входять також рясни та колти,
що до нього підвішувались. П.П. Толочко доводить, що
золоті діадеми не жіночі прикраси, а належать великим
князям. Але Б.О. Рибаков вважає, що їх носили і жінки.
Враховуючи наступне: серед всіх 110 скарбів, зареєстрованих до 1954 року (за Г.Ф. Корзухіною), немає жодного
скарбу з достовірно чоловічими речами. До складу скарбів
не входять ні мечі, ні шоломи, ні пряжки від чоловічих
поясів, немає навіть посуду та інших предметів загальної
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княжої скарбниці. В компактних, невеликих за об‘ємом
скарбах сховано у важкі часи лише жіноче приладдя.
Г.Ф. Корзухіна теж вважала матеріал скарбів як чисто
жіночий. Чоловічі ж, княжі інсигнії, зберігались,
вочевидь, у княжій казні і разом з нею діставались переможцям [12, с.60].
Слід звернути увагу і на етнографічний матеріал, в
якому в достатній кількості присутні кокошники, дуже
близькі до золотих діадем ХІ–ХІІ ст. Своєю загальною
формою вони подібні до діадем. Усередині зубців кокошника нерідко вишиті цікаві міфологічні фігури. Прикрашені перлинами кокошники-діадеми слугували весільним
вінцем, що одягали під вінець і протягом кількох поколінь
передавались у спадок старшій жінці в сім‘ї, що побутувало як в селі, так і в місті. Багато прикрашені діадеми
упродовж всього середньовіччя клали на ікони Богородиці
(жіноче божество прикрашали жіночими оздобами).
Діадеми були шиті і нанизані, тим паче, з вишитими та
нанизаними прикрасами, як зазначає П.І. Соввалтов, «по
таусинному отласу низано жемчюгомь, кругомь жемчюгу
обвожено канителью золотною; вь ней 16 дробниць золотьі
сь чернью, рпзньгхь; 3 яхонта лазоревьіх большихь
граненьїхь, вь золотьіхь гнездахь; 3 изумруда большихь
граненньїхь, вь золотьіхь гнездах; 11 изумрудовь вь
золотьіхь же гнездахь; 28 камней яхонтовь черватьіхь и
лаловь большихь и меньшихь, вь золотьіхь гнездахь; 5
крючковь серебряньїхь сь петли; подложенаотласом
червчатім.
Вінці-діадеми зустрічаються зазвичай у слов‘янських
та фінських похованнях. Причому представлені вони
різними видами: пластинчасті срібні, рідше бронзові (які
мають вигляд стрічки з тонкої пластинки металу завширшки від 0,5 до 2,4 см, завтовшки до 1 см); з полотняної
парчевої стрічки; з бронзових або срібних бляшок,
нанизаних на нитку або шнурочок [15, с.94].
На взірець князівських давньоруськими ремісниками
виготовлялися діадеми для інших соціальних груп населення. Для багатих русичів їх робили із дорогоцінних
металів, для інших категорій жителів їх роль виконували
мідні та бронзові вироби із позолотою чи розшитої золотими нитками тканини. В різних місцевостях Давньої
Русі діадеми-начільники мали свої варіанти. Так, на
північних територіях побутували коруни, пластинчасті
металеві вінчики, начілля з нашитих на тверду основу
металевих дужок, шовкові начільні пов‘язки із золотою
вишивкою тощо [14, с.95-97]. Зрідка в давньоруських
старожитностях зустрічаються також начільники із прямокутних тиснених пластин із дірочками по кутах [21,
с.225].
У північних слов‘ян ще донедавна зберігалися гарні
вінці-діадеми — «кокошники». Прикраса, що свого часу
була занесена на північ так само, як і билини та інші
культурні цінності княжої України-Руси. Пізніше, у
козацькі часи в Україні теж були прикраси на зразок
вінців-діадем. Про це ми знаходимо у писаних згадках
чужинців, що відвідували тодішню Україну. Наприклад,
у середині XVII століття Павло Алепський, побувавши в
Україні року 1656-го, писав: «Дочки київських вельмож
носять на головах кружальце, щось наче перстень з гарного
оксамиту, гаптоване золотом, прикрашене перлами та
самоцвітами, щось немов корона, вартості більше 200
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золотих. Дочки бідних роблять собі вінки з різних менших
квіток...». Як уже зазначалося вище, в убранні давньоруської жінки прикраси становили необхідну приналежність
та були ознакою багатства і знатності. У звичайних
людей прикраси були найпростішими, литі, пластинчасті
та з дроту. У заможних прошарків населення і знаті –
тонкі і дорогоцінні – ювелірні. Більш складний, багато
прикрашений вінок називався «коруна». Зображення
коруни можна знайти в Збірнику Святослава 1073 року
(Діва із знаків Зодіаку). Коруна, запозичена з латинського,
в давньоруській писемності зустрічається з XIV ст., а
раніше всі коруни входили у поняття «вінок». Вона являла
собою жорстку основу, обтягнену тканиною, та своєрідно
прикрашалася. Коруни частіше за все служили святковими
уборами незаміжніх жінок-міщанок, а жительки села до
одруження носили частіше дівочі вінки. Розрізняють три
основних варіанти вінків: пластинчасті (срібний, рідше
бронзовий); начільний вінок-пов‘язка (начільник) з
парчевої, а інколи й шерстяної або полотняної тканини,
вишитий та багато орнаментований; вінок з металевих
бляшок, нанизаних на нитки або шнурочки. Вінок дівчини
був своєрідною прикрасою дівочої зачіски: нерідко від
вінка біля скронь запліталися дві косички, які просувалися
у скроневі кільця. Начільний дівочий вінок, зроблений із
стрічки, нерідко прикрашався шерстяною бахромою,
що підтверджують жіночі поховання із курганів в‘ятичів ХІІІ ст.
Прикраси давньоруських дівочих корун і начільних
вінків свідчать, що ця форма головних уборів виникла із
квіткових вінків. Гірлянда із квітів на голові дівчини
була символом повноліття та незайманості. Художні
прикраси коруни були покликані створювати уявлення
вінка із живих квітів: окремі елементи вигинались,
робились рельєфними, прикрашались кольоровими частинками скла, а при достатньому багатстві сім‘ї – дорогоцінностями. Жінки-селянки носили очіпки та хустини
(з парчі чи іншої тканини). Дівчата прикрашали голову
лише стрічкою на зразок вінка. Конструкцію головного
убору середньовіччя називають стрічковою. Походження її
дуже просте й природне. Дівочою зачіскою була коса
або розпущене волосся, а простим дівочим убором – стрічка навколо голови, що перехоплювала їх. Коси або волосся прикрашались квітами чи простими дротяними
прикрасами, які з‘єднувалися, чіпляючись одна за одну,
як квіти у вінку. У дівчат у давньоруський час чільце
(начільник) було так само, як і вінок з квітів, який
захищав дівчину від «лихого ока» і від нечистої сили.
Ось чому напередодні Святого Юрія, на Зеленому тижні,
в ніч під Івана Купала (часи, коли за народним віруванням,
бродять тіні мерців, бігають мавки, з води на берег
виходять русалки, з‘являється на землі всяка «нечиста
сила», що може нашкодити дівчині) дівчата не скидають
з голови вінків [5, с.300]. Також чільце (начільник) було
символом повноліття та незайманості.
Інший тип чільця склався на землях Галицько-Волинського князівства. Він найбільш повно являв собою імітацію
князівської діадеми. В ньому поєднані рослинні мотиви,
характерні для звичайного вінка з квітів, та елементи,
притаманні великокнязівським головним уборам. Отже,
можемо говорити, що чільце виникло в результаті синтезу
народних та князівських головних уборів. Про цю ж куль-
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турну взаємодію в народному і князівському середовищі
свідчить і обрядова сторона весілля, де нареченого
називали «князем», наречену – «княгинею», а гостей –
«боярами».
Важливо підкреслити, що за період свого існування з
XII – першої половини XIII ст. і до кінця XIX ст. чільце
мало змінилося. Спостерігаються лише невеликі відмінності в орнаментації, кількості підвісок і їхньому оформленні. Все це свідчить про сталість їхнього побутування
і дозволяє віднайти витоки цього весільного головного
убору. Разом із тим, використання чільця в Подністров‘ї
та Попрутті, а потім його поширення на Гуцульщині дає
змогу говорити про етнічний склад і походження населення гірської частини Буковини та їхній безпосередній
зв‘язок з давньоруською-давньоукраїнською народністю
регіону. Крім гуцулів, чільце ще зберегли серби та інші
балканські слов‘яни. Під турецьким впливом сербське
чільце складається з дрібних монет, спеціально для
цього фабрикованих. Такі монети, здебільшого золоті,
підвішуються до шнурочка чи ланцюжка й надіваються
на голову вище чола. Наведені дані про давньоруські
прикраси східноєвропейського населення дозволяють
отримати певну інформацію для висвітлення цієї теми,
подальший розвиток археологічних та етнографічних
досліджень дозволить, безперечно, збагатити і доповнити
характеристику пишнобарвного та своєрідного жіночого
одягу середньовічного населення Східної Європи.
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THE REMNATS OF PAGAN SYMBOLS IN WOMENS HAST IN EAST EUROPEAN POPULATION
IN THE MIDDLE AGES (XI-XIII CENTURY)
In Middle Ages a traditional costume of many peoples and Bukovuna and Prykarpattia, in particular, was supplemented
with metal knick-knackery. Knick-knacks were the necessary components in the clothing of an Old Russian woman. A headgear
was considered the most important part of a costume, especially of rich women. However it is known very little about the way
it looked, how it was worn. Headgears of archeological monuments of the X–XIII cen. come mainly from entombments and
treasures. No category of archeological findings has such a great difference in its value as jewelry has.
The main components of the knick-knack complex, which was an integral part of the folk woman costume of the XIXbeginning of the XX cen., were formed basically in the Old Russian period. The article under study examines the knickknackery of the woman headgear of the East European population in the medieval time (XI–XIII cen.).
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ГОРТАЮЧИ ПРАЦІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО:
РЕФЛЕКСІЇ СУЧАСНОГО ЧИТАЧА
(на матеріалах книжкової палати України)
Представлена публікація присвячена 85-тим роковинам видатного українського історика та
політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934). Автор здійснив аналіз лише незначної
частки від наявної друкованої спадщини науковця і політика, зосередившись на працях, що вийшли
упродовж революційного 1917 року. У статті актуалізовано питання принципів державного будівництва в
Україні, її устрою, місця у європейському та світовому просторах. У розвідці застосовано книгодруки 1917
року, що зберігаються у фондах Книжкової палати України.
Ключові слова: наукові праці, політичні промови, голова Української Центральної Ради, універсали УЦР,
автономія України.
Постановка проблеми. Вагому частину фонду 1917
року, що знаходиться у сховищах Книжкової палати
України імені Івана Федорова, складають друковані
праці одного з фундаторів української державності
Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934). Незабаром ми будемо вшановувати 85-ті роковини цього феноменального історичного діяча. На нашу думку, велична
постать голови першого парламенту України є унікальною
і до кінця неусвідомленою. Його драматична доля, біографія, сповнена жорстоких ударів, випробувань, світоглядних кореляцій дотепер зберігає свій інтимний затишок,
привчивши дослідників до особливої делікатності і
обережності у висловлюваннях. Ясна річ, що у контексті
шанобливої, вочевидь заслуженої глорізації постаті
М. Грушевського такий підхід є цілком виправданим, але
чи є він суспільно затребуваним на сьогоднішній день?!
Запитання, на наш погляд, риторичне. Переконані, що
сучасний інтелектуальний простір країни очікує іншого –
суспільство, насамперед, прагне зрозуміти і усвідомити
свій історичний шлях, яким би гірким і прикрим він не
був. І це стосується не лише постаті Михайла
Грушевського, а й загальних підходів до вивчення історії
України. Тяжіння нашої історичної науки до міфологізації
несе у собі не тільки загрозу безпам‘ятства, але й значно
більшу небезпеку – небезпеку викривленої свідомості,
затьмареного раціо, пануючих над розумом емоцій. На
нашу думку, то є перешкода для народу, що прагне до власної величі.
Мета статті. Даною публікацією ми сподіваємося поглибити суспільне уявлення про видатного науковця
(автора концепції історії України, багаторічного
очільника Наукового товариства імені Шевченка, першого
завідувача університетської кафедри історії України) та
політичного діяча (члена національно-демократичної
партії, лідера позапартійного об‘єднання «Товариство
українських поступовців», голову Української Центральної
Ради). Можливо тоді ми, бодай на крок, наблизимося до
відповіді на питання – як і чому, перебуваючи у вимушеній
еміграції, Грушевський перетворився на ізгоя у колі
своїх учорашніх однодумців, і це спонукало його переїхати
на територію УСРР, порозумівшись з радянською владою…

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що у
буремному 1917 році виходило чимало авторських праць
Грушевського – монографій, підручників, статей,
промов, текстів політичних виступів тощо. Проблем з
пошуком видавців у Михайла Сергійовича не було – принаймні у столиці, його розвідки оперативно потрапляли
у друкарню Української Центральної Ради, що розташовувалася у будинку № 18 по вулиці Михайлівській та у
друкарню акціонерного товариства «Петро Барський у
Києві», що знаходилася у будинку № 40 на тодішньому
Хрещатику. Деякі із збережених у Книжковій палаті
України праць Грушевського вийшли у друкарні «Слов‘янська», що діяла за адресою вул. Велика-Володимирська,
будинок № 30.
Найбільш резонансною публікацією голови УЦР, на
наш погляд, слід вважати статтю «Українська Центральна
Рада і її універсали перший и другий» [6]. Загалом, дана
розвідка була присвячена утворенню та діяльності УЦР.
Попередником організації Грушевський називає Товариство українських поступовців (ТУП) [6, с.3]. У роботі
аналізується: організаційна робота УЦР [6, с.4-5];
квітневий 1917 р. конгрес та травневий 1917 р. з‘їзд
Української селянської спілки [6, с.5-7]; пошук порозумінь
УЦР з Центральним російським урядом [мається на увазі
Тимчасовий уряд Росії – Л.Д.] [6, с.7-9]; ставлення цього
уряду до домагань українського народу [6, с.9-10];
реакція українців на відмову Тимчасового уряду надати
Україні автономію [6, с.10-11]. Окрім того, автор наводить
оригінальні тексти Першого [6, с.11-13] та Другого [6,
с.15-16] універсалів УЦР та подає власний коментар до
них. Цікаво, що Грушевський не згадує імені автора цих
документів – прізвище голови Генерального секретаріату
Володимира Винниченка, який, до речі, був головою
делегації УЦР на перемовинах з Тимчасовим урядом
Росії у травні 1917 р., у тексті статті не фігурує. Водночас,
Грушевський наводить прізвище князя Урусова, як
голови делегації Тимчасового уряду Росії, що приїздила
на перемовини з УЦР у Київ у червні 1917 р. [6, с.14-15].
Особлива цінність даної розвідки полягає у тому, що у
ній Грушевський наводить високу оцінку спірного і за
тих часів і засудженого у сучасній Україні Другого
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універсалу, прийнятого 3 липня 1917 р. По суті, він
пояснює мотивацію прийняття документу, відкидаючи
такі викривальні констатації, як ганебний і зрадницький.
Оскільки сучасні підручники з історії України рясніють
негативними оцінками Другого універсалу, вважаємо за
необхідне навести цитатні пояснення Голови УЦР [стилістику і орфографію оригіналу збережено – Л.Д.]:
«…сей великий акт, котрим закладаються вже не якісь
приготовчі підстави, а сама автономія України. Українську Центральну Раду, поповнену представниками національних меншостей, Російський Центральний уряд визнав
верховним представницьким органом української землі і
виконавчому органові її Генеральному Секретаріатові
передає верховну краєву владу на всю українську землю.
Се вже фактична автономія України, котрій тільки правну
форму має дати автономний статут, що з участю представників нацменшин вироблятиме УЦР» [6, с.16]. Як бачимо,
у стосунках, що склалися між УЦР і Тимчасовим урядом
Росії, Грушевський, в першу чергу, шукав прагматизму,
оминаючи, а можливо і не відчуваючи (хто знає!) таких
сантиментів, як приниження національної гідності.
Напевно, що і розуміння цього поняття у нього було дещо
іншим, ніж ми маємо зараз.
У своїй монографії «Студії з економічної історії України» [5] Грушевський досліджує економічний і соціальний
злами XV–XVII ст., аналізує розвиток фільваркового
господарства польського магната на Задніпров‘ї напередодні Хмельниччини. Дана розвідка поглиблює багатотомну
«Історію України-Руси», є її своєрідним продовженням і
аспектним доповненням. Принаймні, автор не вдається
до наукової полеміки і обмежується посиланнями лише
на свої, вже надруковані праці. Книжка уміщує аналіз
кількох проблем, зокрема: проблему розвитку пізньосередньовічного господарства на Поліссі, Волині та Подніпров‘ї
[5, 10-15]; проблему економічної стагнації старого
господарства на Західній Україні у XVI ст. [5, с.15-23];
проблему формування великого господарства напередодні
початку експорту хліборобських продуктів у середині
XVI ст. [5, с.28-47]; проблему запровадження експорту
звірини, продуктів лісу, зростання експорту збіжжя у
XVI–XVII ст. [5, 47-52]; проблему розвитку фільварків та
позбавлення селян їх грунтів, появу безземельних селян,
поширення панщини та масової втечі селян від феодальних
визисків [5, с.52-82].
У 1917 році було видано працю Грушевського «Про
старі часи на Україні» [3]. Книжка є науковим нарисом з
історії України, що призначався широким верствам
населення у якості посібника для історичної самоосвіти.
Підручник, вочевидь, користувався великим попитом, бо
неодноразово перевидавався. Збережений у Книжковій
палаті примірник є четвертим виданням цієї праці
історика. Розвідка уміщує 30 розділів і охоплює період
від походження українців до революції 1917 р. Варто
зазначити, що читачам столітньої давнини видатний
історик пропонував усвідомити зовсім нетипові і навіть
неприйнятні в контексті сьогоднішньої історичної науки
констатації. Особливо показовою є позиція історика
щодо гетьмана Івана Мазепи. Грушевський писав, що
«народ на Вкраїні не рушився» на його підтримку: поперше, через те, що «взагалі Мазепу не любив і йому не
вірив», а, по-друге, тому що «зробив се все Мазепа
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занадто несподіванно: ще вчора Москві вислужувався, а
тепер її покинув». Як наслідок, «московське військо
зруйнувало Батурин, Січ, і ті, хто з Мазепою пішли,
почали повертатися до Петра... Побачив Мазепа, що
помилився, та вже не можна було поправити» [3, с.104].
Отже, засновник наукової концепції історії України
потрактовував визвольну акцію Івана Мазепи як
помилку і намагався переконати у цьому новонароджене
у революції суспільство. На цьому тлі більш прогнозованою видається його оцінка більшовицького
перевороту у Петрограді: жовтневі події 1917 року
Грушевський називає «новою бурею» [у авторському
висловлюванні – «новою бурякою» – Л.Д.], через яку не
можна відкладати проголошення Української Народної
Республіки [3, с.160]. Історик пише, що після Жовтневої
революції у Росії запанує анархія, тож, треба негайно
проголошувати УНР. Разом з тим, у даній розвідці
голова УЦР не пояснив ні тогочасним, ні сучасним
читачам, чому ця УНР проголошувалася автономною
частиною Росії.
Багатоаспектними і тому надзвичайно цікавими є
березнево-квітневі 1917 року статті М.С. Грушевського,
що вийшли під загальною назвою «Вільна Україна» [1].
Книжка складається з кількох авторських розвідок:
«Велика хвиля» – повертає читачів до подій Емського
указу 1876 р. і закликає зреалізувати волю українського
народу на здобуття власної самоідентичності [1, с.1-3];
«Повороту нема» – порушує питання автономії України
у складі Російської федеративної республіки [1, с.3-6]. У
зазначеній статті Грушевський пригадує учасників КирилоМефодіївського братства (Шевченка, Костомарова,
Куліша, Гулака, Білозерського), які закликали до всеслов‘янської федерації. Ідея всеслов‘янської єдності, вочевидь, є близькою автору, але знаковість позиції голови
УЦР передає наступний вислів: «Прапор самостійної
України стоїть згорнений. Але чи не розгорнеться він,
коли всеросійські централісти захочуть вирвати стяг
української автономії?» [1, с.6]. Тож, бачимо, що
автономний статус України у складі Російської федерації
розглядався Грушевським як тактичний історичний
здобуток, як гарантія зреалізованих на той момент
прагнень українського народу. Проголошення автономії
не було для нього актом конформізму і, тим більше, актом
зради, про що говорили його опоненти самостійники на
чолі з М. Міхновським – це була виважена позиція далекоглядного державного діяча. Продовжуючи дану тему у
статті «Від слів до діла», Грушевський ще раз констатує
необхідність автономії України у складі демократичної
(не більшовицької!) Російської федерації [1, с.6-9].
Важливе місце у вищеназваному збірнику статей займає
національне питання. У статті «Народностям України»
голова УЦР гарантує, що права національних меншин в
Україні будуть забезпечені [1, с.9-12], а у статті «Чи
Україна тільки для українців?» Грушевський переконує
читачів у тому, що Україна є рідною не лише для українців, а для усіх, хто живе у ній, «а живучи, любить її, а
люблячи, хоче працювати для добра краю і людності,
служити їй, не обирати, не експлуатувати для себе» [1,
с.12-14]. У статті «По з‘їзді» історик розповідає читачам
про квітневий 1917 р. Всеукраїнський конгрес, де серед
інших обговорювалося питання про організацію терито-
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ріального управління «за реальними зв‘язками» – голова
УЦР пропонує провести новий адміністративний поділ
українських земель [1, с.14-16].
Питання автономії та ставлення до національних меншин Грушевський порушує і у статтях «Хто такі українці і
чого вони хочуть» [7], «Якої ми хочемо автономії і федерації» [8]. У першій з названих розвідок історик пояснює
термін «Україна», зазначає, що Україною «прозивалося
Подніпров‘я, бо це крайні землі, а далі степи з татарами»,
пише, що Україна – це територія, де затвердилося «українське письменство» [7, с.3]. Малоросами Грушевський
називає тих людей, яким байдуже до України і українського життя, він підкреслює, що українці – це люди, які
«добро українського народу ставлять метою свого
життя» [7, с.4]. Грушевський зазначає, що українці «не
відпихають від себе нікого», що всі, хто працюють «на
благо України» належать до «українського народу» [7,
с.6-7]. Історик підкреслює, що не обов‘язково бути
українцем за походженням, щоб належати до українського
народу. У зазначених статтях Грушевський наполягає на
тому, що українці хочуть «демократичного устрою з
загальним, рівним, прямим, таємним вибором», а Україні
потрібна автономія у складі федеративної Російської
республіки [7, с.11; 8, с.3].
У полемічній розвідці «Звідки пішло Українство і до
чого воно йде» [2] Грушевський поглиблює свої міркування стосовно автономного статусу України у складі
Росії, виводячи дану тематику на рівень ідей загально
європейської інтеграції. Історик зазначає, що українці
«не мають бажання від когось відділюватися – вони
тільки хочуть, щоб їм була змога порядкувати краєві
справи, будувати долю краю без усяких сторонніх
втручань» [2, с.14-15]. Голова УЦР зазначає, що Росія
отримає лише користь, якщо зрозуміє, що «не треба
гальмувати революційну енергію» українців. Адже і
кирило-мефодіївці свого часу вірили, що на Київ може
спертися «уся Слов‘янщина». За висловом Грушевського,
український народ «може відіграти велику роль у будучій організації Європи». «Я твердо вірю, – писав голова
УЦР, – що велика революція в Росії вплине на політичну
перебудову всієї Європи, на її перетворення в Європейську федерацію.... от чому я ні трохи не журюся з повної
політичної незалежності України, не надаю їй ніякої
ваги. Для близького часу зовсім досить широкої української автономії у федеративній Російській республіці. А
в майбутньому ся республіка увійде до складу федерації
Європейської і в ній Україна стане однією з найбільш
сильних, міцних і певних складових частин, однією з
підстав Європейської федерації» [2, с.14-15]. Виходячи з
цих, безсумнівно, переконливих і по-державницькому
далекоглядних міркувань, Грушевський зазначає, що
«нам, українцям, треба дбати про політичну організацію
українського народу і підтримувати Російську республіку
від занепаду і замішань. Її керманичі скоро зрозуміють,
що в сім напрямі українство може дати дуже багато, тож,
залишать свої підозрілі, невірні відносини до нього». Не
полишаючи поза увагою і так званий «крайній випадок»,
Грушевський пише, що «постояти за себе ми зможемо».
У великій за обсягом розвідці «Про українську мову і
українську школу» [4] науковець виступає як теоретик і
практик кампанії українізації, вважаючи останню клю-

човим змістом гуманітарного розвитку України. Цікаво,
що Грушевський неодноразово наголошує на необхідності вивчення російської мови: «треба, щоб вчили в
школі і руської мови, і добре вчили, але щоб навчали
рідною мовою» [4, с.7], «щоб руську учили обов‘язково,
щоб читали руські книжки до потреб українського життя»
[4, с.8-9]. Автор з вдячністю пригадує законопроект 37-ох
депутатів з України, що діяли у Державній Думі Росії,
які у березні 1908 р. домоглися затвердження рішення
про навчання дітей українською мовою [4, с.8-9].
Грушевський високо поціновує діяльність Російської
академії наук, яка публічно визнавала науковий факт
існування української мови як окремішньої і виступала
за навчання дітей рідною мовою [4, с.41-44].
Висновки. Отже, ключовий політик Української
Народної Республіки, голова Першого у нашій історії
парламенту країни, фундатор державності України та
укладач наукової концепції її історії вирізнявся достатньо
твердими принципами і підходами в усіх сферах своєї
багатогранної діяльності. Позбавлений компліментарності у науці, він проявляв схильність до раціонального
мислення, здорового глузду і у політиці, демонструючи
очевидні переваги свого незаплямованого радикалізмом
іміджу. Поділяючи національно-демократичні погляди,
послідовно відстоюючи суб‘єктність українства, він, тим
не менш, вважав, що всеслов‘янська федерація є найбільш
прийнятною історичною перспективою для новітньої
України. Зазначена позиція, помножена на відповідні
політичні стосунки у вимушеній еміграції, призвела до
нівелювання образу недавнього Голови УЦР. Врешті
решт, йому згадали і те, що він не допускав синергії з
противниками ідеї автономії України у складі демократичної Росії. Напевно, саме це стало останнім аргументом
у його поверненні у Радянську Україну. На тлі політичних
і міжособистісних зіткнень, що супроводжували Михайла
Грушевського від початку революції, сучасного читача
особливо вражають далекоглядність його міркувань і
передбачень. Останні примушують нас замислитися над
вкрай актуальними питаннями нашої сьогоденності.
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ІНСТИТУТ МІНИ НЕРУХОМОГО МАЙНА В НАУКОВІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
(ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
У статті висвітлено розвиток інституту міни нерухомого майна на українських землях в різні
історичні періоди. Розглянуто специфічні умови розвитку даного інституту за часів Київської Русі,
Литовсько-Руської держави, Речі Посполитої, Гетьманщини і Російської імперії. Показано суттєву
відмінність розвитку договору міни за українським і російським законодавством. Зазначено, що у ІІ
половині ХІХ ст. інститут міни нерухомого майна вимагав кардинальних змін у правовому полі.
Відображено внесок членів Київського юридичного товариства у процес вирішення даної проблеми.
Ключові слова: історія права, договір міни, Київське юридичне товариство, історія цивільного права,
правочини з нерухомим майном.
Постановка проблеми. У ІІ половині ХІХ ст. обмін
нерухомого майна в Російській імперії було заборонено
законом. Але причин такої недовіри вітчизняне законодавство не пояснювало. Хоча цілком було зрозумілим те,
що обмін нерухомого майна в багатьох випадках був би
дуже корисним і потрібним інститутом вітчизняного
законодавства.
В Європейській пресі і наукових виданнях неодноразово з‘являлись публікації, в яких автори були переконані,
що держава повинна була за можливості усувати будьяку недовіру до обміну нерухомим майном, а отже і до
виробничої сили капіталу. Необхідно було, щоб не існувало ніяких перешкод для переходу землі і нерухомості з
рук в руки. Тільки в такому випадку земля могла бути
об‘єктивно розділена, згідно законів політичної економії, і
стати власністю тих, хто міг отримати з неї найбільшу
користь. Приклад поземельної системи Франції показував,
що гарний розподіл землі став результатом законодавчої
системи, згідно якої усі угоди з відчуження і переходу
землі були простими, безпечними і недорогими. Провідні
країни Європи переймали позитивний досвід Франції,
зазначаючи, що якби перехід землі з рук в руки був би
таким самим простим, як і грошей, то цінність землі в
країні значно підвищилась.
Таким чином, у ХІХ ст. європейське суспільство прийшло до того висновку, що народне господарство країни
вимагало свободи обігу землі і нерухомої власності. Що
це стало вимогою життя, яку потрібно було закріпити на
законодавчому рівні. В жодній провідній європейській
країні не було заборони обміну нерухомим майном. Майже
в кожному іноземному кодексі існували правові норми з
даного питання. Тільки у вітчизняному законодавстві даний
правочин було заборонено, тому тим, хто хотів здійснити подібний обмін, приходилось вдаватись до обману,
що призводило до непорозумінь і судових процесів [1].
На засіданнях Київського юридичного товариства,
що працювало в Київському університеті Св. Володимира
з 1876 по 1917 р., зазвичай, розглядались ті актуальні
проблемні вітчизняного законодавства, які вимагали
негайного вирішення. Так, на засіданні Товариства

9 лютого 1880 р. український юрист А.Ф. Соколов виступив
із доповіддю «Історичний виклад договору міни нерухомого майна за російськими законодавчими пам‘ятками»,
у якій поставив за мету розібратись в тому, чому в Російській імперії склалась така ситуація, і як її можна було б
вирішити. І в першу чергу для цього він звернувся до
історії.
Таким чином, метою даної статті є проаналізувати наукову спадщину вчених Київського юридичного товариства
у вирішенні проблеми правового статусу договору міни
нерухомого майна на українських землях в контексті
розвитку цивільного права у ІІ половині ХІХ століття.
Виклад основного матеріалу. Інститут обміну нерухомого майна завжди був тісно пов‘язаний із правом власності, одним із найстаріших правових інститутів, відомим
ще з часів Київської Русі, а також інститутом купівліпродажу, який історично з‘явився пізніше договору
міни, але законодавче визнання отримав раніше. Але ні в
Руській правді, ні в договорах Ігоря і Олега з греками ми
не зустрічаємо згадок про обмін нерухомого майна, тому
що в ньому не було необхідності. Власність належала
сім‘ї та роду, а самої землі було багато. Якщо даний
правочин і здійснювався, то тільки за законами неписаного
звичаєвого права.
У Великому князівстві Литовському ринок нерухомості
посідав важливе значення, яке регулювалось у достатутовий період діючими нормативно-правовими актами –
великими князівськими наказами та обласними привілеями. Наприклад, в статутній земській грамоті Київської
землі 1507 та 1529 рр. було відображено принципи регулювання ринку нерухомості на українських землях.
З канцелярії Великого князівства Литовського виходили чисельні документи про такі види зобов‘язань, як
купівля-продаж, обмін, оренда, дарування і застава, які
підписувались власноруч великим князем і свідчили про
чітко сформовану систему здійснення операцій з нерухомістю. В тогочасному діловодстві існували усталені
правила документального оформлення таких угод. Договори обміну нерухомого майна вважались найоптимальнішим способом набуття права власності. Такі операції
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посідали чильне місце серед інших угод з нерухомістю.
Кожний окремий випадок мав свою специфіку. Землевласники на обопільних умовах вирішували важливі питання
набуття права власності нерухомого майна у безготівковий
спосіб. Існували варіанти грошової доплати під час
обміну. Договір міни здійснювався у присутності свідк ів –
«людей добрих» і закріплювався печатками. Пізніше усі
положення і процедури операцій з нерухомістю було кодифіковано Литовським статутом (1529, 1566 та 1588 рр.) [2].
За Першим Литовським статутом 1529 р. шляхта
мала право відчужувати лише 1/3 частину своїх маєтків,
а 2/3 віддавати у заставу. Другий Литовський статут
1566 р. вніс важливі зміни у це положення, після чого
було дозволено вільно, без обмежень відчужувати нерухому власність, що стало принциповим моментом в еволюції приватної власності на українських землях. Вільні
операції з нерухомістю призвели до поглибленої майнової
диференціації всередині шляхецького стану.
В артикулах Статуту були прописані норми, які регулювали увесь процес відчуження нерухомого майна –
купівлі-продажу, обміну, дарування, а також застави і
страхування. На перший план вийшли основоположні
принципи сучасного українського цивільного законодавства – вільне волевиявлення і рівність сторін. Крім того,
Статут зобов‘язував документально оформлювати договори відчуження нерухомості у земські книги того повіту,
де знаходився об‘єкт договору. Кім того, у документах
робився припис, згідно якого продавці та їх нащадки
більше не мали претензії на продану чи обміняну власність, а також, що відчужуване майно, на момент укладання угоди, не було проданим або заставленим.
У своїх наукових роботах з даного питання А. Блануца
писав: «У Волинському Статуті 1566 р. були кодифіковані
норми стосовно шляхетського землеволодіння, які склалися
і практикувалися у поземельних відносинах на другу
половину ХVІ століття. Він зафіксував шляхетські права і
вольності, в тому числі у сфері правових операцій із
земельною власністю шляхти. Відповідні правові норми
були спрямовані на захист шляхетських володінь. Важливим стало те (і це підтверджено актовим матеріалом),
що вони створили нове, властиве для ранньомодерного
часу правове «поле» у сфері економічної діяльності, що
передбачало вільне, необмежене право розпоряджатися
цією власністю» [3, С.137-138].
В якості доказу в Т. 6 Архіву Південно-Західної Росії
ми знаходимо безліч актів про правочини із нерухомим
майном на українських землях в ХV–ХVІІІ ст., як підтвердження вищеописаних фактів. Серед них і купівля-продаж,
і обмін, і застава. Варто зазначити, що дане зібрання
архівних документів було здійснено Київською комісією
для розбору древніх актів, яку було створено в Києві у
1843 р. діючим ректором Київського університету
Св. Володимира, професором М.О. Максимовичем з метою
вивчення і публікації архівних документів. Комісія
проіснувала досить довго – аж до 1921 року.
Для нашого дослідження важливо те, що до складу
цієї комісії входили відомі українські вчені, еліта Київського університету: В.Б. Антонович, М.Д. Іванішев,
К.К. Іконніков, серед яких були члени Київського
юридичного відділення – М.Ф. Владимирський-Буданов,
М.М. Ясінський, О.О.Федотов-Чеховський та інші.
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В результаті діяльності Комісії нащадкам залишилось
фундаментальне видання «Архів Південно-Західної Росії,
виданий Комісією для розбору древніх актів, що працювала при Київському, Подольському і Волинському
генерал-губернаторі (1859–1914)» – видання історичних
документів і літературних пам‘яток Правобережної і
Західної України ХІV–ХVІІІ ст. в 35 томах. Дана робота
проводилась у часи, коли українські землі входили до
Російської імперії, тому обмежувалась цензурою. Із
8 000 актів до Архіву потрапило лише 2 220 – тільки ті
документи, які вписувались в офіційну політику історіографії Російської імперії [4].
Нормативне регулювання даного питання в Російській державі стояло на значно низькому рівні, ніж на
українських землях. Можна сказати, що його майже не
було. Перші найдавніші згадки про обмін нерухомого
майна на російських землях відноситься до ІІ половини
ХІV ст. в грамотах про спірні справи 1456 і 1462 років.
За часів Івана Грозного іноді в його наказах зустрічались
узаконення обміну нерухомого майна. Існували договори
міни, в яких зустрічались межі мінових маєтків, поняття
неустойки, обмін малих земель на великі з доплатою,
підписи свідків і дяка, який писав договір. Це царювання
було комфортним для даного правочину. Переважно за
законами звичаєвого права [5, С.318].
А от за царювання першого царя роду Романових,
Михайла Федоровича (Михайла І), обраного на престол
Земським собором у 1613 р., до договору міни стали
відноситись дуже негативно, адже він давав можливість
певним людям збагачуватись за рахунок держави. З цього
часу почалась боротьба уряду з договором міни нерухомого майна. На початку ХVІІ ст. російське інтелігентне
суспільство за допомогою спритних ділків вдавалось до
певних хитрощів під час укладання цивільних угод. Це
примусило уряд шукати шляхи припинення цих юридичних вивертів.
Такими чином, у І половині ХVІІ ст. боротьба уряду
того часу з фіктивними угодами і договором міни виразилась в багатьох наказах, які обмежували даний правочин.
Але усі вони не мали такої потужної сили, щоб вирішити
дану проблему на державному рівні.
Зі вступом на престол царя Олексія Михайловича було
здійснено спробу закінчити боротьбу з цим договором.
Законодавець в цей час намагався окреслити межі обміну
нерухомого майна. Зокрема це було виражено в «Укладенні царя Олексія Михайловича» 1649 р., який став
першим систематичним джерелом права на російських
землях. В даному юридичному документі взагалі не існувало окремого розділу, присвяченого цивільним договорам, що, звичайно, було суттєвою прогалиною документа.
За царя Федора Михайловича договір міни отримав
багато свободи. З 1676 р. було дозволено росіянам обмінюватись землями з українцями. І взагалі маєтки обмінювались без обмеження. Це призвело до різного роду
проблем. «Виявляється, що крутійство з одного боку, і
обманута дурість і п‟янство з іншого, відносно договору
міни, довели це питання до офіційного обговорення, і
змусили з‟явитись відповідні міри для протидії цим
зловживанням» [6, C.285-286].
Цей період показав, що будь-які послаблення з боку
уряду призводили до певних негативних наслідків, і
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договір міни, абсолютно невинний за своєю природою,
був абсолютно шкідливим для тодішнього російського
суспільства. Так з‘явився відомий Наказ Петра І про
єдиноспадкування.
Петро І розумів, що усі зловживання відбувались не
через природу договору міни, а через той безлад, який
відбувався у всіх майнових стосунках Росії. Не існувало
правильного обліку помісних земель. Він став наводити
порядки і видавати накази, які визначали порядок здійснення різних майнових операцій.
Аналізуючи історію інституту договору міни в Росії,
А.Ф. Соколов прийшов до висновку, що заборона Петром І
маніпуляцій з нерухомим майном, зокрема купівліпродажу, обміну і застави, були спричинені, в першу
чергу, активним збагаченням духовенства. З давніх часів
так повелось, що було прийнято відписувати церкві або
монастирю своє майно на поминки – «майно по душі».
Майже в кожному заповіті певні землі віддавались
духовенству. «Кожний жертводавець був переконаний,
що віддає власність не фізичним особам, а Богу, тому і
народилось загальне переконання про недоторканість
пожертвуваних маєтків. Внаслідок такого погляду
церкви і монастирі отримували різні права і пільги, які
відрізнялись від прав на нерухоме майно інших власників.
Більше всього жертвував вищий стан з государями на
чолі, які пожертвами збагачували церкву» [6, С.8].
В середині ХVІ ст. 1/3 нерухомого майна усієї держави
належала монастирям.
Таким чином, багатство духовенства постійно зростало.
На церковні землі приходила велика кількість селян, які,
працюючи на монастирських землях, також мали певні
пільги, звільнювались повністю або частково від податків,
мали переваги в суді, внаслідок чого усі приватні маєтки
пустували, а в монастирських було повно люду.
У ІІ половині ХVІІ ст. у власності патріарха, чотирьох
митрополитів, десяти архієпископів, одного єпископа і
монастирів знаходилось 118 000 дворів, в яких проживало
приблизно 900 000 осіб, – 1/10 всього населення Росії,
включаючи Сибір, Приуралля, Лівобережну Україну, яке
загалом складало 10,5 млн. осіб. Звичайно, таке тотальне
збагачення духовенства не могло постійно продовжуватись. Тепер зрозумілим став той факт, чому монархи
країни прагнули до скасування права відчужування
нерухомого майна. А договір міни став лазівкою для
духовенства, яке ним прикривало «віддачу по душі»,
жалування і навіть купівлю-продаж – такі зловживання
здійснювались нерідко.
Той самий принцип працював і серед звичайних людей.
Нерідко за договором міни обманним шляхом нерівнозначні маєтки обмінювались на вотчини і навпаки, а також
договором міни скасовувались усілякі інші заборонені
угоди з нерухомим майном. Так, у ділків того часу сформувалась абсолютно стійка думка, що набуття майна
шляхом договору міни було найміцнішою гарантією на
новоортимане майно. Саме тому Петро І і прийняв рішення
про заборону договору міни нерухомого майна і будьяке інше його відчужування. З цього моменту майновий
стан духовенства став радикально змінюватись.
Крім того, саме за часів Петра І дане питання було вперше висвітлено в нормативно-правовому акті. У 1714 р.
він видав «Наказ про порядок спадкування рухомого і

нерухомого майна», який увійшов в історію ще як «Наказ
про єдиноспадкування». Цей наказ регламентував правовий статус дворянства і закріплював юридичне злиття
таких форм земельної власності як вотчина і маєток.
Саме в цьому наказі вперше було вжито термін «нерухоме
майно». Його було видано з метою збереження нерухомого
майна від роздроблення, зокрема його було заборонено
відчужувати, навіть включати в придане. Виняток складали
лише випадки крайньої необхідності. І навіть у такому
випадку закон залишав за родичами того, хто продав
майно, право його викупу.
За часів царювання імператриці Ганни Іоанівни Наказ
Петра І було скасовано за поданням Сенату. Із закінченням
її царювання майже закінчується і сама історія договору
міни нерухомого майна, адже з цього часу в нормативноправових актах взагалі не зустрічаються норми про обмін.
Імператриця Катерина ІІ детально визначила в своїх
грамотах містам і дворянству усі можливі межі розпорядження нерухомим майном. Але про обмін в них не було
сказано нічого. Вона знищила права духовенства на
набуття земель. Починаючи з Петра І маєтки і вотчини
потроху відбирались від духовенства, а за Катерини ІІ
перейшли у відання колегії економії, а духовенство,
втративши свої статки, стало отримувати просто штатну
зарплату.
Тому через відсутність законодавчих норм, той самий
Сенат у 1786 р., на підставі Наказу Петра І, заборонив
обмін нерухомим майном, що і залишилось незмінним
фактом аж до Жовтневого перевороту 1917 року [7].
Таким чином, ми бачимо, що причиною таких радикальних мір монархів Російської держави відносно
договору міни нерухомого майна, були характерні риси
російського народу, серед яких прагнення до непомірного
збагачення і обман. Відомий російський вчений-правовзнавець Д.І. Мейєр так писав з цього приводу: «Особливу
увагу приділяє законодавство правам на майна нерухомі:
в стародавньому юридичному побуті вони вважалися
найбільш важливими, цій давній думці було вірним і
сучасне законодавство. Правда, в дійсності важливість
майна рухомого давним-давно зрівнялася з важливістю
майна нерухомого і в багатьох випадках навіть визначила
його: наприклад, вся торгівля обертається біля майна
рухомого, а торгівля в даний час – одна з найголовніших
державних сил. Але законодавство знаходить зручним зі
зміцненням прав на нерухоме майно з‟єднати фінансові
вигоди, чому сприяє саме властивість майна нерухомого –
не можна його приховати подібно рухомості. І ось, крім
історичного підґрунтя, є пояснення ще й того, чому
навіть сучасне законодавство надає особливу увагу
майну нерухомому» [8].
Як бачимо, уся історія договору міни в Росії протягом
декількох століть – це суцільна боротьба російського
уряду з нестримним збагаченням і обманом. Не дивно,
що у Зводі законів Російської імперії його було безапеляційно заборонено. Адже виявилось, що російський народ
не може тримати свої апетити під контролем. «Договір
міни ніколи не користувався симпатією конкретних
законодавців, які були скорше адміністратори, ніж
юристи, що він завжди не подобався уряду через те, що
нерідко паралізував ті чи інші його постанови», – зазначав
А.Ф. Соколов [6, С.58]. Підсумовуючи вищезазначене,
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вчений зробив висновок, що в нових умовах розвитку
капіталістичних відносин у ІІ половині ХІХ ст. Ст. 1374
Зводу законів була помилковою, яка не відповідала
реаліям життя, тому пропонував її скасувати.
Дана доповідь викликала певні заперечення з боку
членів Київського юридичного товариства. Так, український вчений-юрист, професор Київського університету
В.А. Незабитовський зазначив, що референт не звернув
увагу на фіскальні інтереси, створені петрівським
наказом про єдиноспадкування. Адже було відомо, що
законом було встановлено мито за перехід нерухомого
майна від однієї особи до іншої в повну власність згідно
договору купівлі-продажу або застави. Це мито було
встановлене ще разом із законом про єдиноспадкування, і
коли у 1730 р. його було скасовано, мито залишилось.
Вчений припускав, що може саме із цим фактом було
пов‘язане те, що обмін нерухомого майна можна було
здійснити тільки шляхом подвійної купівлі-продажу.
А от професор В.П. Демченко, доктор юридичних наук,
голова Київського юридичного товариства зазначив, що
доповідь А.Ф. Соколова мала велике значення через те,
що існуючий стан справ був просто історичним непорозумінням, як зазначав референт. Він повністю погодився
із висновками А.Ф. Соколова, адже наказ Петра І вже не
міг бути підставою для заборони на обмін нерухомого
майна. Через те, що існували більш пізні жалувані грамоти
Катерини ІІ 1785 р., в яких вона точно визначила межі
розпорядження нерухомим майном. А от переконання,
що подвійне оподаткування договору міни, з точки зору
теорії мит, є абсолютно ґрунтовним, до нього прийшло
разом із загальною суспіль-науковою думкою. Тому він
підтримав референта і запропонував провести в законодавстві певні зміни, щоб договір міни існував як такий з
подвійним оподаткуванням, відповідно до історії і без
збитків для фінансів [9].
У 1882 р., за розпорядженням імператора Олександра
ІІІ розпочалась робота над проектом нового Цивільного
укладення – першого цивільного кодексу Російської
імперії. У склад комісії увійшли переважно судді Сенату
(вищої судової інстанції) і вчені. Проект було підготовлено
у вигляді 12-томного видання і внесено в Думу у 1913 р.
на розгляд. Але нестабільна соціально-політична
ситуація вплинула на цей проект таким чином, що він
так і не став законом. Цей останній документ Російської
імперії з цивільного права показує нам стан цивільної
науково-практичної думки країни на початку ХХ століття.
Згідно Ст. 1781 даного нормативно-правового акту
«за договором міни між сторонами відбувається обмін
одного майна на інше або грошей на гроші. Кожний, хто
приймає участь в обміні, вважається продавцем, що
віддає на обмін, і покупцем того, що вимінює. До договору
міни застосовуються відповідні правила про продаж»
[10]. Як бачимо, даний інститут так і не зазнав радикальних змін у ІІ половині ХІХ століття. Окремо про обмін
нерухомого майна не сказано нічого, а загальні принципи
діяльності з обміну майном залишились без змін.
Потрібно зазначити, що у Російській імперії дуже
недовірливо і обережно відносились до всяких законодавчих змін. Це не перше питання, яке було ініційоване
Київським юридичним товариством, але так і залишилось
без подальшого розгляду. Влада, в особі представників
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аристократії, вперто не хотіла визнавати правові вимоги
інших станів населення країни. Незважаючи на те, що
вся континентальна Європа йшла прогресивним шляхом
соціального розвитку суспільства, Російська імперія
вперто не допускала інші стани суспільства до влади.
З цього приводу відомий український вчений, юрист,
голова Київського юридичного товариства О.Ф. Кістяківський писав у своєму щоденнику: «В той час, як було скасовано свавілля поміщиків над селянами, свавілля єдиного
поміщика – царя, імператора, його дворні, його служителів, над усіма підданими російськими залишилось в усій
своїй силі… Воно сильно обтяжує і пригнічує російське
суспільство; воно його ганьбить, воно його дискредитує
в очах європейських народів, які поки будуть бачити, що
російська людина є холопом, до тих пір буде ставитись
до нього з повною і законною недовірою, будуть вважати
його низької породи істотою…
Прийшов час в Росії для відміни другої половини кріпосного стану, політичного рабства, в якому знаходиться
російське суспільство. Настав час, щоб особистість
останнього російського громадянина було оголошено
священною і недоторканою, за виключенням судового
переслідування. Прийшов час для того, щоб релігійна
совість російської людини було визнано вільною, і щоб
йому було представлено шанувати Бога за своїм внутрішнім переконанням, а не під наглядом поліції…
Прийшов час, щоб листи російського громадянина
оголошено було урочисто не підлягаючими до читання
державними шпигунами, і щоб цей клас мерзенних посадових осіб було назавжди знищено. Прийшов час, щоб думку
людську було оголошено вільною і незалежною, щоб index
заборонених книжок було знищено, щоб дослідження
було оголошено вільним, щоб з думки російської людини
було знято кайдани поліцейського нагляду і заборони.
Прийшов час для того, щоб російській людини було надано
право зібрань для обговорення суспільних питань і справ,
право утворювати товариства для всебічної розробки
своїх моральних, економічних і фізичних сил. Словом,
прийшов час для того, щоб було введено конституцію,
іншими словами, щоб було змінено наші основні закони у
вищевказаному сенсі» [11, С.456].
Після Жовтневого перевороту 1917 р. було ліквідовано
приватну власність, тому угоди з майном були фактично
неможливими.
Як не дивно, але інститут обміну нерухомістю більше
всього був популярний саме в СРСР, правда зовсім не за
законами капіталістичних відносин і ринкової економіки.
За законами соціалізму вся нерухомість належала державі і
поділялась на три види: державна, відомча і кооперативна.
Державне житло надавалось окремим категоріям громадян.
Під час будівництва кооперативного житла, підрядником
виступала держава, люди виплачували свої квартири (за
прикладом сучасної іпотеки), але права власності не
отримували, тому що ця власність вважалась колективною.
В таких умовах розквітав інститут обміну житлом .
Неофіційно, звичайно. Якщо людина хотіла обміняти
житло, їй потрібно було домовитись із керівництвом
свого підприємства, якому житло належало, з чиновниками
у виконкомі, знайти варіант обміну (оголошення на
стінах і стовбурах) – для цього існували «чорни маклери»
(радянський аналог сучасних ріелторів) і доплатити,
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якщо обмін відбувся нерівнозначний. Звичайно, неофіційно. Гарний приклад сучасного звичаєвого права. Як
показує історія, інститут обміну нерухомого майна
найбільше розквітав у часи, коли люди не мали можливості
вільно володіти приватною власністю.
У сучасній Україні цивільно-правовий договір міни є
досить дієвим цивільно-правовим інститутом та може
успішно використовуватись при укладенні правочинів в
сучасних умовах. Міна не так популярна, як купівляпродаж, але вона також має місце бути у сучасному законодавстві. Ст.715–716 Цивільного кодексу України
визначають основні положення договору міни, згідно
якого кожна із сторін зобов‘язується передати другій
стороні у власність один товар в обмін на інший. За договором може бути встановлена доплата. Право власності на
обмінювані товари переходять до сторін одночасно після
виконання зобов‘язань щодо передання майна. Також,
до договору міни застосовуються загальні положення
про купівлю-продаж або інші договори, елементи яких
містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті
зобов‘язання.
Предметом договору міни може бути товар, який є у
власності сторін на момент укладання договору. Товаром
можуть бути як рухомі, так і нерухомі речі. Кожна із
сторін договору міни після його укладання самостійно
замовляє в установленому порядку виготовлення документів про право власності на новонабуте майно. Договір
міни нерухомого майна укладається в письмовій формі і
потребує нотаріального посвідчення та державної
реєстрації [12].
Висновки. Як бачимо, історія розвитку інституту міни
нерухомого майна на українських землях і вирішення
даного питання в межах Київського юридичного товариства є тим гарним прикладом, який показує нам наскільки
правова свідомість і правові системи українського і
російського народу були різними. Ті норми, які на сьогодні
в сучасному українському законодавстві є звичними,
працювали на українських землях ще кілька століть
назад. Натомість як в процесі цього логічного розвитку,
попавши під патронат Російської імперії, українському
народові прийшлось відчути відповідне значне гальмування у своєму розвитку в рамках правого поля цієї держави.
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The article highlights the development of the real estate barter institute on Ukrainian lands in different historical periods.
The specific conditions of the development of this institute in the times of Kiev Rus, the Lithuanian-Russian state, The
Commonwealth, the Hetmanate and the Russian Empire. The essential distinction between the development of the barter
contract in Ukrainian and Russian legislation is shown. It is noted that in the second half of the nineteenth century. The barter
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БРИТАНСЬКА ПРОПАГАНДА В США У ПЕРІОД
АМЕРИКАНСЬКОГО НЕЙТРАЛІТЕТУ
(1914 – ПОЧ. 1917 Р.)
Стаття присвячена аналізу одному із найважливіших аспектів британської зовнішньої політики в роки
Першої світової війни – пропаганді у США в період американського нейтралітету (1914 – початок
1917 р.). Її завдання полягало в тому, щоб зобразити союзників країн Антанти у найпривабливішому світлі,
спрямувавши водночас громадську думку проти Німеччини. Відсутність мовного бар‟єру дозволяла вести
масштабну і системну роботу. Віддаючи належне «системі Паркера» та певним успіхам у впливі на
американську громадську думку, загалом пропаганда «дому Веллінгтона» в США у перші два роки війни
була традиційною, елітарно орієнтованою і мало враховувала нові суспільні реалії.
Ключові слова: Перша світова війна, пропаганда, Бюро воєнної пропаганди, інформація, дипломатія,
громадська думка.

Постановка проблеми. Виступаючи 2 квітня 1917 р.
перед обома палатами Конгресу з оголошенням про
вступ США у війну проти Німеччини, президент Вудро
Вільсон був глибоко переконаний, що цей безпрецедентний в історії країни акт підтримає більшість американців.
Проте, у Сполучених Штатах, – країні переважно європейських емігрантів – вихідців із воюючих держав – розділених тепер на два блоки, відмова американської дипломатії
від традиційної політики ізоляціонізму і невтручання в
європейські справи викликала неоднозначну реакцію.
Питання «за кого воювати», чи, як його означила Сесілія
О‘Лірі, «за що вмирати», постало як парадокс американського патріотизму від самого початку світової війни. І ця
дилема не тільки внутрішнього самовизначення, а й
зовнішньої орієнтації, оскільки у США до Першої світової
війни «національна культура залишалась відкритою
ареною для політичних дебатів» [11, p.222].
Цілком очевидно, що особливу роль США усвідомлювали представники обох воюючих сторін, проте, з ряду
причин, про які мова піде далі, залучення США на бік
Антанти стало особливою турботою британських політиків. Мета статті – визначити головні напрямки діяльності
у США організованої пропаганди, зокрема т. зв. «дому
Веллінгтона».
Виклад основного матеріалу. Не минуло й місяця
після вступу Великої Британії у війну як ліберальний
уряд Герберта Асквіта вирішив мобілізувати творчі сили
країни з метою виправдати позицію Великої Британії і
водночас очорнити противника. Важко сказати, кому
належала ця ініціатива – самому главі уряду чи одному з
його міністрів – вже відомому тоді Девіду Ллойд
Джорджу. Як би там не було, організувати «війну слів»
доручили Чарльзу Мастерману – лібералу, близькому,
хоча із різних причин, не тільки Асквіту, але й Ллойд
Джорджу. Саме він, спочатку за власною ініціативою, а
згодом і офіційно, очолив таємну організацію «Бюро

воєнної пропаганди» (далі – БВП), котра протягом двох
років залишалась головним органом британської зовнішньополітичної пропаганди.
Всупереч демократичним традиціям призначення глави
БВП, як і вся його діяльність, не знайшли відображення
в пресі і тільки деякі парламентарії мали невиразну уяву
про цей неординарний, за британськими уявленнями,
факт. Лише в кінці 1915 року на пряму інтерпеляцію у
Палаті громад прозвучала відповідь про те, що Мастерман
разом із своїм помічником журналістом Дж. Мейром
одержують щорічно 1.200 фунтів стерлінгів з фонду
секретних служб для організації дуже важливої роботи.
Як повідомив пізніше Асквіт, «її ефективність багато в
чому залежить від секретності, а тому в інтересах загальної
справи не бажано у подальшому робити з цього приводу
будь-яких заяв» [2].
Які ж таємниці зберігало секретне пропагандистське
бюро?
Відповідь на це питання і зараз важко знайти через
відсутність офіційних документів, знищених у 1918 році.
Зауважимо також, що організатори британської пропаганди завершального етапу Великої війни, такі як лорд
Бівербрук, Дж. Бакан, лорд Норткліф, У. Стід та інші,
досить детально і з перебільшеннями описали роботу
Міністерства інформації та «Департаменту пропаганди
на противника». На цьому тлі спогади Лючії Мастерман
[8] про свого чоловіка носять переважно особистий
характер і не дають уяви про масштаби діяльності БВП.
Воно надовго залишилось ніби в тіні, загубившись у
складному механізмі британського пропагандистського
апарату.
Британія вступила у війну, маючи найбільший флот,
але зовсім незначну регулярну армію. Серед теоретиків
переважала думка про те, що зростаюча економічна
взаємозалежність країн виключає можливість тривалої
війни. Економічна і морська могутність Британії розгля-
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далася як гарант блокади противника і його фінансового
банкрутства, у той час коли союзники (Франція і Росія)
повинні були нести тягар війни на суші. Таке
стереотипне уявлення не відповідало, на думку воєнного
історика Д. Френча, реаліям навіть кінця ХІХ ст. І все ж,
продовжує він, «із цієї мішанини догм і напівпродуманих планів народилась національна стратегія війни з
Німеччиною – стратегія т.з. «звичайних справ» [6,
p.22-23]. Інакше кажучи, передбачалося, що флот і
фінанси зроблять свою справу без залучення до війни
інших факторів, у тому числі великої англійської армії.
Уважний дослідник британського менталітету Арчер
Марвік дійшов до висновку, що газетна фраза журналіста Г. Моргана «справи як ведеться» (в «Дейлі Кронікл»
від 11 серпня 1914 р.) стала символом пануючих настроїв у
перший рік війни [7, p.39].
Проте реальна дійсність внесла суттєві корективи:
велика війна вимагала великої кількості солдат і
мобілізації резервів, значно більших, ніж передбачали
стратеги. І хоча число добровольців у перші воєнні
місяці було досить значним, відсутність військової
повинності вимагала від уряду зусиль, щоб розвинути
«народний ентузіазм». На спільному засіданні обох палат
при відкритті нової сесії парламенту король Георг V
одержав повну підтримку, коли закликав його членів
«зробити все можливе для виправдання участі країни у
війні» [3]. Варто зауважити, що «внутрішні» пропагандистські функції виконувала перш за все преса, а також
чисельні організації та групи як державні, так і неофіційні.
Певні труднощі виникли тут на рівні координації та
уніфікації зусиль.
Що ж до зовнішньополітичної пропаганди, то у
Великій Британії не було прецеденту у справі організації
та поширення у великих масштабах пропагандистських
матеріалів. Досвід війни з бурами на півдні Африки на
рубежі ХІХ–ХХ ст. свідчив про її необхідність, але сам
по собі був недостатнім. Коли Ллойд Джордж на
засіданні Кабінету міністрів висловився за створення
організації, яка б інформувала і впливала у певному
напрямку на громадську думку за межами країни, то
цілком можливо, що він мав на увазі досвід англобурської війни.
Але кому доручити цю справу? Питання зовсім не
просте, якщо врахувати деякі суто британські обставини.
Історична ретроспектива підтверджує виключно
негативне ставлення до самого терміну «пропаганда».
У Великій Британії він мав негативний відтінок, а тому
його, як правило, уникають, заміняючи евфемізмами на
кшталт «просвіта», «інформація», «пабліситі» тощо. У демократичному суспільстві дозволяється вільний обмін
знаннями, інформацією, а поширення «ідей», тобто
власне пропаганда, можливе лише за певних обставин.
Навіть у такому випадку виключається прямий зв‘язок
уряду з органами пропаганди. Одне слово, це «брудна
справа» не гідна джентльмена, і жоден політик за
нормальних умов не ризикне бути причетним до неї.
Стан війни, як зазначалося, вимагає мобілізувати
резерви, включивши до їх складу непопулярні заходи, у
тому числі й пропаганду. За її організацію взявся Чарльз
Мастерман – канцлер герцогства Ланкастерського, який
одночасно з цією високою але фіктивною поcадою очолю-
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вав Національну комісію із страхування. Насправді ж він
став одіозною фігурою серед керівної верхівки Ліберальної
партії і як політик перебував у скрутному стані, переживаючи великі труднощі. Певною мірою вони були пов‘язані з
кризою британського лібералізму взагалі.
На початку ХХ століття Ч. Мастерман відомий як
журналіст, літературний редактор газети «Дейлі ньюз» і
публіцист – автор ряду творів, пронизаних почуттям
глибокого соціального песимізму [9], в яких передбачав
великі потрясіння і виродження англійців як нації. «Ми
говоримо так, – ділився він з колегами по перу, – як,
схоже, говорили люди напередодні французької революції» [13, p.33].
Будучи прибічником «нового лібералізму» Мастерман
захопився ідеєю соціального маневрування, неперевершеним майстром котрого показав себе напередодні війни
міністр фінансів Д. Ллойд Джордж. Саме він і доручив
Мастерману у 1911 році очолити Національну комісію
страхування. Це був початок кінця політичної кар‘єри. У
результаті провалу компанії соціального страхування
глава комісії став об‘єктом постійної критики, що
серйозно вплинула на його парламентські позиції.
Починаючи з 1911 року він неодноразово програвав на
додаткових виборах у Палату громад, викликаючи при
цьому глузування керівників Ліберальної партії.
Сімейство Асквітів досить зневажливо ставилося до
«малявок» – декоративних членів партії, до числа котрих
потрапив Ч. Мастерман. У листі до своєї коханки Венеції
Стенлі Г. Асквіт з блюзнірством описує «виборчі експерименти нашого бідного М.» і характеризує його як «ніби
й розумного, але дуже непривабливого» [1, p.340-341].
Такої ж думки був і Ллойд Джордж. У розмові з впливовим
газетником лордом Рідделом 13 червня 1914 р. він відзначив, що Мастерман «дуже непопулярний у Палаті громад,
запустив свою роботу, зловживає спиртним і має дуже
неохайний вигляд» [13, p.83].
Загалом складається враження, що Мастерман збанкрутував як політик і його просто не знали куди подіти. «Що
ти скажеш, – радиться 26 грудня Асквіт з коханкою, – якщо
послати Джека Піза до Ірландії (там здається не треба дуж е
розумного), а М. – в Освіту? Але через декілька днів пише
їй, як небезпечно мати Мастермана, англо-католика, в
Міністерстві освіти [1, p.p.273, 366]. Поневіряння невдалого
політика скінчилися на початку 1915 року: вимушений піти
у відставку він присвятив себе цілком пропаганді, якою
займався неофіційно, але досить активно ще від початк у
війни. Тепер така діяльність була визнана необхідною і
фінансувалась з фондів Секретних служб.
Протягом двох років колишнє приміщення Національної комісії страхування (блок квартир біля Букінгемських
воріт, відомих як Веллінгтон-Хауз), стало центром
британської зовнішньополітичної пропаганди. Прикриття
було майже ідеальним, враховуючи, що більшість страхагентів залишилися працювати на новому поприщі, а деякі
зайняли навіть адміністративні посади. Зміст і методи
пропаганди визначала невелика група із семи осіб, яку
Мастерман назвав старовинним терміном – «moot»
(зібрання вільних громадян для обговорення справ всієї
общини). За виключенням Дж.Уілмора (колишній консульський чиновник), всі інші – відомі на той час або пізніше
письменники (Е. Хоуп, А. Уотт) та історики (А. Тойнбі,
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Л. Немір, Дж. Хідлем-Морлі). Це був справжній
«мозковий центр»; всі інші співробітники – кількістю
біля 50, включаючи експертів, клерків і друкарок – були,
як правило, виконавцями [15, p.16]. Інтелектуальний
потенціал пропаганди керівництво БВП вбачало в
«людях пера» усієї країни. Не випадково, вже у вересні
1914 року були скликані конференції спочатку письменників, а потім журналістів та редакторів газет. Масова
мобілізація гуманітаріїв («людей пера») сприяла виробленню суто англійського стилю пропаганди.
Бюро розпочало свою роботу з величезним розмахом.
Лінгвістично орієнтовані секції повинні були охопити
скандинавські країни, США, Росію, Нідерланди, Італію
та інші. При цьому керівництво орієнтувалось головним
чином на інтелектуальну еліту країн – впливових людей
зі сфер політики, економіки, культури. Саме для них
готувалися відповідні матеріали, зокрема памфлети і
статті до місцевих газет. Зміст матеріалів свідчив про
фактологічний характер пропаганди: достовірна, на
перший погляд, інформація поєднувалась з виваженими
аргументами. Звичайно, факти старанно відбирались,
щоправда нерідко замінювалась напівправдою, інколи
зустрічалися деякі перебільшення, але при цьому намагалися будь-що уникати слухів, необґрунтованих висновків,
або ж брехні. В більшості ж випадків факти викладались
таким чином, щоб читач сам робив висновки.
Важливою ділянкою роботи БВП було поширення
інформації. Цим займались довірені особи при посольствах
та консульствах у відповідних країнах, волонтерські
організації чи окремі особи. Останні отримували друковану продукцію від імені англійських письменників,
журналістів або вчених, часто навіть не маючи й гадки
про те, звідки надходила інформація. Це зауваження
стосується, перш за все, фінальних адресатів. Система
поширення була розрахована на те, щоб у респондентів
не виникало навіть підозри про якусь цілеспрямовану
діяльність. «Робити добру справу таємно» – такого
принципу дотримувалось керівництво БВП при повному
схваленні з боку Форін Офіс. Міністр блокади в уряді
Асквіта, а пізніше замісник міністра іноземних справ
лорд Роберт Сесіл, який зарекомендував себе тонким
знавцем пропаганди, запропонував п‘ять основних
положень, на основі яких її варто вести за кордоном [14,
p.58-59]. Три з них – секретність, обережність і фактологічність, повністю співпадають з тактикою БВП, два останні
відрізняються лише нюансами.
Ефективність діяльності «дому Веллінгтона» як і
британської пропаганди в цілому важко оцінити. Мовний бар‘єр ставав часто перешкодою, котру не завжди
вдавалося перебороти. Так, наприклад, у Росії поширення памфлетів виявилось неефективним.
Не мали ефекту і пропагандистські зусилля ВеллінгтонХауз в Індії. На початку 1915 року під керівництвом
А. Конан-Дойла сформувалась «Імперська пропагандистська група», яка підготовила декілька памфлетів типу
«Британія і європейська криза», «За що ми воюємо» та
інші. Колоніальна адміністрація в Індії з підозрою
ставилася до ініціативи і не виявляла особливого бажання
поширювати їх.
Одним із найважливіших напрямків діяльності БВП,
де домоглися певних успіхів, стали Сполучені Штати

Америки. Завдання полягало у тому, щоб зобразити союзників у найпривабливішому світлі, спрямувавши водночас
громадську думку проти Німеччини. Цей напрямок очолив
сер Гілберт Паркер, канадець за походженням, популярний
письменник, що мав значний досвід роботи у галузі політичної реклами і займався, зокрема, формуванням і
пропагандою ідеального образу франко-канадця в англомовній Канаді. Він часто бував у США, ще наприкінці
ХІХ ст. одружився на заможній американці, а потім перебрався до Великої Британії, де швидко зробив кар‘єру.
Напередодні війни його знали як члена парламенту,
лорда, автора популярних новел, а в літературних салонах –
як романтичну натуру з багатою уявою. Паркер був однаково популярним і добре себе почував у Великій Британії,
Канаді і США.
В організації Мастермана він започаткував особливу
форму діяльності, яку назвали «системою Паркера».
Суть її в наступному: на основі відомого довідника «Хто
є хто в Америці» склали розбитий по категоріях величезний список найбільш відомих діячів у сфері економіки,
політики, освіти та культури. На початок 1917 р. він
складав біля 170000 адресатів [14, p.169]. Від імені
самого Г. Паркера або відомих англійців їм доставлялись
поштою памфлети з воєнної тематики. Відсутність мовного
бар‘єру дозволяла вести широкомасштабну роботу.
Деякі американські видавництва друкували продукцію
«дому Веллінгтона» за комісійну винагороду. Поширенням
продукції займались, не маючи уявлення про це, цілі
організації, наукові заклади, волонтерські товариства.
Так, президент Колумбійського університету Ніколас
Бетлер, який одночасно очолював Інститут Карнегі,
підтримав Паркера особисто, залучивши свій заклад до
поширення проанглійської літератури. Тією чи іншою
мірою цим займались також колишній президент Гарвардського університету Ч. Еліот, професор Кемп Сміт –
приятель президента США В. Вільсона по Прінстонському
університету та інші.
Вплив на газети – ще один напрямок діяльності в
«системі Паркера». Справу полегшувала та обставина,
що англійці фактично були монополістами всієї інформації, яка надходила з Європи. Ще на початку війни британські служби взяли під контроль трансатлантичні кабельні
лінії. Німеччина фактично була ізольована і з цього не
робили жодної таємниці. На початку жовтня 1914 р.
«Таймс» з неприхованою злорадістю «поспівчувала»
американським і навіть німецьким кореспондентам,
матеріали яких повністю контролювалися британською
цензурою [16].
У той же час з ініціативи БВП добре підготовлені
пропагандистські статті через «систему Паркера»
потрапляли на сторінки американських газет. Так,
наприклад, серед англійських письменників найбільш
активним пропагандистом виявися Арнольд Беннет. Він
почав зі статті «Свобода», яку 17 жовтня 1914 р. опублікувала «Сетидей Івнінг Пост». Всього ж за роки війни Беннет
написав для американських газет понад 400 статей.
Письменник переживав напередодні війни глибоку духовну кризу і саме у воєнній пропаганді почерпнув таку
хвилю натхнення, що, як він сам визнавав, «ніби вдруге
народився» [10, p.352]. Написані талановитим письменником статті додатково корегувалися агентом БВП, а потім
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у США їх «проштовхував» до газет, мабуть не безкоштовно, Д. Дорен – довірена особа А. Беннета. Опубліковані
листи останнього свідчать про скрупульозність і увагу
до, здавалось би, дрібниць. Так, серйозно обговорювалось
питання про доцільність вживання стосовно німців
терміну «Гуни» [10, p.356]. Беннет був захоплений
пропагандистським потенціалом цього «брудного слова».
Прогнозуючи великий розмах пропаганди, він писав у
вересні 1914 р.: «Ми викличемо в Німеччині революцію,
спрямовану проти воєнної касти» [10, p.351].
Розглянемо стисло зразкову продукцію БВП – згадувану вище статтю «Свобода», яка була, крім газет, надрукована у вигляді памфлету і видавалася десятки, а може
й сотні разів. Беннет заглиблюється в історію Німеччини,
цитуючи у вигідному для себе плані канцлера Бісмарка і
генерала фон Бернгарді. Він пише про Німеччину як державу, котра не відповідає принципам цивілізації.
Улюблений термін – автократія, під якою автор розуміє
воєнну касту. Саме вона порушує всі міжнародні договори,
Гаагзьку конвенцію і взагалі міжнародне право; саме
вона хоче захопити весь світ і перетворити всіх на рабів.
Цікаво, що Беннет намагається відокремити правлячу
верхівку від народу – прийом, який у подальшому неодноразово застосовували політики Антанти і США. Він завершує такою думкою: «Німецький ідеал: кожний німець –
солдат, а кожний солдат – жалюгідний раб» [12]. Далі
йде протиставлення Німеччини демократичним країнам,
зокрема Великій Британії і заклик до боротьби за свободу. В перекладі важко уявити стиль автора, який добре
володіє прийомами сугестії і жонглює «блискучими
невизначеностями».
Загальний висновок дослідження можна сформулювати у формі відповіді на питання: наскільки ефективною
була діяльність Веллінгтон-Хауз як основної організації
зовнішньополітичної пропаганди протягом двох років
війни?
Обраний керівництвом і особисто Мастерманом метод
пропаганди, коли її ефективність значною мірою залежала
від секретності, не давав сучасникам уяви щодо масштабів
та ролі БВП. Вони вважали, що зусилля марні і не виправдовують затрачених коштів. Свідченням цього стали
єдині за роки війни дебати в парламенті з питань пропаганди у серпні 1918 р. Діяльність Веллінгтон-Хауз на всіх
напрямках, особливо в Росії, визнавалась невдалою і
непотрібною. Віддаючи належне «системі Паркера»,
самий активний учасник дебатів Л. Джонс все ж підкреслив, що «успіх в США – результат не стільки зусиль нашої
пропаганди, скільки грубих помилок самих германців»
[4]. Потреби в пропаганді немає – до такого висновку
прийшли парламентарії. Це було помилкове рішення, яке
свідчило про незнання справи і реакцію на, здавалось би,
зовсім непотрібні, але зростаючі видатки на неї. «Наша
пропаганда, – заявив у березні 1918 року глава уряду
Ллойд Джордж, – коштує стільки, що я не насмілюся навіть
сказати Палаті громад [5]. І дійсно, у 1918 році апарат
британської пропаганди зріс з порівняно невеликого
Бюро до Міністерства Інформації. На цьому тлі початковий етап діяльності здавався сучасникам невдалим і
неефективним.
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Але історик має певні переваги – можливість ретроспективного погляду. Оглядаючи з початку ХХІ ст. події
Великої війни 1914–1918 років, можна побачити, що
вона, окрім всього, докорінно змінила погляди на інформаційно-пропагандистську діяльність. Інформаційна політика
стала такою ж державною справою, як і політика економічна, соціальна.
Перші симптоми змін в інформаційному процесі з‘явились ще на рубежі ХІХ–ХХ ст., коли Велика Британія
виявилась ізольованою на міжнародній арені і перемогла
бурів на півдні Африки силою зброї, а не морально.
Згодом на основі досвіду російсько-японської війни
1904–1905 рр. лідер більшовиків Володимир Ленін
зробив вірний висновок, вказавши на те, що сучасні
війни ведуть не армії, а народи. Саме вони і є тепер
об‘єктами інформаційного впливу. Елітарно орієнтована
пропаганда і її методи, притаманні тривалому періоду,
коли війни велися арміями, а не народами, відійшла в
минуле. Але у Великій Британії досвід подій початку ХХ
століття не став основою для практичних висновків. Про
це свідчить досвід перших воєнних років. Ілюзія швидкої
перемоги, прихильність традиціям, просто стереотипне
мислення – все це не сприяло розумінню змін у сфері
інформації. Пропаганда Веллінгтон Хауз була традиційною, елітарно орієнтованою, тобто пропагандою старого
типу. Тотальна війна, війна народів, а не тільки армій,
викликала необхідність і доречність нового типу пропаганди, орієнтованої на маси і масову психологію.
Пропагандистський апарат саме такого типу склався у
Великій Британії на завершальному етапі Першої світової
війни.
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BRITISH PROPAGANDA IN THE USA DURING THE PERIOD OF AMERICAN NEUTRALITY
(1914 – BEGINING 1917)
The article is developed to the analysis one of the most important areas of activities British propaganda apparatus during
the First World War – propaganda in the USA during the period of American neutrality (1914 – begining 1917). Its task was
to portray the allies in the light most attractive while directing public opinion against Germany. Absence of language barrier
provides large-scale work. While acknowledging the «Parker System» and despite some successes, Wellington House
propaganda in the USA at this stage was of mainly traditional in nature and was largely elitist oriented.
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ІСТОРІОСОФСЬКИЙ ВИМІР РОСІЙСЬКО–УКРАЇНСЬКОГО
КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ (ДРУГЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХХІ СТ.)
З метою виявлення характеру і змісту російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі
здійснено його історіософський аналіз. Використано загальнофілософські методи наукового дослідження і
науково-теоретичний доробок істориків, політологів, соціологів, філософів, завдяки чому з‟ясовано
гібридний характер, внутрішні та зовнішні чинники виникнення, а також показано його сприйняття
учасниками бойових дій та місцевими мешканцями на світоглядно-психологічному рівні; запропоновано
подальше комплексне дослідження проблеми, з‟ясування причин і приводів російсько-української
неоголошеної війни у другому десятилітті ХХІ ст.
Ключові слова: антитерористична операція (АТО), «гібридна війна», Донбас, Іловайськ, Україна, Росія,
етнонаціональна і геополітична свідомість.
Постановка проблеми. П‘ять років триває неоголошена війна на Південному Сході України між двома
спорідненими (як би сьогодні це не заперечували окремі
політики й історики) слов‘янськими народами. Дана
ситуація хвилює кожного громадянина України, у т. ч.
науковців, що прагнуть розумом осягнути причини і
суть того, що відбувається, накреслити можливі шляхи
подолання наявної кризи, яка турбує і світове співтовариство. Ця локальна за територіальними масштабами подія
набрала ознак етноментального, цивілізаційного,
геополітично-світоглядного протистояння двох сусідніх
народів, які в минулому мали багато спільного й відмінного, що об‘єднувало їх і розмежовувало на історичному
шляху. Даний російсько-український конфлікт на Донбасі
ще не дістав глибокого історіософського осмислення,
проте вже має назву «гібридної війни» Росії проти України.
Років за 40–50 вона стане історією, а тепер – це політика,
в якій складно розібратися з багатьох причин, а головне –
відсутності достовірних джерел. Разом з тим, окремі
публікації надають матеріал для наукових роздумів
стосовно витоків (причин), характеру і сприйняття цього
конфлікту самими учасниками боїв на Донбасі та рештою
українського суспільства. Актуальність теми спонукає
до неупередженого аналізу психолого-світоглядного
змісту російсько-українського протистояння, який по
суті відбиває приховані геополітичні інтереси нинішніх
світових гравців.
Ступінь наукової розробки. Наявні публікації з даної
проблеми надають матеріал для наукових роздумів стосовно витоків (причин), характеру і сприйняття цього
конфлікту учасниками антитерористичної операції та
рештою українського суспільства. У даному контексті
важливим є з‘ясування психолого-світоглядного компоненту російсько-українського протистояння, проявів
етнонаціональної та геополітичної свідомості українців
у даній критичній ситуації. У ґрунтовній монографії
В. Котигоренка аналізуються різноманітні чинники, що
зумовлюють етнічні суперечки і конфлікти, та регулятори
етнонаціональних відносин в Україні. Автор з‘ясовує
специфіку розвитку етнодемографічної та етносоціальної

структури українського суспільства, пов‘язуючи її з
політико-економічними чинниками, розвитком культури,
суспільної свідомості та психології, геополітичними
викликами сучасності тощо. Природу і зміст цих конфліктів він розглядає як «спадщину комуністичної системи»,
маючи на увазі прорахунки національної політики, з чим
частково можна погодитись [1, Р.2]. Мусимо зазначити,
що згадана книга видана у 2004 р., коли міжетнічні конфлікти виразно не виявлялись. Цінними у монографії
В. Котигоренка є додатки, що відбивають етносоціальний, етнокультурний і релігійний склад населення
України за даними переписів 1989, 2001 років та
результатами соцопитування [1, с.641-652]. Усебічному
аналізу психологія масової геополітичної свідомості
(МГПС) піддана в монографії О. Дроздова. Автор на
основі комплексного теоретичного й емпіричного дослідження розкрив механізми соціального пізнання і
розуміння суспільством та окремими індивідами складної
соціально-політичної ситуації, яка існує у світі й Україні
та її окремих регіонах [2]. Глибокий історіософський і
соціально-політичний аналіз сучасної доби української
історії представлений у монографії двох чл.-коренспондентів НАН України В. Андрущенка та М. Михальченка
«Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії» [3].
Автори висвітлюють економічні, політичні та культурні
процеси у геополітичному просторі, лімітрофний статус
України, привабливість і небезпеки російського стратегічного партнерства. Практичне втілення теоретичних
постулатів геополітичної свідомості та етнонаціональної
ідентичності рельєфно відображено в романі Є. Положія
«Іловайськ ...», що складається з художньо оброблених
розповідей учасників трагічних подій під Іловайськом у
2014 р. [4]. Діючими особами у ньому виступають «справжні люди», як називає їх автор: солдати, офіцери, лікарі,
депутати, журналісти, волонтери. Письменник з високою
майстерністю описує людські долі, характери, почуття,
світобачення, намагання збагнути жахливу реальність.
У романі змальовані патріоти, зрадники і дезертири,
показаний непрофесіоналізм керівників зверху й донизу
тощо. І наше завдання – простежити інтелектуально-
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духовний компонент цієї трагедії, сприйняття і вироблення власної позиції її учасниками, що і становить
новизну даного дослідження.
Мета дослідження – розкрити конкретні прояви етнопсихології, геополітичної свідомості, української
ідентичності учасниками бойових операцій під Іловайськом, намагання ними усвідомити її витоки на ментальному
рівні. Присутність в історіософському дискурсі варіативних визначень ключових понять даної проблематики
зумовлює необхідність дотримання термінологічного
принципу дослідження, а також об‘єктивності, історизму,
детермінізму суспільно-політичних процесів і явищ тощо.
Виклад основного матеріалу. Теоретичне підґрунтя
вивчення інтелектуально-духовної складової російськоукраїнського збройного протистояння на Південному
Сході України лежить у площині етнонаціональної та
геополітичної свідомості/самосвідомості, а також ідентичності. З точки зору методології дослідження цих
феноменів, у суспільствознавців існують різноманітні
підходи: захоплення прикрашанням національних рис і
нехтування окремими її вадами, порушення принципу
історизму і відмежування від принципу спадкоємності,
акцентування уваги на цивілізаційному аналізі ситуації в
Україні. А це зумовлює нові виклики перед дослідниками,
породжені межовим геополітичним розташуванням України між Сходом і Заходом. Європоцентричний підхід,
притаманний європейській науковій традиції, не може
бути цілком перенесений на український грунт, адже
наша цивілізаційна реальність гетерогенна, де співіснують
культурно-світоглядні традиції Європи й Азії (Заходу і
Сходу). Цивілізаційний підхід спонукає дослідника до
аналізу здатності «підтримувати свої відтворювальні
механізми та потенціал вище критичного рубежу, який
відділяє суспільне життя від смерті, виживання від
деградації» [5, с.143]. Україна зазнавала впливів з боку
Польщі, Австро-Угорщини, Росії, але це не дає підстав
визначати українську цивілізацію унікальною. Вона
радше є порубіжною, як, приміром, країни БалканоДунайського регіону та ін. [5, с.144-145].
Цивілізаційна цілісність України викликає сумнів,
оскільки вона перебуває у процесі становлення, коли є
наявними субцивілізаційні ознаки (російської, польської,
австро-угорської), отже західноєвропейський вплив не є
визначальним. Окремі вчені намагаються легітимізувати
зовнішню політику держави, мотивуючи європейською
ідентичністю українців. На думку І. Куцого, це здійснюється упереджено з метою відмежування від колишнього
СРСР і теперішньої Росії [6, с.121]. Теоретичне розв‘язання даного питання, а зрештою і практичне полягає в
організації діяльності органів влади, етнічних громад у
напрямку міжкультурного діалогу, а не нав‘язування
своїх правил, духовних цінностей чи взаємознищення.
Умовою цивілізованого вирішення проблеми є її усвідомлення українською елітою (яка, на жаль, займається не
цим, а пограбуванням країни) і громадянами, які ще не
готові до конструктивного діалогу. Цивілізаційну
цілісність України може забезпечити вироблення інтегративної ідеології, ядро якої складає національна ідея,
суперетнічний (політична нація), суперкультурний зміст
національної свідомості та самосвідомості, які наразі
перебувають на стадії формування [3, с.187-189].

Частково на цих засадах базується і геополітична свідомість. Її поліпричинність обумовлюється наявністю
певного рівня географічного мислення і політичної
свідомості. Важливими чинниками, що зумовлюють геополітичну свідомість, вважаються вік людини (мається на
увазі не фізичний, а умовний – відчуття політичного
простору і часу), рівень освіти, місце проживання, мова,
стать, соціальний статус, релігія, національність тощо,
які зазвичай досліджуються соціологами. Важливим
чинником формування геополітичної свідомості людини
є розрізнення нею «друзів» та «ворогів», тобто «свій» –
«чужий». З цієї причини вона позбавлена нейтральності,
оскільки атрибутом будь-якої політики є пряма чи непряма
боротьба за владу, певні ресурси та ін. Тому геополітичне
сприймання країн передбачає їх оцінку за критерієм
«друг» (союзник) – ворог «супротивник». Характеризуючи
геополітичну свідомість, не можна залишити поза увагою її
особистісну ознаку – толерантність, яка виявляється у
сприйнятті різнобічності світу в політичному, географічному, етнічному, релігійному та іншому сенсах [2, с.28, 73].
Вона також детермінована життєвим досвідом людини, її
професією (політик, бізнесмен, дипломат, журналіст,
заробітчанин), здатністю сприймати «іншого» з чуток
або з безпосереднього спілкування чи достовірних
джерел.
Так само не є одновимірним поняття ідентичності. Крім
етнонаціональної/української, існують локальна, регіональна, територіальна, просторова. Локальна ідентичність
є найбільш характерною і означає «прив‘язаність до
місця», почуття «малої Батьківщини» [2, с.71-72]. З нею
певною мірою пов‘язана територіальна ідентичність.
Наразі актуальною проблемою є регіональна ідентичність,
якій останнім часом надається багато уваги соціогуманітаріями [7]. Конкретно звертаємось до ідентичності
населення Донбасу. На формування геополітичної свідомості та української ідентичності його мешканців впливає
фактор «пограниччя», внаслідок чого виникають специфічні регіональні особливості: комунікативна функція
пограниччя, його самостійність, сприйняття регіону як
провінційно-периферійного, що нерідко призводить до
непорозумінь і конфліктів. Це повинно було б враховуватись політичним керівництвом нашої держави, якщо
воно насправді дбає про територіальну, культурну,
економічну цілісність країни. Американський дослідник
Х. Куромія на основі англомовних та україномовних
джерел здійснив неупереджений аналіз історичних,
соціально-економічних, політичних процесів на Донбасі,
довівши історичну обумовленість його регіоналізму [8,
с.63]. Строкатий національний склад населення, відсутність стійкої громадської спільноти з чітко вираженою
політичною платформою, самосвідомістю та геополітичною свідомістю, брак належної уваги з боку державних
структур щодо проблем регіону створювали небезпечну
політичну і соціокультурну атмосферу, яка завжди
викликала тривогу як з боку Києва, так і з боку Москви
[9, с.81]. Але політичний істеблішмент і український
олігархат переймались не цими проблемами, а піклувались
про власне збагачення. Приводом для сплеску невдоволення донбасівців, які не дочекались «покращення життя
вже сьогодні», стали події осені-зими 2013–2014 років
на Майдані в Києві. «Підігріті» політиками, вони висту-
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пили проти європейського зовнішньополітичного вектору
розвитку держави, небажання влади компромісного
вирішення питання щодо статусу російської мови в регіоні.
Наприклад, у розмові з бійцями АТО, наведеній у романі
Є. Положія «Іловайськ...», місцева мешканка не могла
зрозуміти, що їм тут потрібно: «Оголосили б Януковичу
недовіру і поставили б свого, а ви війною пішли! Все ж
нормально було. Добре жили ж, добре!». У відповідь
почула: ви жили добре, а як уся країна жила і прості люди,
які втратили за двадцять з гаком років віру в щось краще
і справедливе [4, с.249]. Або характеристика м. Краматорська: «...Це ж – місто, це ж – Донбас.Зовсім інший світ,
якщо помацати і придивитися, зовсім не такий, яким він
виглядає звідти, з глибини України» [4, с.235]. Отже,
Донбас не був почутим Києвом, чим скористалась Росія,
реалізуючи свої інтереси під гаслами захисту «русского
мира».
Проте, зазначає О. Дроздов, регіональні фактори впливають, скоріше, на формування буденної свідомості.
Геополітичні уявлення мають своєю складовою «соціокультурне сприймання простору», а також релігійний
аспект, що, приміром, за часів середньовіччя формував
ментальну картину світу – християнський і нехристиянський [2, с.83]. До теперішнього російсько-українського
протистояння важливими чинниками геополітичної
свідомості населення по обидві його сторони вважались
спільне історичне минуле, родинні зв‘язки, православна
віра. Обравши європейський вектор зовнішньої політики
і, так би мовити, європейські цінності, політики, засоби
масової інформації займались русофобською пропагандою
(особливо наполегливо з вуст гаранта Конституції
звучало «подалі від Москви» під час отримання Томосу).
Хоча у ретроспективі з українського боку відкрито
подібні гасла не лунали, однак напруженість у стосунках
мала місце і за підтримки західних партнерів досягла
свого апогею наприкінці 2013 – на початку 2014 років,
що переросла у збройне протистояння. За Законом України
від 18 січня 2018 р., № 2268-VІІІ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і
Луганській областях» Російська Федерація визнана
державою-окупантом [10].
Для співставлення характеру взаємостосунків між
Росією та Україною до цього моменту, наведемо їх визначення провідними українськими політичними діячами у
2009 р. Тоді Центр Разумкова провів заочний Круглий
стіл з проблем і перспектив розвитку українсько-російських відносин. Так, президент України В. Ющенко відзначив, що Україна і Росія є стратегічними партнерами і
визнав «неприйнятними будь-які політичні спекуляції на
історичній темі» [11, с.43]. Він виступав за конструктивний
діалог з Росією, зокрема у форматі Українсько-Російської
міждержавної комісії, створеної згідно заяв Президентів
України та РФ від 8 травня 2005 р. [12]. В. Ющенко вважав
партнерство з Росією «невід‘ємною складовою загальноєвропейських процесів. За наявності певної різниці в
підходах, основа нашого діалогу – це пошук таких принципів у сфері міжнародної безпекової політики, які б
враховували як інтереси наших двох держав, так і складали
б елементи загальної безпеки та стабільності» [11, с.44].
Начебто вірно сказано. То чому ж відбулись такі жахливі
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метаморфози в головах українського політикуму? Що
робила чи в Бозі почила Українсько-Російська міждержавна комісія?
У згаданому Круглому столі також брав участь тодішній голова комітету ВР з питань євроінтеграції
Б. Тарасюк. Він, зокрема, схарактеризував стан взаємовідносин України і Росії як «ненормальний і непередбачуваний,
як такий, що насторожує і турбує міжнародну спільноту»
[13, с.52]. В той же час глибше проаналізував ситуацію
А. Гриценко як голова Комітету ВР з питань національної
безпеки та оборони. Він звернув увагу на існуючу напруженість в інформаційному просторі між двома країнами,
що впливає на свідомість громадян. Разом з тим, зазначав
голова Комітету ВР України, за даними соцопитування,
90% українців прихильно ставляться до Росії; лояльність
до українців висловив 41% опитаних росіян, погане
ставлення – 49% [14, с.51]. Він цілком слушно підкреслив,
що не російські телеканали треба забороняти, а наводити
лад не в радіохвилях, а скоріше в «головах державних
діячів і політиків, від яких залежать добробут і спокій в
Україні. На жаль, зараз такого у нас немає» [14, с.51].
Прогностична риторика А. Гриценка є резонною в тому,
що сусідів не обирають. «Росія для України – не просто
держава-сусід, але й важливий потужний стратегічний
партнер. Так буде і через 107, і через 225 років. На наших
північно-східних кордонах не з‘явиться раптом Іспанія,
Канада чи Японія, там завжди буде Російська Федерація.
Тому з цією державою нам необхідно вибудовувати взаємовигідні та рівноправні взаємовідносини», – зазначав
він, …відносини з Росією будуть стабільними та ефективними тоді, коли Україна буде єдиною і послідовною у
своїх діях. Коли Україна матиме єдину позицію з усіх
питань, єдину ідею, висловлену владою і підтриману
народом (виділення наше)… Росія чекає, коли Україна
нарешті стане договороспроможною, зрозумілою і прагматичною» [14, с.51]. Але не так сталось, як гадалось.
Навесні 2014 р. Україна опинилась в «обіймах гібридної війни» з боку Росії. Природу й генезис «гібридної
війни» з точки зору політичної філософії розглядає
О. Поліщук. Згідно теорії війни, «основу конфліктів і
війн складають суперечності у суспільних, міжетнічних
та міждержавних відносинах» [15, с.99]. Цікаві на цей
випадок міркування пруського історика та військового
стратега Карла фон Клаузевіца про мінливу природу
війни, яка, ніби хамелеон, змінює свій вигляд залежно
від епохи й конкретної ситуації. Теоретики цього суспільно-історичного феномену завжди намагались визначити
стратегічні засади війни, а т.зв. «гібридну війну»
вважали піар-технологією. Вищезгаданий Клаузевіц
вказував на комбінований характер війн, коли відбувалось
заперечення суб‘єктами конфлікту правової платформи
один одного. Внаслідок переосмислення наслідків двох
світових воєн ХХ ст. з‘явилась теорія політичного
реалізму Ганса Моргентау (вважається її засновником),
яка базується на балансі інтересів та принципах стримування і противаг у міжнародних відносинах, що, на думку
дослідника «гібридної війни» О. Поліщука, є по суті
врівноваженням соціокультурних державних і геополітичних інтересів [15, с.102-103]. На початку 2000-х років
американські військові давали визначення «гібридгої
війни», маючи на увазі різноманітні прояви економічних
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суперечностей, комп‘ютерних атак на військові чи інші
важливі стратегічні об‘єкти. Сучасна «гібридна війна»
яку веде РФ, включає політичні інтриги, психологічний
тиск на опонентів, таємні операції та ін. [15, с.107-108].
Ми свідомо обрали такий теоретико-методологічний
дискурс, аби хоч якось наблизитись до філософського
осмислення російсько-українського конфлікту та
Іловайської трагедії на Донбасі, яка феноменально
відображена в романі Є. Положія «Іловайськ …». На нашу
думку, він реально віддзеркалює психологічний і світоглядний виміри «гібридної війни», а також антинародну
політику української влади, про що неодноразово висловлювались добровольці, які брали участь у боях на
Донбасі, та мешканці регіону. Письменник їхніми вустами
розкрив психологічний аспект війни, що додає сутнісної
характеристики і самосвідомості, і геополітичної свідомості, і етнонаціональної ідентичності. Один із бійців
АТО шукав відповідь на питання, як і за якими
критеріями проводити межу «між сепаратистами зі зброєю
в руках і тими, хто їх підтримує? Між тими, хто їх підтримує морально, і тими, кому байдуже? Між тими, кому байдуже, і тими, хто таємно вірить, що Україна повернеться
на Донбас? Як відокремити винних від невинних?» [4,
с.14]. Місцевому населенню, яке опинилось у зоні конфлікту, не важливо – Україна чи Росія, еленер/денеер – аби
забезпечили їхню життєдіяльність і без потрясінь.
«Подібних людей у будь-якій країні – відсотків сімдесят,
…їх називають «пересічними», а в мирний час їм ціни
немає, але історію роблять найбільш активні десять
відсотків громадян. Ті, хто готовий ризикнути життям»,
хто готовий битись за свободу України. Їх багато, «натхненних вірою, дивовижно справжніх людей, які можуть
жертвувати собою»[4, с.22, 23]. Характерні враження від
подій під Іловайськом, що їх висловлювали мешканці
села Кобзарі й учасники антитерористичної операції.
Перші були здивовані, що майже всі «карателі» розмовляють російською мовою, яких вони вважали бандерівцями,
а фактично то були жителі міст і селищ Донбасу. А другі
про них казали: вони не люди, «вони телеглядачі, у них
Кісільов головного мозку» [4, с.27]. Траплялись випадки
непорозумінь між місцевими контрактниками й атошниками та заклики до примирення і домовленостей [4, с.42].
Показовий факт про бойовий дух добровольців. Коли
підполковник Волинський оголосив прикордонникам,
що вони оточені та наказав закопати зброю, спалити
військові квитки і виходити невеликими групами разом
із біженцями (сам він переодягнений у цивільне втік),
жодна людина не запропонувала виконувати цей наказ.
«Така дивна в нас армія, іншої такої в світі точно немає –
зібралася як ртуть за лічені тижні зі звичайних цивільних
людей-добровольців, дурних наказів не слухає, воює, як
уміє, добре або погано – це вже інше питання, але воює
ж. І годує-одягає-взуває її теж не Міністерство оборони,
а звичайні добрі люди, яких тепер називають волонтерами» [4, с.45,46]. Так, у пересувному прикордонному
загоні, що базувався в Амвросіївці, перебували чоловіки
з усієї України: різні за професією, віком, без бойових
навичок, адже ніхто до того в живих людей не стріляв та
і в них не стріляли, – розповідав боєць. «Але це все з
галузі психології більше, а так є у нас хлопці дуже непогано підготовлені» [4, с.41].

Нижче подані уривки з роману Є. Положія можуть
скласти психологічну мозаїку війни. Показовим є діалог
двох чоловіків – водія за позивним «Автобус» і
«Академіка» (мав науковий ступінь кандидата економічних
наук). «Автобус» казав, що дуже переживав за Росію,
Путіна вважав ідеальним керівником, а тепер ненавидить. Коли був Майдан, я дивився на все зі сторони й не
вірив, що можлива здача України. Але після Криму
зрозумів, до чого хилиться і місця собі не знаходив, а
тепер знайшов – ось воно за цією баранкою [4, с.48].
Навіть обрання позивних для добровольців часто свідчило
про етнонаціональну ідентичність. Приміром, для 56річного офіцеру запасу з Луганська спочатку передбачався
позивний «Кирило». Але хтось смикнув: ти знаєш, хто
такий Кирило? – Будь Філаретом. ... Поруч воював «абсолютно російськомовний» рядовий боєць з позивним
«Шева», здавалось ніби справді реінкарнований Кобзар», –
пише Є. Положій [4, с.24,25]. Письменник наводить
низку прикладів розуміння суті конфлікту його учасниками
та їхнє ставлення один до одного. До Амвросіївської
лікарні потрапили поранені в боях під Луганськом
Петруха з Ростовської області та денеерівець з позивним
«Ілліч», який пішов на старості у війнушку погратись;
Кабан (позивний відображав його міцну статуру) – контрактник; Сергій – харківський доброволець із батальйону
територіальної оборони. Петруха вважав, що скоро війна
скінчиться і тут буде Новоросія. Кабану в лікарні медсестра Нюся повідомила, що у місто увійшли сепари, а наступного дня попередила про його розшук. Головлікар як
фахівець і людина – нормальний, але не на нашому боці
(сепар), – розповіла Нюся, проте доповідати про тебе не
буде – «не така людина» [4, с.67-69]. Кабан не сумнівався,
що завжди знайдеться якийсь вихід із скрутного становища: «Доля людини сама по собі так улаштована, вважав
він, що завжди залишає їй маленький зазор між життям і
смертю. Інша справа, бачить цей зазор людина чи ні,
зможе в нього протиснутися чи стала занадто великою і
незграбною, зможе вигребти в потрібний бік чи понесе її
за течією. Але зазор має існувати завжди, у кожної людини
в будь-якій ситуації» [4, с.95]. Перед втечею Кабан
зайшов до головлікаря, хоч відчував, чим це може закінчитись. «Проте доктор чомусь не здав його, залишився
нейтральним благородним спостерігачем, а як лікар,
можна сказати, врятував здоров‘я». Отримавши виписку,
Кабан спитав його: ось ви за денеер, «але в той же час
лікували мене. Як ви нас називаєте, укропа, три дні не
відходили від мого ліжка після операції. Чому?» Відповідь –
це професійний обов‘язок і політика тут ні до чого [4,
с.97, 98]. Ще один штрих щодо сприйняття суті російськоукраїнського протистояння. Військовий пенсіонер
Степан (з Амвросіївки) узявся посприяти Кабанові
вибратися з сепаратистської території та повернутись до
Харкова. Під час знайомства з ним Кабан спитав, як він
ставиться до Януковича? «Я – проти війни і проти
Януковича... Я – за денеер!» [4, с.92]. Кабан гадав, що
Степан його здасть, аж ні – він узявся допомогти,
використовуючи свої зв‘язки, незважаючи на відсутність
у Кабана паспорта і грошей. Коли вже почалась операція
з перевезення Кабана, його в Амвросіївському кафе, на
диво, ще й погодували безкоштовно.
Поранених бійців у Іловайському котлі рятували
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медики у селі Кобзарі в спеціально обладнаному медпункті, після зруйнування якого перейшли до шкільного
підвалу. В спортзалі розташувався штаб, де на нараді
командири сперечались щодо подальших дій. Командувач
штабу доводив: «Наказу відступати ніхто не давав. У 20-х
числах серпня 2014 р. до свідомості бійців доходило, що
вони у капкані, не розуміючи, які завдання виконують.
Кожен висловлював власні здогадки: про неузгодженість
рішень штабу АТО і міністерства оборони України, між
міністерством оборони і міністром внутрішніх справ,
про те, що «Порошенко поставив за мету позбутися всіх
патріотів із добровольчих батальйонів і т.п.» [4, с.126].
(Усе, що їм навіювалось російськими та українськими
ЗМІ). Вони вже розуміли, що потрапили в котел. Для наступу добровольці не мали ані достатньо техніки, розвідданих, карти місцевості, відповідних розпоряджень. Їх
прирекли служити живими мішенями для ворогів. Обіцяної
допомоги не надходило. Дехто з батальйону вирішив
повернутись додому. Один із них, який пройшов Афган і
Чечню, сказав на останок: «Вибачте, хлопці, але я так
воювати не можу. Тут усе неправильно робиться, на вас
командири тренуються, як на котиках. А я – не м‘ясо» [4, с.129].
...24 серпня 2014 р. жодних команд відступати чи зміцнювати оборону не надходило,...» у Києві гримів святковий
військовий парад: генерали отримували з рук Президента
України нагороди, по Хрещатику під аплодисменти рівними рядами з новенькими автоматами марширували підрозділи Нацгвардії із піднятими догори підборіддями,
впевнено гурчали двигунами модно закамуфльовані
колони бойової техніки» [4, с.142-143]. Надвечір розвідка
повідомила, що стрілецька рота 39-го батальйону територіальної оборони Дніпропетровської області потрапила в
оточення.
27–28 серпня бійці були вже вкрай виснажені, гнітила
невизначеність. У підмогу, обіцяну штабом АТО, вже не
вірили, «однак ніхто не опускав рук, всі билися до останнього, перетворивши в неприступні фортеці школу,
депо» та інші об‘єкти [4, с.135].
У російському полоні охорона, як правило, була не
дуже суворою. Російські військовослужбовці-контрактники
поведінкою, манерою спілкування, обличчям відрізнялись
від українських полонених; у їхніх словах «не
відчувалось ані ворожнечі, ані ненависті» [4, с.156].
«Конвоїрами служили не пропащі сепаратисти, а люди,
які шукали в безробітному Донецьку можливість заробити
копійку, хоча траплялися і не дуже приємні, м‘яко кажучи,
екземпляри, які не втрачали нагоди морально познущатися». Деякі мешканці демонстрували свою перевагу над
полоненими, питаючи: за що ти любиш Україну, що вона
тобі дала? – «Багато що дала. Але Батьківщину люблять
не за те, що вона тобі дає. Батьківщину люблять за те,
що вона Батьківщина» [4, с.181]. Допити полонених
перетворювались на розмови про життя, історію. Їх
переманювали на свій бік, але даремно – сила духу, українська ментальність, патріотизм не піддавались на жодні
уловки ФСБешників, викладачів, які вели з ними бесіди.
Українські журналісти, які перебували в гарячих точках,
обговорювали з конвойними стосунки між Росією та Україною, геополітичні питання. Росіяни вважали, що воюють
з нами – нацистами з «Правого сектора» й перевдягнутими
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американцями. Їх переконували, що це не так і вони ніби
погоджувались [4, с.156,186].
Можна навести чимало прикладів, що свідчать про
амбівалентність (невизначеність) національної ідентичності та геополітичної свідомості простих мешканців
Донбасу. У м. Слов‘янську на будинку міськради з‘явився прапор ДНР замість українського..., містяни підтримали ідею сепаратизму. Потім, коли з‘явились бойовики,
люди, які підтримували Україну, притихли, інші зраділи,
що їх приєднають до Росії і вони будуть багаті та щасливі.
«Це був «справжній інформаційний «котел», у якому
зварили наш мозок», – свідчив учасник тих подій [4,
с.193, 194]. В той же час, один з атошників, потрапивши
на фронт, зрозумів, що «тут одразу можна визначити, де
Україна, а де вона закінчується в головах у людей, хоч
кордони накреслюй» [4, с.165]. П‘ятнадцятирічний
донеччанин розповідав, як у його родині батько стояв за
сильну незалежну Україну і пішов добровольцем у батальйон «Донбас», а мати поділяла позицію Путіна. Хлопець
з батьком ходили на «сепаратистські» та «проукраїнські»
мітинги, а мати – на мітинги, де виступали проросійські
політики ...». Місто поглинали хаос і кримінал, людям,
які виступали на боці України, знаходитись у Донецьку
ставало все небезпечніше» [4, с.218-219]. Українська
армія, що стояла в аеропорту, нічого не робила для зміни
ситуації і не давала це зробити тим, хто був готовий
взяти відповідальність на себе [4, с.219].
Наведену психологічну і геополітичну невизначеність/
розмитість у свідомості учасників (і мешканців) теперішнього російсько-українського конфлікту варто порівняти
із самоідентифікацією мешканців Донецької області
двадцятьма роками раніше. У 1994 р. майже половина
мешканців Донецької області ідентифікувала себе
насамперед як «радянські люди»; у культурних та суспільно-політичних питаннях більшість орієнтувалась на
російський схід і радянську політичну систему [1, с.171].
За даними переписів населення 1989, 2001 років та результатами соцопитувань чітко простежується геополітична
орієнтація регіонів України: на Півдні та Сході перевагу
надають зміцненню східнослов‘янського блоку перед
розширенням зв‘язків у межах СНД, з Росією чи то розвинутими країнами Заходу [1, с.647]. Варто також переглянути результати соціологічного дослідження геополітичної
свідомості молодого покоління в Росії та Україні,
проведеного восени 2014 р., тобто в умовах збройного
протистояння. (Віковий чинник має вплив на формування
геополітичної свідомості (ГПС), а соціальний – масової
геополітичної свідомості (МГПС), її прояви у конкретних
ситуаціях) [2, с.330]. Наприклад, у ставленні до власної
країни в одних і других виявлялася схожість і подекуди
відмінність. Сусідів сприймали по-різному відповідно до
власних соціальних уявлень політичного характеру: з
українського боку ставлення до Росії засвідчило негативні
асоціації (природно в стані конфлікту – Н.Ш.). Ставлення
до України в обох групах мало спільні асоціації – «Війна»,
«Безлад, хаос» (росіяни відзначали ще й розкол країни).
Зафіксовані біполярні асоціації – «Націоналізм,
антиросійська політика» (росіяни) та «Батьківщина,
патріотизм» (українці) [2, с.351]. Уявлення про Західну
Україну виявились відмінними. У росіян «націоналізм»
поєднувався з русофобією та принесенням війни із Заходу
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на Схід України. Учасників подій росіяни вважали «нашими людьми», українці – «сепаратистами». Цікавими є
асоціації щодо Криму, висловлені формулою «Крим
наш»: «Наш, Росія» (росіяни), «Наш, Україна» (українці) [2, с.351].
Зазначене соцопитування охоплювало різноманітні
аспекти геополітичної свідомості по відношенню до
різних країн, де виявлені схожість і розбіжність, на чому
в даному випадку не зосереджуємо увагу. Основні ж
образи України в обох групах мали схожість в характеристиках з підкресленням «поганої політики/влади» та
«слабкості/нерозвиненості». У політико-економічному і
культурологічному вимірі росіяни сприймали Україну
критично [2, с.355]. Аналізуючи дані прогностичного
характеру стосовно повернення Криму Україною і збереження Донбасу, можна констатувати, що вони сформовані
під впливом політико-ідеологічної пропаганди кожної
країни. В умовах військово-політичного конфлікту на
Донбасі, втрати Криму в масовій політичній свідомості
української молоді поширюється феномен «антиросійськості» як складне політико-психологічне явище. Він
аналогічний «антиамериканізму», що означає світоглядну
установку на негативне сприймання держави та американського суспільства. За припущенням О. Дроздова, «антиросійськість» може проявлятись у політичній, економічній,
культурній сферах, при цьому навіть після припинення
конфлікту [2, с.381].
Оскільки вже торкнулись питання політико-ідеологічної пропаганди, що впливає на формування МГПС і ГПС,
не зайве згадати інформаційну складову «гібридної
війни», на що звертають увагу військові теоретики. У
пошуках, так би мовити, більш м‘яких форм розв‘язання
збройного конфлікту його доповнювали інформаційною
пропагандою, а в сучасних війнах і психологічним тиском
[15, с.104]. Політолог О. Кундеус у статті «Інформаційна
складова «гібридної» війни РФ проти України» її початком
називає 2007 рік – рік заснування фонду «Русский мир».
Відтоді і до збройного протистояння на Південному
Сході України інформаційна війна з латентної форми
перетворилась на відкриту, яка має три складові: руйнування самоідентифікації українців, національної та
міжконфесійної злагоди, дискредитація України як
держави і психологічна атака на населення України в
умовах «гібридної війни» [16, с.432]. Згаданий політолог
пише про інформаційну війну, що здійснюється Росією і
проти ЄС, та сподівається, що невдовзі Україна спільно
з партнерами може дати відсіч кремлівській пропаганді.
(Стаття опублікована у 2018 р., отже, запізніла реакція
та ще й розрахунок на партнерів, а не на власні сили).
Для цього, зазначає він, в України є переваги: ідейно
монолітне суспільство і чітке розуміння, що ведеться
інформаційна війна, отже потрібно вживати оборонні
заходи (нарешті зрозуміли – Н.Ш.). Дивує констатація
«ідейно монолітного суспільства» і визначення напрямку
діяльності – «вживати оборонні заходи». Дещо насторожує
небажання шукати коріння інформаційної війни і занурюватись у глибину подій, забуваючи, що інформаційна
безпека повинна бути одним з пріоритетів державної
політики України.
Загрози наслідків інформаційної війни РФ проти України, на думку Т. Черненко, непередбачувані, адже наша

держава опинилась в епіцентрі зіткнення інтересів
глобальних гравців. РФ діє під приводом «захисту своїх
співвітчизників» на тлі погіршення внутрішньополітичної
ситуації в Україні. Зазвичай сепаратистські настрої
виникають у багатьох країнах, де мають місце «нерівномірний розподіл суспільного продукту на користь певних
регіонів, пільги одного з етносів при формуванні органів
влади; насадження культури, звичаїв, традицій, релігії та
мови одного народу іншим», зовнішні фактори [17, с.118].
В Україні це виявлялось не у проекції на інші етноси, а
на регіони. На Південному Сході України була і залишається орієнтація на господарські зв‘язки з РФ, яка мала
вплив на тамтешніх економічних і політичних діячів. У
ситуації з Кримом свою роль відіграв демографічний
фактор (600–700 тис. осіб пенсійного віку), де значну
частку складають відставні військові, колишні партійні
працівники тощо. В якості маркерів ідентичності Росія
використовує «радянськість» та православну віру.
Авторка розглядає й аналізує можливі сценарії в Західному
регіоні України. Вона слушно резюмує, що етнічний
фактор використовується місцевими елітами через
відсутність «зрозумілої та чіткої етнополітичної
стратегії Української держави протягом більшості років
незалежності» [17, с.121]. Таку само думку висловлюють
інші дослідники, з якими ми цілком солідарні. Російська
пропаганда знайшла сприятливий грунт на Донбасі, де
впродовж усіх років незалежності не проводилась виважена соціально-економічна й гуманітарна політика.
Виправити становище важко, але можливо у довгостроковій перспективі, використовуючи ЗМІ з метою зміцнення
ментального імунітету мешканців Південно-Східного
регіону України [18, с.76-77].
Якщо йдеться про інформаційну складову «гібридної
війни», потрібно відверто визнати її двосторонній характер: нагнітання антиросійської/антиукраїнської риторики,
переписування історії, тобто нівеляція історичної пам‘яті,
самосвідомості та геополітичної свідомості, взаємні погрози наступом, політичні маніпуляції свідомістю мас тощо.
Як видно, консенсусу ніхто не прагне. Між тим, на
розвиток подій впливає політична нестабільність всередині
країни, що є вигідним для Росії; політична нестабільність;
поглиблення соціально-економічної кризи; трудова еміграція; радикалізація певних неформальних угруповань,
що діють під прикриттям владних структур; небажання
почути Донбас і домагатись консенсусу в питаннях
подальшого його розвитку, включаючи мовно-культурне
питання. Не менш важливими є зовнішньополітичні
чинники, зокрема використання України Сполученими
Штатами Америки у своїй геополітичній конфронтації з
РФ [3, с.420-421].
Історіософський погляд на незвичайний формат неоголошеної війни РФ проти України засвідчує його багатовимірність. Дотично до мети даного дослідження зазначимо, що він акумулює всі компоненти свідомості. Це знайшло конкретне відображення у романі Є. Положія в діях
бійців АТО, які опинились в Іловайському котлі. Їхня
само- і геополітична свідомість формувалась і гартувалась
у боях, а не вивчалась за підручниками. Загалом дотепер
відсутня однозначна відповідь на питання: це етнонаціональний, етнополітичний, геополітичний чи цивілізаційний конфлікт. Як вважає В. Котигоренко, «етнополітичний
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конфлікт цілком коректно визначити, приміром, як одну
з форм міжетнічної взаємодії, суб‘єкти якої ідентифікують
себе через дихотомію «ми»-«вони», тобто за тим принципом, за яким самоідентифікуються етнічні спільноти.
Інша річ, що ця дихотомія наповнена політичним змістом
[1, с.69]. Етнополітичні конфлікти можуть спричинятись
політичними, економічними причинами, виникати на
мовно-культурному грунті, територіальних претензіях
тощо.
Висновок. З наведених теоретичних міркувань,
підкріплених прикладами реальних проявів етнонаціональної ідентичності та геополітичної свідомості
учасниками неоголошеної війни на Донбасі, стає
очевидним її гібридний характер не лише у різноманітних
способах ведення, а і чинниках, що спричинили її на
початку ХХІ ст. між двома народами, які спільно боролися
з фашизмом під час ІІ світової війни. Їхнє ментальне
відчуження поглиблюється, що, поряд із негативними
політичними, економічними та іншими наслідками війни,
вже зумовлює докорінну зміну всієї парадигми відносин
між Україною і Росією [19, с.436]. «Гібридна війна»
висвітлила багато поблем нашого буття: непрофесійність
військового керівництва, бездіяльність і некомпетентність
державних структур, на які покладені функції регулювання
етнонаціональних відносин, правове забезпечення
реалізації етнонаціональних інтересів громадян України.
Політика прискореної євроінтеграції, що нав‘язувалась
суспільству з осені 2013 р., не знайшла підтримки на
Південному Сході України, оскільки не відповідала
менталітету і світоглядним орієнтирам його мешканців.
Якщо б влада в Україні глибше цікавилась й опікувалась
інтересами народу, то зрозуміла б його справжні національні цінності, економічні і культурні потреби та
вживала заходи для їх задоволення. На думку О. Кундеуса,
«лише сучасна національна ідеологія в ментально складному українському суспільстві може стати чинником
об‘єднання Сходу і Заходу, Півдня й Півночі нашого
різноманітного суспільства» [16, с.434]. Залишається
поставити питання: хто відповідатиме за допущену
трагедію і чи є міра, якою можна визначити насамперед
людські втрати, що їх зазнає Україна? Які ж ми досужі
лаяти колишні політичні режими, а те, що відбувається з
нами зараз, не бачимо чи не бажаємо бачити. Влучно зазначив Є. Положій, презентуючи свою книгу: це не просто
роман про звичайних героїчних людей, Іловайськ – це
метафора безвідповідальності влади. Отже, дослідникам
є над чим працювати.
Література
1. Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в
сучасній Україні:політологічний концепт. Київ: Світогляд,
2004. 722 с.
2. Дроздов О.Ю. Основи психології масової геополітичної
свідомості: монографія. Чернігів:Вид-во «Десна Поліграф»,
2016. 564 с.
3. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі:
Від Леонідії до Вікторії: У 2-х томах. Т.2. Київ: ІПіЕНД, 2008.
458 с.
4. Положій Є. Іловайськ. Розповіді про справжніх людей.
Харків: Фоліо, 2015. 377 с.
5. Українська етнічна нація / Горєлов М., Моця О.,
Рафальський О. Київ: Еко-продакшн, 2012. 192 с.

219

6. Куций І.П. Категорія «цивілізаційна ідентичність» як
об‘єкт історіо-графічного дослідження: сучасні інтерпретації //
Український історичний журнал. 2014. № 6. С.113-122.
7. Верменич Я.В. Історична регіоналістика: нові
парадигмальні орієнтири//Український історичний журнал.
2016. № 2. С.138-162.
8. Куромія Х. Зрозуміти Донбас.Київ: ДУХ І ЛІТЕРА,
2015. 142 с.
9. Шип Н. Історіософські концепції цивілізаційної ідентичності українців //Вісник КНТЕУ. 2017. № 2 (112). С.73-85.
10. Закон України від 18 січня 2018 р., № 2268-VІІІ ―Про
особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету на тимчасово окупованих територіях у Донецькій
і Луганській областях // Відомості Верховної Ради України.
2018. №10.
11. Ющенко В. Довгострокова плідна та взаємовигідна
співпраця України з Росією – це наш обопільний інтерес //
Національна безпека і оборона. 2009. № 4 (108). С.43.
12. Створена Українсько-російська міждержавна комісія
URL:https://www. kramatorsk.info/view/5697
13. Тарасюк Б. Завдання політиків і влад обох країн –
використати потенціал конструктивної співпраці //
Національна безпека і оборона. 2009. № 4 (108). С.52.
14. Гриценко А. Треба відійти від пустих обіцянок,
зайнятися формулюван- ням чіткої позиції та перейти до
реальних дій // Національна безпека і оборона. 2009. №4 (108).
С.51.
15. Поліщук О. Стратегічна дія та ґенеза «гібридної війни»//
Філософська думка. 2018. № 2.С.98-114.
16. Кундеус О.М. Інформаційна складова «гібридної» війни
РФ проти України // Гілея. 2018, № 130 (3). С.431-434.
17. Черненко Т. Ідея сепаратизму як один з інструментів
інформаційної війни проти України // Стратегічні пріоритети.
2016. № 2 (39). С.117-123.
18. Соціокультурні механізми формування ментального
імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення
України / В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, В. Попик та
ін. Київ: НБУВ, 2016. 202 с.
19. Гмирянська К.О. Аналітичні сценарії розвитку
міждержавних відносин України та Росії в контексті відкритого
протистояння // Гілея. 2018. № 130 (3). С.435-437.
References
1. Kotyhorenko V. Etnichni protyrichchia i konflikty v suchasnii
Ukraini:politolohichnyi kontsept. Kyiv: Svitohliad, 2004. 722 s.
2. Drozdov O.Iu. Osnovy psykholohii masovoi heopolitychnoi
svidomosti: monohrafiia. Chernihiv:Vyd-vo «Desna Polihraf», 2016.
564 s.
3. Mykhalchenko M., Andrushchenko V. Ukraina rozdilena v
sobi: Vid Leonidii do Viktorii: U 2-kh tomakh. T.2. Kyiv: IPiEND,
2008. 458 s.
4. Polozhii Ye. Ilovaisk. Rozpovidi pro spravzhnikh liudei.
Kharkiv: Folio, 2015. 377 s.
5. Ukrainska etnichna natsiia / Horielov M., Motsia O.,
Rafalskyi O. Kyiv:Eko-prodakshn, 2012. 192 s.
6. Kutsyi I.P. Katehoriia «tsyvilizatsiina identychnist» yak
obiekt istorio-hrafichnoho doslidzhennia: suchasni interpretatsii //
Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2014. № 6. S.113-122.
7. Vermenych Ya.V. Istorychna rehionalistyka: novi
paradyhmalni oriientyry//Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2016.
№ 2. S.138-162.
8. Kuromiia Kh. Zrozumity Donbas. Kyiv: DUKh I LITERA,
2015. 142 s.

220

Scientific Journal Virtus, March # 32, 2019

9. Shyp N. Istoriosofski kontseptsii tsyvilizatsiinoi identychnosti
ukraintsiv //Visnyk KNTEU. 2017. № 2 (112). S.73-85.
10. Zakon Ukrainy vid 18 sichnia 2018 r., № 2268-VIII ―Pro
osoblyvosti derzhavnoi polityky iz zabezpechennia derzhavnoho
suverenitetu na tymchasovo okupovanykh terytoriiakh u Donetskii i
Luhanskii oblastiakh // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2018.
№ 10.
11. Iushchenko V. Dovhostrokova plidna ta vzaiemovyhidna
spivpratsia Ukrainy z Rosiieiu – tse nash obopilnyi interes //
Natsionalna bezpeka i oborona. 2009. № 4 (108). S. 43.
12. Stvorena Ukrainsko-rosiiska mizhderzhavna komisiia
URL:https://www. kramatorsk.info/view/5697
13. Tarasiuk B. Zavdannia politykiv i vlad obokh krain –
vykorystaty potentsial konstruktyvnoi spivpratsi // Natsionalna
bezpeka i oborona. 2009. № 4 (108). S. 52.
14. Hrytsenko A. Treba vidiity vid pustykh obitsianok,

zainiatysia formuliuvan- niam chitkoi pozytsii ta pereity do realnykh
dii // Natsionalna bezpeka i oborona. 2009. №4 (108). S. 51.
15. Polishchuk O. Stratehichna diia ta geneza «hibrydnoi viiny»
// Filosofska dumka. 2018. № 2 . S. 98-114.
16. Kundeus O.M. Informatsiina skladova «hibrydnoi» viiny RF
proty Ukrainy // Hileia. 2018, № 130 (3). S. 431-434.
17. Chernenko T. Ideia separatyzmu yak odyn z instrumentiv
informatsiinoi viiny proty Ukrainy // Stratehichni priorytety. 2016.
№ 2 (39).S.117-123.
18. Sotsiokulturni mekhanizmy formuvannia mentalnoho
imunitetu proty zovnishnikh manipuliatsii svidomistiu naselennia
Ukrainy / V. Horovyi (ker. proektu), O. Onyshchenko, V. Popyk ta
in. Kyiv: NBUV, 2016. 202 s.
19. Hmyrianska K.O. Analitychni stsenarii rozvytku
mizhderzhavnykh vidnosyn Ukrainy ta Rosii v konteksti vidkrytoho
protystoiannia // Hileia. 2018. № 130 (3). S.435-437.

Shyp N.A.,
Professor, Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Philosophy and Social Sciences
of Kyiv National University of Trade and Economics, nadia.shyp@gmail.com
Ukraine, Kyiv
HISTORIOSOPHIC MEASUREMENT OF RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT AT THE DONBASS
(second decade of XXI century)
In order to identify the factors, the nature and content of the Russo-Ukrainian armed conflict in the Donbass in the second
decade of the twenty-first century his historiosophical analysis was carried out. In available print sources, it is defined as
ethno-national, civilizational, regional and geopolitical. The study of the existing theoretical work on this problem is
evidenced by the combined nature of the conflict, in which there are political components, regional features, ethno-national
and geopolitical components. This is evidenced in the specific narratives of the anti-terrorist operation (ATO) and the
residents of Donbass, reproduced in the novel by E. Polia «Ilovaysk. Stories of True People «(Kharkiv: Folio 2015). It reflects
the patriotic spirit of Ukrainian volunteers, the intellectual and spiritual component of this tragedy, and shows the psychology
of war. Based on the scientific achievements of historians, political scientists, sociologists and philosophers, the internal and
external factors that determined the confrontation of two neighboring Slavic peoples: social and economic problems in
Ukraine, political instability, lack of a balanced social humanitarian policy, ignoring of the regional peculiarities of the SouthEastern Ukraine, which the Russian Federation has used in its geopolitical interests; mutual information warfare. As a result,
the Russian-Ukrainian confrontation was called the «hybrid war» of the RF against Ukraine. This gives grounds to state the
presence of terminological and meaningful variability in the clarification of the real causes and reasons for the deployment of
an armed conflict in the Donbas. It potentially conceals unpredictable consequences for Ukraine, and encourages researchers
to further its comprehensive study, terminological approvals and provide objective characteristics to actors, including senior
military and civilian officials without a politico-ideological situation.
Key words: Anti-terrorist operation (ATO), «hybrid war», Donbass, Ilovajsk, Ukraine, Russia, ethno-national, geopolitical
consciousness, ethnopsychology.
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ИСТОКИ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ
В статье представлены исследовательские работы авторов по изучению истоков народной
дипломатии, процессов ее развития в современных условиях. При формировании нового международного
тренда «Великая Евразия» наряду с экономической, военно-технической составляющей значение
гуманитарного сотрудничества как фактора «мягкой силы» в целом выходит на первый план. Традиции
народной дипломатии, сложившиеся с древних времен на просторах Великой степи, в современных
условиях трансформации приобретают новое содержание, способствуют укреплению сотрудничества
между странами, созданию объединяющих политических институтов и коммуникаций.
Ключевые слова: Великая Евразия, публичная дипломатия, сотрудничество между странами,
философские корни Евразии.
Постановка проблемы и связь с важными научными или практическими задачами. Знание особенностей политического диалога в каждой из стран Большой
Евразии это одна из важнейших предпосылок успешного
решения конкретных задач диалога цивилизаций. Вместе с
тем обладание таким знанием лежит в основе культуры
политического диалога между представителями разных
стран, культуры, которая предполагает знание и владение
вполне определенными политическими, правовыми,
нравственными ценностями и нормами, свойственных
той или другой стране.
Культура политического диалога имеет свою специфику в отличие от диалога управленческого. Вступление в
диалог предполагает понимание содержания и смысла
нередко сложного диалога политических культур, имеющего место в той или иной стране, непонимание этого
обстоятельства может затруднить взаимодействие или
даже перевести диалог в плоскость политического отчуждения и недоверия.
Сегодня возможно и необходимо достижение гораздо
более высокого уровня взаимного понимания между странами Большой Евразии. Важную роль здесь могут сыграть
ученые, представители общественности и деловых кругов,
которые и должны наглядно и убедительно показать
глубинное содержание современных культурных основ
политического диалога между странами Большой Евразии.
Здесь важно, чтобы политическая элита прислушивалась к
мнению ученых, представителей институтов гражданского
общества, составляющие основу народной дипломатии [1].
В условиях напряженной внешнеполитической обстановки именно общественная народная дипломатии становится ключевой составляющей международного сотрудничества стран Евразии. Объединяя представителей разных
стран на евразийском пространстве, народная дипломатия

становится эффективным механизмом и значимым игроком
в международных отношениях.
С помощью мягкой силы народы Евразии могут лучше
узнать друг друга, ведь их объединяет многовековое историческое прошлое, общие духовные ценности и культурные традиции. Именно ценности, культура, политические
институты, а также гражданское общество составляют
истоки народной дипломатии и сильно влияют на то,
как государства определяют свои национальные интересы.
В современных условиях придается большое значение
вопросам обеспечения международной безопасности и
стабильности. Это является актуальной задачей не
только для Центрально-Азиатского региона, но и для
всего мирового сообщества.
Казахстан, формируя эффективную и современную
систему национальной безопасности, активно взаимодействует с региональными и глобальными системами безопасности, ведь одним из основных условий поступательного и стабильного развития независимого государства
является укрепление его безопасности, конструктивное
взаимодействие с акторами международных отношений.
В определенной степени цели народной дипломатии
отличаются от целей государственной дипломатии, но
не обязательно противоречат дипломатии государств.
Однако, она не конкурирует с государственной дипломатией, создавая целый комплекс механизмов формирования
объединительных трендов, укрепления евразийской
толерантности и солидарности.
Цель статьи. На конкретных источниках и примерах из
практики авторов показать роль и значение народной
дипломатии, ее истоки, в том числе в укреплении международных связей и разрешении конфликтов.
Основной материал научного исследования. В контексте Большой Евразии Евразийский экономический
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союз (ЕАЭС) уже сейчас является очень привлекательной
интеграционной структурой, и не случайно многие государства мира выражают желание работать с объединением
в режиме зоны свободной торговли. Все понимают, что
мир меняется, меняется торговля, промышленность,
возникают новые технологические уклады. Но сегодня
недооцененной остается роль народной дипломатии в
евразийском проекте. Политики принимают решения, но
очень часто эти решения на уровне реализации серьезно
интерпретируются. Поэтому мнение экспертов разных
стран имеет несомненную ценность для тех участников
процесса, которые формируют экономические, торговые,
военные и иные отношения в формате ЕАЭС. Следует отметить, что за последние годы в этом направлении проделана
большая работа в ЕАЭС, ШОС (Шанхайская организация
сотрудничества), ОДКБ (Организаций Договора о коллективной безопасности) и других появились аналитические
структуры, формирующие повестку дня модернизации
Большой Евразии.
Истоки народной дипломатии кроются в самом термине
«Большая Евразия». Термин «Большая Евразия» предложен английским ученым Майклом Эмерсоном еще в 2013
году. Его концепция «Большой Евразии» включает в себя
все страны Европы и Азии в пределах евразийского суперконтинента и затрагивает вопросы совместных усилий в
сфере стратегической безопасности, политических
идеологий, долгосрочных социально-экономических
проблем и культурных ценностей между ними [2].
В научный обиход термин «Большая Евразия» внесли
эксперты Валдайского клуба и Высшей Школы Экономики
в 2015 году. Один из авторов термина С. Караганов
определил его так: «Большая Евразия» – концепция
континентальной системы межгосударственных отношений в Евразии, основанных на доверии и всеобщем
стремлении к безопасности. Еѐ определяют как «движение
к новой геостратегической общности – общеевразийскому
пространству развития, сотрудничества, мира и безопасности, призванное преодолеть оставшиеся от холодной
войны расколы, предотвращать появление новых, регулировать разногласия и трения между участниками
партнерства» [3].
Благодаря всестороннему сотрудничеству с международными межправительственными и неправительственными организациями удается сохранить историческую
связь народов Евразии и установить диалог между
представителями стран континента, даже в моменты
напряженной международной обстановки. «Все евразийское пространство сегодня раздирается конфликтами, не
только латентными, но, к сожалению, вооруженными,
ведутся экономические войны», – отмечает Председатель
Попечительского совета российского Исследовательского
института «Диалог цивилизаций» Владимир Якунин,
подчеркивая, что дипломатия – весьма специфическая
сфера деятельности. Есть научно-техническое сотрудничество, есть академическое сотрудничество, культурное
сотрудничество... необходимо предпринимать реальные
действия для развития культурных связей, создавать
инструменты и действенные механизмы народной дипломатии [4]. Культурное взаимодействие, молодежное
сотрудничество, спортивное воспитание нации, продвижение идей нравственности и патриотизма – ключевые

аспекты работы консолидирующих институтов стран
Евразии, обеспечивающие их реализацию через каналы
народной дипломатии.
Как свидетельствует научная и дипломатическая
литература, народная дипломатия представляет собой
комплексное,
многогранное
явление
современных
международных отношений и включает многие аспекты,
в том числе и культурные. В современной международной
политике «народная дипломатия» занимает весьма важную
роль и для детального изучения феномена «народной
дипломатии» рассматриваются основные исторические
аспекты народной дипломатии, а также анализируются
аспекты двусторонней и многосторонней современной
политики.
Евразийскому континенту, сегодня, как и всей планете,
нужны новые конкретные механизмы построения совместного будущего, основанного на человечности, справедливости, равноправии и взаимном уважении. Современная
технологическая трансформация, которую переживает
сегодня наш мир, представляет не только невероятные
возможности для развития, но и серьезные риски.
Каким видится будущее Большой Евразии сегодня? На
каких общих интересах, ценностях и объединяющих проектах, в первую очередь, должна строиться Большая Евразия
в настоящее время? Как оценивать текущий этап интеграции? Есть ли сдвиги в преодолении существующих преград
между странами? Что необходимо для координации разноформатных интеграционных процессов на евразийском
пространстве?
Как уже отмечалось интерес к деятельности Евразийского экономического союза проявился и на гражданские
институты, формирующие в целом вектор доверия населения стран к процессам, происходящим на евразийском
пространстве.
К примеру, проведенные Институтом Евразийской
интеграции (Астана, 2017 г.) исследования, с непосредственным участием авторов, демонстрируют позитивное
восприятие евразийской интеграции. В частности,
большинство опрошенных (86%) в той или иной степени
поддерживает участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Критическое отношение к такой интеграции выразило лишь 6,5% респондентов. На экспертном
уровне, кроме тех, кто затруднился ответить, эксперты
единогласны в одобрении участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе. В частности, одобряют
участие Казахстана в ЕАЭС 82%, 16% – скорее «да»,
«нет» ответили 2% респондентов [5].
Представляют также интерес замеры, демонстрирующие интеграционный тренд среди молодежи Евразии, и
в первую очередь молодежи России и Казахстана, поддерживающей курс на евразийскую интеграцию. На международной экспертной площадке «Евразийский экономический союз в восприятии студенческой молодежи приграничных регионов России и Казахстана» в Оренбурге,
организованной АНО «Содружество народов Евразии»,
были представлены результаты уникального социсследования об отношении студентов двух стран к сближению,
сотрудничеству, евразийской интеграции в рамках
ЕАЭС. Исследование показало высокий уровень поддержки молодежью интеграционных процессов: 77% –
в Казахстане и 81% – в России. Как отметили социологи,
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это связано с правильным пониманием большинством
студентов главной задачи ЕАЭС, направленной на
модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик стран-участниц.
Опрос выявил, например, что молодые казахстанцы
лучше осведомлены о ЕАЭС, чем их российские сверстники. При этом абсолютное большинство опрошенных
казахстанцев считают, что ЕАЭС отвечает национальным
интересам страны, обеспечивая принципы взаимной
экономической выгоды (67%) и суверенитета (73%) [5].
Результаты исследуемых научных и отчетных материалов, изученных авторами, еще раз демонстрируют, что
интеграция должна приниматься и восприниматься обществом, как процесс, улучшающий и облегчающий жизнь
каждого гражданина, подчеркивая, что с момента создания
ЕАЭС его отличительной особенностью было то, что параллельно с решением интеграционных задач в контексте
экономического развития стран-участниц особое внимание
стало уделяться вопросам социального плана и организации безопасности в регионе.
Справедливо отмечает в контексте регионального измерения процессов в Центрально-Азиатском регионе, к
примеру, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид
Гусев, говоря о разной степени вовлеченности в евразийский проект и «полноправного» включения стран в
процессы интеграции. Подчеркнув при этом активность
участия в интеграционных процессах России, Казахстана и
Кыргызстана, в том числе с участием негосударственного
сектора как новой формы народной дипломатии. По мнению другого российского эксперта Евразийского Аналитического Клуба Никиты Мендковича, достаточно остро в
регионе стоит вопрос распространения угроз терроризма
и экстремизма. Эти угрозы обусловлены частично социально-экономическими, частично межэтническими проблемами, которые должны решаться региональными властями
через повышение уровня жизни населения, в том числе
включая социально-экономическое измерение и безопасность [4]. Именно институты народной дипломатии
могут более активно продвигать вопросы развития
сотрудничества в таких сферах как торговля, трудовая
миграция, военно-промышленный комплекс и др., способствуя повышению ВВП стран-участниц. Созданы и эффективно развиваются такие объединяющие страны и народы
международные институты как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС,
СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия
в Азии), и др. расширяют границы народной и элитной
дипломатии.
При всем этом, конечно, нельзя забывать веками
сложившуюся и успешно действовавшую степную дипломатию на широких просторах Евразии. Как отмечают
многие историки, с древних времен казахи владели всем
арсеналом искусства дипломатии – мудростью, красноречием и остроумием, отличались философским подходом
и неординарностью решения вопросов, политической
интуицией и дальновидностью.
Сохранить столь огромную территорию посредством
владения искусством дипломатии мог только народ, в
крови которого заложены гены миролюбивости, добрососедства и толерантности. Эти постулаты стали основой
принципов сбалансированности и прагматичности сегод-
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няшней казахстанской дипломатии. Именно через эти
особенности казахстанской ментальности мир воспринимает страну как глубоко ценящую межэтническое и межконфессиональное согласие, спокойствие в обществе,
целеустремленно продвигающей инициативы, направленные на укрепление дружбы и безопасности на международной арене. «Нельзя правильно понять ни одну
эпоху, не имея представления о ее великих людях, –
отмечал Первый Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. – Ибо сквозь человеческие судьбы мы не только
видим ход истории, но и проникаемся ее духом» [6].
Необходимое условие народной дипломатии – мир не
может быть заключен лидерами одним лишь подписанием
мирного соглашения; мир может быть достигнут через
объединенные усилия всех уровней общества, национального и местного лидерства и, что наиболее важно, непосредственно людей. В этой модели народная дипломатия
чрезвычайно важна. Это еще раз подчеркивает роль личности, лидера в продвижении консолидирующих основ народной дипломатии.
Какие тренды современные народной дипломатии
выработал Казахстан, предлагая их для ускоренного
процесса интеграции в контексте Большой Евразии?
Первое. Посредством VI-ти Съездов мировых и традиционных религий, проведенных Казахстаном, за 15 летнюю
его историю, сформирован диалог духовных лидеров как
ресурс, обладающий огромной властью. Принятая совместная Декларация, призывает мировую общественность
постоянно поддерживать и способствовать усилиям
религиозных лидеров и организаций для установления
истинного межрелигиозного диалога, способствовать
поддержанию диалога религий и цивилизаций, направленного на улучшение взаимопонимания и уважения в государствах и обществах [7].
Ключевой составляющей народной дипломатии остается система образования и науки. Реалии развития
взаимодействия в этой сфере показывают неисчерпаемый
потенциал гуманитарного сотрудничества. Очевидные
факты наращивания образовательного взаимодействия в
рамках, например, Евразийского экономического союза,
показывают истоки и перспективы каналов народной
дипломатии через общность историко-культурного,
образовательного и научно-экспертного пространства.
Несмотря на различные коллизии, санкции и другие препятствия сфера человеческих контактов, образование и
наука остаются одним из значимых принципов народной
дипломатии.
Важность военно-политического сотрудничества в
обеспечении национальной безопасности государствчленов ОДКБ очевидна. Это обусловлено давними многосторонними историческими связями и всей совокупностью
формировавшихся тесных политических, экономических,
демографических, культурных, научных, информационных и других отношений.
Развитие более тесных взаимоотношений в военно политической области стран-участниц ОДКБ создает
прочную основу для интеграции и коллективных действий
по отражению новых нетрадиционных угроз, в частности,
со стороны международного терроризма и экстремизма.
Участие в гуманитарных проектах и миссия ОДКБ, как
называют их эксперты в качестве «зонтика безопасности»
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Евразийского экономического союза, Университетская
лига ОДКБ, общественные патриотические инициативы,
наряду с уже перечисленными направлениями, также
являются важным элементом гуманитарной интеграции
на евразийском пространстве, сферой имплементации
потенциала народной дипломатии.
Подготовка военнослужащих государств-членов ОДКБ
подчеркивает еще раз, что в странах Договора исторически
складывались единые подходы к воспитанию военнослужащих. Важной составляющей нравственного воспитания
военнослужащих стран ОДКБ, обучаемых в Республике
Казахстан, формирование у них необходимых духовнонравственных черт и качеств, отношений и поведения в
воинском коллективе (гуманизма, преданности своему
Отечеству, преемственности, сохранения и развития
лучших боевых традиций, самоотверженности, социальной
активности, приоритета общественно-государственных
интересов над личными, отсутствия стремления к политической деятельности во время прохождения военной
службы и др.).
И здесь народная дипломатия способствует поиску
ненасильственных путей урегулирования межгосударственных и международных конфликтов, столь частых в
современной истории, являясь весьма эффективным
механизмом ненасильственного решения международных конфликтов и мирного сосуществования.
Исторически евразийство является многоуровневым
и многоаспектным идейным философским и методологическим. С времен Великого Шелкового пути евразийства обусловлены сосуществованием многих народов,
этнических сообществ, строящих свои отношения на
принципах толерантности и добрососедства. В настоящее
время Ассамблея народа Казахстана и подобные структуры в других странах евразийского континента, создают
эффективные инструменты народной дипломатии. Эти
истоки заложены свыше 2,5 тысячи лет назад. Миротворческий импульс, активно культивируемый в Казахстане, расширяя интеллектуальные границы, представляет
новую концепцию современного Караван-Сарая как особого института общения и народной дипломатии, формы
которых стали более многообразными, служащими «интересам Евразийского единого дома».
Взаимное проникновение и обогащение культур
способствует сближению народов, доминантой которого
является свой особый язык дружбы. В таком контексте
древняя традиция тюрков «Тамырство» – особый вид
отношений между казахом и русским или представителем
другой национальности, который возникал на взаимопонимании потребностей друг друга, как необходимый
элемент во взаимоотношении с людьми другой национальности, приобретает новое наполнении в современной
народной дипломатии.
К примеру, международный общественно-значимый
проект, инициируемый общественными структурами
Казахстана «Беседы на Шелковом пути», стал той
интеллектуальной площадкой исследования глубинных
традиций межкультурного диалога народов центральноазиатских государств, в осмыслении исторической роли
Шелкого пути в сближении народов, интеллектуального
потенциала ученых и институтов гражданского общества в
упреждении конфликтов. Пожалуй, справедливо будет

отметить, что социальную базу потрясений нужно снижать; необходимо формировать концепты евразийской
философии; общекультурные ценности; систему объективного их освещения, т.к. в информационном плане
государства Центральной Азии пока существенно
проигрывают.
В полиэтничном обществе, каким себя признает
Казахстан, где проживает свыше 100 этносов и 17 крупных
религиозных конфессий, лидеры которых, являются
активными представителями гражданского общества, –
это яркие участники народной дипломатии как внутри
страны, так и в международных отношениях. Именно они
являются инициаторами, мотиваторами и медиаторами
международных мостов связей с государствами, являющихся исторической родиной казахстанских этносов,
способствующих привлечению инвестиций в человеческий
капитал, снижение конфликтогенного потенциала.
Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Как видно из приведенных примеров, очевидно, что не
только политики формируют общественный дискурс
необходимости сотрудничества и народной дипломатии.
Евразийское сотрудничество не может и не должно
осуществляться только силами государственных органов.
Важнейшая роль здесь принадлежит народам исторически находясь на просторах Евразии, а так же наиболее
активной ее части в лице общественных организаций.
Евразийскому континенту, как и всей планете, нужны
новые конкретные механизмы построения совместного
будущего, основанного на человечности, справедливости,
равноправии и взаимном уважении. Современная технологическая трансформация, которую переживает сегодня
мир, обозначила невероятные возможности для развития,
но и серьезные риски.
Значимость народной дипломатии для поддержания
мира и согласия на планете трудно переоценить. Именно
укрепление общественных связей между народами является лучшей прививкой против экстремизма, ксенофобии,
национальной и религиозной вражды.
Уровень развития народной дипломатии, несомненно,
является показателем демократизма политической
системы общества в целом. Ее эффективное осуществление призвано гуманизировать международные отношения, быть инструментом «мягкой силы» государства и
народа в продвижении интересов, укреплении своего
образа и авторитета.
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THE ORIGINS OF THE NATIONAL DIPLOMACY IN THE CONTEXT OF GREATER EURASIA
In the article presents the research work of the authors on the appeal of the origins of public diplomacy, the processes of its
development in modern conditions. When forming the new international trend « Greate Eurasia», along with the economic,
military-technical component the significance of humanitarian cooperation as a factor of «soft power» comes to the fore in
general. The traditions of public diplomacy, established from ancient times on the expanses of the Great Steppe, in modern
conditions of transformation acquire new content, contribute to the strengthening of inter-country cooperation, the creation of
unifying political institutions and communications.
Key words: Greater Eurasia, public diplomacy, cross-country cooperation, philosophical roots of Eurasia.
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ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В статті представлений погляд на люстрацію, як одну з форм політичної відповідальності, в свою чергу
політична відповідальність розглядається як одна з базових умов консолідації демократії. Виокремлюються
різновиди люстрації, її переваги та недоліки, а також аналізуються особливості люстрації як форми
політичної відповідальності в Україні. Дослідження зроблено з використанням інституціонального,
структурно-функціонального та порівняльного методів.
Ключові слова: люстрація, політична відповідальність, правосуддя перехідного періоду, демократія.
Постановка проблеми. Відносини відповідальності
є невід‘ємною складовою усіх видів суспільних відносин
і є особливо важливими в політичній сфері, пов‘язаній зі
здійсненням публічної влади. Влада є реальною здатністю
одних людей проводити свою волю стосовно інших, застосовуючи за певних умов різноманітні засоби примусу.
Без відповідальності суб‘єктів публічної влади перед
підвладними (політичної відповідальності) влада
перетворюється в безкарне насилля. Особливо важливе
значення створення засобів реалізації політичної
відповідальності має у перехідних до демократії суспільствах, оскільки без таких засобів неможливою є сама
демократія. Рівень реальної (а не формальної) політичної відповідальності суб‘єктів публічної влади в
державі виступає показником ступеня її демократизму.
В демократичних державах політична відповідальність може бути реалізована в різних формах:
інституціональних (імпічмент глави держави, відставка
уряду, дострокове припинення повноважень парламенту
за рішенням глави держави, вибори, рефернедум тощо)
та позаінституціональних (індивідуальне сумління, громадський осуд повединкі суб‘єкта політики, що порушив
моральні норми). В транзитивних суспільствах, які знаходяться на етапі переходу до консолідованої демократії,
до яких належить Україна, для збільшення можлівостей
реалізації політичної відповідальності застосовуються
додаткові політико-правові засоби, які носять тимчасовий характер. До таких засобів можна віднести люстрацію.
Дослідження люстрації під кутом зору політичної
відповідальності суб‘єктів політики у вітчизняній
політичний науці відсутні. Разом з цим досліджень
люстрації під іншими кутами зору є чимало. Зв‘язок
люстрації і становлення демократії докладно проаналізовано в праці професора університету Ліньяну (Гонконг)
Романа Давида [1]. Аналіз люстрації як засобу поротьби
і протидії з корупцією здійснено українським вченим
Ростиславом Балабаном [2]. Політико-правові аспекти
люстрація досліджували українські вчені О.Г. Степаненко,
О. Косвінцев, Л. Антоненко, І.А. Безклубий, О. Москалюк,
С. Шевчук та інші.
Метою статті є дослідження люстрації під кутом зору
реалізації політичної відповідальності субєктами
політики, виокремлення переваг і недоліків люстрації як
форми політичної відповідальності, а також аналіз

політико-правових наслідків застосування «люстраційного
законодавства» в Україні.
Виклад основного матеріалу. Однією з форм реалізації політичної відповідальності в транзитивних суспільствах виступає люстрація. Термін «люстрація» має латинське
походження і буквально означає «очищення шляхом
жертвопринесення» [3]. Символічний зміст терміну згодом
був перенесений в політико-правову площину для позначення процесу очищення влади від суб‘єктів політики,
причетних до правопорушних дій держави, однак сам
термін так і залишився збиральним і не отримав поширеного термінологічного закріплення в законодавчих актах.
У свою чергу, люстрація як процес має давню історію:
сталінські «чистки» 30-х рр. ХХ ст., «денацифікація»
Німеччини та Австрії (процес Нюрнберг-2) 40–50-х рр.
ХХ ст., «макартізм» в США 50-х рр. ХХ ст. є прикладами
люстраційних процесів без використання відповідного
терміну. Термінологічне оформлення і законодавче
закріплення механізмів реалізації люстраційного процесу
розпочалось наприкінці 80–90-х рр. ХХ ст. після розпаду
СРСР у країнах радянського блоку – Польщі, Чехії,
Болгарії, Угорщині тощо і було спрямоване проти осіб,
причетних до комуністичного режиму та проти комуністичної ідеології в цілому. Попри ефективність запроваджених методів, які дозволили країнам Східної Європи
у короткий термін розірвати зв‘язок з тоталітарним
режимом, люстрація була сприйнята міжнародним співтовариством як недемократична і віднесена до так
званого правосуддя перехідного періоду (transitional
justice), тобто судових та несудових механізмів, пов‘язаних з переходом від авторитарного/тоталітарного
режиму до демократичного. Поняття «правосуддя
перехідного періоду» з‘явилось лише у 1995 році, але
дуже швидко стало основою для законодавчого, соціального та політичного дискурсу в країнах, що переживають швидкі трансформації політичної системи [4].
Об‘єктами люстрації в країнах Східної Європи стали
члени заборонених (комуністичних) партій; судді,
відповідальні за винесення неправосудних рішень
(формально – за порушення присяги); слідчі, прокурори,
працівники міліції/поліції та органів державної безпеки,
відповідальні за фабрикацію карних справ та незаконне
переслідування громадян; члени виборчих комісій всіх
рівнів, які брали участь у фальсифікації результатів
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голосування; чиновники всіх рівнів, які своїми діями або
бездіяльністю сприяли порушенню конституційних прав
громадян.
Узагальнюючи різноманітні норми люстраційного
законодавства, люстрацію умовно можна поділити на
декілька видів: політичну люстрацію, яка передбачає
обмеження виборчих прав, заборону балотуватись до
органів державної влади та займати державні посади;
економічну люстрацію, яка передбачає проведення
фінансових розслідувань, з‘ясування джерел походження
майна посадових осіб, а також повернення активів у
державну власність; професійну люстрацію, яка передбачає
заборону займатись професійною діяльністю і стосується,
зокрема, суддів, журналістів, викладачів, працівників
правоохоронних органів.
Політичну та професійну люстрацію можна визначити
як форму політичної відповідальності, яка має негативні
наслідки для суб‘єктів політики, настає за участь у
правопорушній діяльності держави і передбачає недопущення їх до державного та муніципального апаратів
управління, правоохоронних органів і судової системи.
Особливістю люстрації як форми політичної відповідальності є те, що вона не передбачає кримінального
переслідування суб‘єктів політики, а тільки заборону
професійної діяльності (політико-правова відповідальність) та громадський осуд (морально-політична відповідальність).
Основні недоліки люстрації можна звести до наступних
положень. По-перше, ідея люстрації суперечить принципу
презумпції невинуватості, який є одним з головних
принципів організації і функціонування судової влади в
демократичній державі, адже громадянин повинен доводити свою непричетність до правопорушних дій або
попереднього недемократичного режиму. По-друге,
політичне, а не кримінальне переслідування особи є
грубим порушенням конституції будь-якої демократичної
держави, оскільки обмеження за ознаками політичних,
релігійних та інших переконань категорично заборонені.
По-третє, політична відповідальність особи, яка
передбачає заборону професійної діяльності, суперечить
конституційному праву людини на працю. По-четверте,
обмеження виборчих прав і заборона балотуватись до
органів державної влади є порушенням конституційного
права особи обирати і бути обраною. Тому давати людині
владу чи ні повинні визначати виборці своїми голосами
на виборах. По-п‘яте, на практиці в умовах недосконалої
судової системи та вибіркового правосуддя, люстрація
може стати ефективним інструментом у політичній боротьбі та зведенні особистих рахунків. По-шосте, в процесі
люстрації з державної служби виключаються люди, які є
найбільш досвідченими в цій роботі, поповнити нестачу
кваліфікованих кадрів буває дуже важко, наслідком чого
може стати непрофесіоналізм суб‘єктів політики та
управління державою шляхом спроб та помилок.
Основні переваги люстрації можна звести до наступних
положень. По-перше, процес люстрації надає легітимності
новій владі шляхом рішучого розриву з практикою попереднього режиму, який сприймається суспільством як
злочинний і неправовий. По-друге, люстрація виступає
засобом попередження реставрації попереднього недемократичного режиму та реваншизму з боку старої еліти.
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По-третє, люстрація виконує показово-виховну роль, дає
можливість всім суб‘єктам політики і громадянському
суспільству зрозуміти, що кожен громадянин має нести
відповідальність за свої дії, наслідком чого є формування
демократичної політичної культури.
Дискусії щодо необхідності проведення люстрації
піднімались в Україні починаючи з 2004 року, однак
комплексне законодавче закріплення її основних принципів
і механізмів відбулося лише у 2014 році із прийняттям
трьох законів, двох основних – закону України «Про
відновлення довіри до судової влади в Україні» [5] від
08.04.2014 року та закону України «Про очищення влади»
від 16.09.2014 року і одного «допоміжного» – закону
України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [6].
Таким чином, саме «Революція гідності» 2014–2015 рр.
актуалізувала в українському суспільстві необхідність та
зробила можливим вирішення проблеми очищення влади
від суб‘єктів політики, причетних до правопорушної
діяльності держави, приведення норм функціонування
державного апарату у відповідність до правил і принципів
демократичного способу організації влади та розірвання
зв‘язку з комуністичним (радянським) минулим. Цей
процес став позначатись терміном «люстрація» і охопив
вищі органи державної влади, а також судову і правоохоронну системи. Мета люстрації була визначена Законом
України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р. наступним чином: «Очищення влади (люстрація) здійснюється
з метою недопущення до участі в управлінні державними
справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню),
спрямовані на узурпацію влади Президентом України
Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і
оборони України або протиправне порушення прав і свобод
людини» [7].
Об‘єктами люстрації, згідно з законом, став доволі
широкий спектр державних посад, починаючи від посади
прем‘єр-міністра України, голови Національного банку
України, голови антимонопольного комітету України,
закінчуючи суддями, членами Центральної виборчої
комісії та Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення. В цілому погоджуючись з необхідністю
комплексної люстраційної перевірки державних посадовців, варто наголосити, що критерії для такої перевірки
викликають низку зауважень, оскільки базуються на не
пов‘язаних між собою принципах. Загалом, всі критерії,
передбачені законом для очищення влади, можна звести
до наступного.
Першим критерієм є причетність до злочинного режиму
президента В. Януковича. Згідно з цим критерієм, під
люстрацію потрапляють всі вищі посадові особи, які у
період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року
протягом щонайменше одного року обіймали свої
посади. До таких осіб відносяться перші особи виконавчих
органів влади, їх перші заступники, а також керівний
склад силових відомств і ДФС до посади заступника керівника обласного управління. Метою люстрації за вказаним
критерієм є очищення влади від осіб, які були елементами
злочинного режиму, сприяли йому або не чинили спротив
і, по суті, стали співучасниками злочинів, пов‘язаних з
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порушенням фундаментальних прав і свобод громадян
України.
Другий критерій пов‘язаний з причетністю посадових
осіб до порушення конституційного права громадян на
мирний протест. Згідно з цим критерієм, під люстрацію
потрапляють зазначені вище посадові особи та заступники
і керівники районних управлінь Києва, які обіймали свої
посади у період з 21 листопада 2013 року (початку акцій
протесту на Майдані Незалежності) до 22 лютого 2014
року (дня втечі Януковича за кордон) та не звільнився за
власним бажанням. Окрім цього, під люстрацію потрапляють представники силових відомств (процесуальні
керівники та люди, які виносили рішення, проводили
допити активістів акцій масового протесту, представляли
звинувачення) та судді, які виносили протиправні
рішення щодо громадян, які користувались своїм правом
на свободу мирних зібрань.
Третій критерій був запозичений з досвіду країн
Радянського блоку (Польщі, Болгарії, Словаччини,
Угорщини). Він стосується осіб, які за часів Радянського
Союзу були членами КПРС, обіймали посади не нижче
секретаря обкому, були членами ЦК ВЛКСМ. Даний
критерій розповсюджується на осіб, які працювали в
КДБ, Головному розвідувальному управлінні Міністерства
оборони СРСР або співпрацювали з цими державним органом, а також закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР
(крім технічних спеціальностей). Аргументації необхідності включення даного критерію в закон «Про очищення
влади в Україні» не міститься ані в самому законі, ані в
пояснювальній записці до законопроекту.
Нарешті четвертий критерій стосується майнового
стану державних службовців, а саме невідповідності
задекларованих відомостей про майно чиновника реальному стану та невідповідності вартості майна, набутого
за час перебування на посаді державного службовця.
Перевірці також підлягає законність джерел доходу.
Зазначені критерії на мають «спільного знаменника»,
адже базуються на різних принципах – юридичному
(порушення законів, процесуального законодавства,
винесення політично вмотивованих, а не правових
рішень), політичному (сприяння узурпації режиму
В. Януковичем, переслідування осіб за політичним
мотивом), ідеологічним (членство в КПРС, ВЛКСМ) та
економічному (участь у корупційних діяннях та отримання неправомірної вигоди під час перебування на
посаді державного службовця).
Попри значну підтримку даної законодавчої інновації
громадянським суспільством та об‘єктивну необхідність
реформування державного апарату в Україні, ставлення
до люстрації зарубіжних і вітчизняних експертів –
політологів і правознавців – є неоднозначним.
У законі України «Про очищення влади», прийнятому
16 вересня 2014 року враховано основні негативні наслідки
та правові колізії, з якими зіткнулися в свій час країни
Східної Європи. Так, зокрема, під дію закону про люстрацію підпадають прем‘єр-міністр та члени кабінету
міністрів, посадові особи прокуратури, СБУ, національного банку, військових посадових осіб збройних сил,
члени вищої ради юстиції, центральної виборчої комісії
тощо. Виборні посади з закону вилучено. Це означає, що
обмежень щодо зайняття посади народного депутата

закон не містить. Також законом визначається, що особи,
які підлягають люстрації, не можуть обіймати посади,
щодо яких здійснюється очищення влади не довічно, а
терміном на п‘ять років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду. Разом з цим, закон залишився недосконалим, на чому наголосила, зокрема, Венеціанська
комісія, яка запропонувала переглянути список критеріїв
і посад, які підлягають люстрації і забезпечити недопустимість притягнення до відповідальності особи лише на
основі приналежності до тієї чи іншої категорії чиновн иків.
20 червня 2015 року Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) оприлюднила
остаточний висновок щодо Закону України «Про очищення
влади». В цілому позитивно оцінюючи законодавчі ініціативи щодо проведення люстрації, у висновку міститься
низка зауважень. Так, зокрема, експерти звертають увагу
на те, що закон переслідує дві різні цілі: з одного боку
захист суспільства від осіб, причетних до злочинного
режиму, які можуть становити загрозу для новоствореного
демократичного режиму, з іншого боку – очищення органів
державної влади від осіб, причетних до масштабної
корупції. «Термін ―люстрація‖ у своєму традиційному
розумінні охоплює тільки перший процес» [8], зазначається у висновку.
Серед основних зауважень, перерахованих у висновку,
містяться наступні: люстраційний закон містить два
періоди заборони; закон базується на принципі колективної відповідальності, а не індивідуальної, містить надто
широкий спектр посад, що підлягають люстрації, дублює
інший закон в частині люстрації суддів і взагалі істотно
відрізняється від люстраційних законів, прийнятих в
інших країнах Центральної та Східної Європи, у тому,
що він має більш широку сферу застосування. Закон було
запропоновано доопрацювати відповідно до всіх рекомендацій та встановити справедливий баланс між захистом
демократичного суспільства, з одного боку, та захистом
індивідуальних прав, з іншого.
Такими ж неоднозначними залишаються і результати
застосування норм люстраційного законодавства на
практиці. Наприкінці 2015 року громадська організація
«Громадський люстрацій ний комітет» оприлюднила звіт
«Рік люстрації в Україні: історія перемог та саботажу» [9],
в якому виокремлено способи, що допомагають уникати
люстраційної перевірки та звільнень і нівелюють саму
ідею люстрації, попри законодавче закріплення і жорсткість законодавчих норм, передбачених законом «Про
очищення влади». Загалом в Україні налічується 700 000
осіб, що підлягають люстрацій ній перевірці, з них: 59%
чиновників, 32% працівників МВС, 5% працівників СБУ,
3% прокурорів та 1% суддів. В той же час, люстрацію можна обходити за допомогою низки засобів, а саме:
– за допомогою судових рішень (особи, звільнені з
посад відповідно до закону України «Про очищення влади»
поновлюються на посаді за рішенням судів різних
інстанцій);
– на основі самовільного трактування закону (деякі
норми закону не мають чіткого формулювання і потребують роз‘яснень Міністерством Юстиції. Наприклад,
ДФС протягом року з набуття чинності Законом вважала,
що на митні та податкові органи до 2013 року люстрацій
ні заборони не розповсюджуються. Це призвело до того,
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що в результаті перевірки за дорученням Кабінету Міністрів було виявлено 42% «недолюстрованих» осіб в центральному апараті державної фіскальної служби);
– шляхом зловживання статусом учасника АТО
(оскільки у Законі «Про очищення влади» передбачена
норма, згідно з якою особи, що мають статус учасника
АТО не підпадають під процедуру люстраційної
перевірки).
Переваги та недоліки люстрації обумовлюють неоднозначне ставлення до неї, разом з цим треба розуміти, що
люстрація є лише вимушеним кроком, одним з етапів у
становленні правового демократичного режиму, як
правило не триває багато років і тому є допустимою для
країн перехідного типу. Проте недосконалість люстраційного законодавства, протидія впровадженню механізмів
люстрації з боку старої номенклатури, а також надто
короткий термін дії люстрацій них законів, може звести
нанівець всі спроби очищення влади. Як зазначає Роман
Девід ситуація в Словаччині продемонструвала: якщо
закон впроваджено на короткий термін або він впроваджений не в повному обсязі, він не в змозі запобігти реваншу
попередньої влади. «Після провальної люстраційної
політики у Словаччині, колишні члени таємної поліції,
працюючи в інформаційній службі, стали учасниками
декількох серйозних політичних та кримінальних інцендентів як на території своєї країни, так і на території
країн-сусідів. Це була одна з причин, чому Словаччина у
1999 році стала єдиною країною в регіоні, яку не включили
до НАТО та вступ якої до Євросоюзу було відкладено» [10. с.430].
Висновки. Однією з форм реалізації політичної
відповідальності суб‘єктів політики в транзитивних
суспільствах є люстрація. З усіх різновидів люстрації
лише політична та професійна можуть розглядатись як
форми політичної відповідальності. Політичну та
професійну люстрацію можна визначити як форму політичної відповідальності, яка має негативні наслідки для
суб‘єктів політики, настає за участь у правопорушній
діяльності держави і передбачає недопущення їх до
державного та муніципального апаратів управління,
правоохоронних органів і судової системи. Особливістю
люстрації як форми політичної відповідальності є те, що
вона не передбачає кримінального переслідування
суб‘єктів політики, а тільки заборону професійної
діяльності (політико-правова відповідальність) та громадський осуд (морально-політична відповідальність).
Закон «Про очищення влади», яким регулюється процес
люстрації в Україні, містить низку недоліків, які були
відображені як у висновках Венеціанської комісії, так і в
практичній площині, що дало можливість суб‘єктам
політики уникнути люстраційної перевірки. Люстрація
критикувалась за порушення низки прав и свобод громадян, зокрема права на працю, права обирати і бути обраним, а також за порушення принципу презумпції невинуватості. Разом з цим, люстрація як форма політичної
відповідальності, надає легітимності новій владі шляхом
рішучого розриву з практикою попереднього режиму,
який сприймається суспільством як злочинний і неправовий, виступає засобом попередження реставрації попереднього недемократичного режиму та реваншизму з боку
старої еліти, а також виконує показово-виховну роль, дає
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можливість всім суб‘єктам політики і громадянському
суспільству зрозуміти, що кожен громадянин має нести
відповідальність за свої дії, наслідком чого є формування
демократичної політичної культури.
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КАР’ЄРНЕ ПОРТФОЛІО У КОНСТРУЮВАННІ КАР’ЄРИ
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Стаття присвячена розгляду феномену кар‟єри в умовах дистанційного навчання. Автор підкреслює,
що серед усіх існуючих типів у класичних класифікаціях кар‟єри є дослідження та аналіз трудової кар‟єри.
Він також робить висновок, що саме методи дистанційного навчання можуть бути достатньо
ефективним і відповідним механізмом для розвитку особистої кар‟єри людини. Для реального розвитку
професійної та трудової кар‟єри необхідно визначити особистість його кар‟єрної стратегії, яка
складається з різних елементів і факторів, і може бути класифікована по-різному. Серед існуючого
набору класичних елементів кар‟єрної стратегії, автор запропонує інноваційний елемент «кар‟єрне
портфоліо», надасть йому чітке визначення і зробить аналіз особливостей його використання.
Ключові слова: кар‟єра, трудова кар‟єра, кар‟єрна стратегія, кар‟єрне портфоліо, кар‟єрний
результат.

Постановка проблеми. Сьогодення соціального простору являє собою різноманітну палітру складних соціальних зв‘язків різноманітних соціальних суб‘єктів. Всі
вони в ході постійної взаємодії намагаються будь-якими
можливими засобами сфокусуватися на досягненні значущого для себе конкретного й ідеального результату
соціальної дії.
Такі процеси можна спостерігати на всіх рівнях соціальної структури сучасного українського суспільства. І
якщо такий характер соціальної дії на макро- та мезорівні є звичайною характеристикою конкурентної боротьби, то мікрорівень, в якому основним суб‘єктом виступає
особистість, залишається певною мірою в іншійплощині
взаємодії –як міжособистісних відносин та міжсубʾєктних
взаємодій із загальним виграшем.
Поряд з цим, сьогодні соціальна реальність диктує
особистості такі умови існування, в яких конкретний
результат будь-якої соціальної дії, чи будь-якого
соціального процесу практично повністю залежить від
самого суб‘єкту, тобто від особистості. Більш того, саме
практична, тобто результативна значущість досягнення
потрібного результату цілком залежіть від певних
акумульованих у особистості ресурсів та її вміння дані
ресурси використовувати заради досягнення своєї мети.
Наявність таких ресурсних можливостей для особистості зазвичай проявляється у трудовій сфері. Це цілком
зрозуміло, бо саме праця як соціальний процес і являє
собою обумовлену реальність накопичення людиною
певних ресурсів, які потім вона буде використовувати
для досягнення поставленої мети. Цей механізм особливо
яскравопроявляється у такому явищі як кар‘єра.
На сьогодні існує достатньо засобів накопичення особистістю ресурсіву ході реалізації професійної кар‘єри.
А різноманітність варіантів кар‘єрних стратегій
обумовлюється достатністю форм та методів накопичення
необхідних знань, умінь та навичок. З іншогобоку, в

соціумі постійно йде процес всебічної інформатизації та
необхідності підтримки знань на актуальному для просування кар‘єрними сходами рівні. Їх різноманіття створює
умови для формування нових засобів «аргументації»
кар‘єрного руху. Саме це і обумовлює актуальність
обраного напряму дослідження.
Серед авторів, які склали фундамент дослідження питань кар‘єри, можна виділити П. Друкера, Р. Дафта,
Н. Нічелсона, Е. Шейна, Дж. Холанда, Ф. Кларка і ін.
Серед авторів, які досліджують чинники, що забезпечують
мотивацію кар‘єри і її успішний розвиток в організації
необхідно назвати Дж.М. Іванцевич, А. Бандуру, М. Лондона
та ін. Помітний внесок у вивчення кар‘єри, як фактора
професійного зростання, який підвищує ефективність праці
фахівців, внесли Н. Золотова, Л. Кудринская, А. Маркова.
Істотний інтерес представляють роботи А. Бодалева,
А. Деркача, А. Гусєвої, Г. Михайлової, Е. Могілевкіна і
інших, що розглядають критерії ефективності особистісних факторів у розвитку кар‘єри. Управлінню особистісним і професійним розвитком які є необхідними
умовами досягнення успішності в житті і діяльності
присвячені роботи П. Берда, В. Верга, К. Варламова,
В. Карпичева, В. Полякова, А. Ушакова, Н. Хілл,
Р. Швальбе, В. Шепеля та іншіх авторів.
Однак треба зауважити, що розгляду заявленої нами
проблематики у сучасній науковій літературі приділяється
недостатньо уваги.
Саме актуальність та недостатня розробленість зазначеної теми визначили мету статті – обґрунтувати можливості такого інноваційного накопичувального ресурсу
сучасного фахівця, як кар‘єрне портфоліо.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи кар‘єру та
проблематику, пов‘язану з цим поняттям, на нашу думку,
потрібно брати до уваги поліпарадигмальний характер
як самого феномену «кар‘єра», так і можливостей різних
підходів щодо його аналізу. Поліативність визначень
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цього терміну відносить нас й до класичних гуманітарних
напрямків знань, таких як економіка, соціологія, психологія, педагогіка, філософія тощо; й до спеціалізованих
напрямків: менеджмент, управління персоналом, маркетинг та інші.
Отже, на нашу думку, в логічній послідовності запропонованого аналізу потрібно, перш за все, визначитись з
науковими основами щодо розгляду категоріального
контексту феномену «кар‘єра».
Термін «кар‘єра» (від французького carriere і італійського carriera – біг) введений у науковий обіг з області
буденної свідомості. У найзагальнішому розумінні він
означає «успішне просування в області суспільної,
службової, наукової та іншої діяльності» [4, с.276].
У науковій літературі термін «кар‘єра» вживається в
широкому і у вузькому розумінні. Більш широке тлумачення кар‘єри як загальної схеми життя, складеної з ряду
епізодів і подій, включає в себе не тільки просування,
але і всі значні зміни життєвого шляху взагалі. Поряд з
цим, соціологи використовують і більш вузьке розуміння:
«кар‘єра ... – це передбачуваний шлях по щаблях бюрократії» [7, с.6]. Часто кар‘єра трактується лише як просування
працівника в результаті зростання його освітнього рівня,
кваліфікації, накопичення ним досвіду.
Слід зазначити, що кар‘єра сьогодні стала предметом
аналізу різних наук. Так, соціальна психологія концентрує
свою увагу на вивченні залежностей проходження етапів
кар‘єри від типу особистості, яка формується під впливом
певних соціальних умов, її взаємодії з мiкрооточенням.
Соціальних психологів цікавлять механізми формування
і реалізації рішень індивідів щодо зміни робочого місця,
принципи формування престижних шкал, які обумовлюють вибір місця роботи, порівняльна роль раціональної і
спадкової поведінки. У дослідженнях про роль первинних
груп у соціальних механізмах трудової мобільності
з‘ясовуються напрями формування потенційної схильності
до мобільності, джерела отримання інформації про
вакансії, роль особистих зв‘язків у відборі кандидатів на
заміщення вакансій [8, с.155].
Певні можливості для вивчення і реалізації кар‘єри
представляє сьогодні соціоніка, яка включає вивчення
індивідуально-психологічних особливостей людини на
основі аналізу закономірностей енергоінформаційного
обміну між людьми і типологізації індивідів у залежності
від способів сприйняття, переробки і передачі інформації.
Соціоніка дає можливість будувати успішну кар‘єру на
основі теорії психологічних типів, їх самопізнання і
вибору професії, які найбільш відповідають типу особистості працівника [8, с.155].
Економісти, як правило, схильні розглядати кар‘єру
індивідів, як ту, що спричиняється зміною кількості і
якості робочих місць. Їх інтереси зосереджені, в основному, на вивченні економічних питань мобільності, а в
зв‘язку з цим – і рухливості робочої сили (наприклад, на
витратах на перепідготовку робочої сили і її переміщення).
Зокрема, існує позиція, яка зауважує, що роботодавець
при прийомі на роботу враховує, що жіноча кар‘єра більш
затратна, ніж чоловіча [6, с.52].
Управлінські науки розглядають кар‘єру в аспекті
соціального управління суспільством. Кар‘єра розуміється
як загальна послідовність етапів розвитку людини в

основних сферах життя (сімейній, трудовій, дозвільній).
Кар‘єра характеризується динамікою соціально-економічного становища, статусно-рольових характеристик,
форм соціальної активності особистості [8, с.155].
Таким чином, кар‘єра є сьогодні об‘єктом уваги багатьох наук. Слідуючи логіці нашого дослідження, підкреслимо, що в класичних й в неокласичних підходах щодо
визначення кар‘єри ми маємо чіткі орієнтації щодо
розгляду кар‘єри крізь розвиток, мобільність, професійне
навчання та інші. Такий підсумок нашого аналізу перетинається із зазначеною нами позицією, що особистість як
соціальний суб‘єкт акумулює у собі певні ресурси для
досягнення необхідних цілей або виконання певних
завдань.
Однією з інноваційних форм акумулювання такої інформації є «кар‘єрне порфоліо».
Перш за все, треба зауважити, що даний термін з нещодавнього часу використовується в науковій літературі
при розгляді процесів та явищ, пов‘язаних з аналізом
існуючих методів та методик пошуку роботи потенціальними кандидатами на ринку праці. Так Гостін А.М. визначає кар‘єрне портфоліо як «спосіб фіксування, накопичення і оцінки індивідуальних досягнень людини в певний
період його діяльності» [5, с.128]. Іноді автори у своїх
роботах пропонують дещо уточнений варіант цієї категорії,
а саме – «портфоліо кар‘єрного просування» (ПКП).
Сутністю ПКП виступає визначення її як технології.
Залежно від призначення портоліо розрізняють різні
його види: портфоліо досягнень, тематичний портфоліо,
презентаційний портфоліо, комплексний портфоліо.
Аналіз літератури демонструє, що використання цієї
категорії набуває популярності. Вчені виокремлюють
функції та цілі кар‘єрного портфоліо.До них відносять:
 можливість простежити всі етапи розвитку діяльності
конкретної особистості;
 демонстрація власних досягнень й зусильу професійній діяльності;
 цілеспрямована систематична й безперервна самооцінка й корекція результатів та досягнень;
 мотивація та стимулювання творчої активності;
 можливість виробити певну систему, що найбільш повно характеризує людину, дозволяючи тим самими дати
не тільки характеристику досягнутому, але й побачити
перспективу розвитку.
Як зазначає В. Біскун, «кар‘єрне портфоліо виконує
подвійне завдання. Сприяє узгодженню власних кар‘єрних
цілей, розумінню своїх сильних та слабких сторін за
допомогою фіксації та уточнення досягнень; демонструє
розгорнутий кар‘єрний «автопортрет», який у формі
документальних підтверджень потрапляє у поле зору
працедавця. Отож, портфоліо кар‘єрного просування –
це динамічний інструмент самопрезентації, який можна
мобільно налаштовувати у відповідності до індивідуальних потреб та запитів роботодавців» [2].
Зазначимо, що у такому сенсі ПКП є частиною так званого «портфельного підходу», в рамках якого портфельна
теорія – це «кількісний аналіз балансу ризику і прибутковості, що дозволяє інвестору вибрати оптимальний
спосіб дій» [3, с.345].
Розглядаючи портфельний підхід з точки зору соціологічного знання, та аналізуючи його основні складові,
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український вчений В. Біскуп вводить новий термін
«портфельна кар‘єра». «Портфельна кар‘єра – синтетична
форма кар‘єрного просування, заснована на диференціації
та диверсифікації кар‘єрних компетенцій, особистісних
активів (інтелектуальних, матеріальних, часових, фінансових) з метою оптимального освоєння різних прошарків
та сегментів кар‘єрного простору. Портфельна кар‘єра є
синтетичною у тому розумінні, що суб‘єкти кар‘єрних
процесів на основі притаманних компетенцій (професійних та особистісних), з одногобоку, та особливостей
кар‘єрних тенденцій, актуальних запитів ринку праці, з
іншої, обирають стратегії просування з широким спектром
впливу. Особливістю портфельної кар‘єри є відсутність
орієнтації виключно на один вид кар‘єри: горизонтальну
чи вертикальну, внутрішньоорганізаційну та міжорганізаційну. У своєму активі (портфелі кар‘єр) суб‘єкти
кар‘єри володіють різноманітними стратегіями, ресурсами,
здобутками, які можуть використовуватись в залежності
від змін на ринку праці, запитів роботодавців, в ситуації
конкурентних перегонів» [1].
На наш погляд, кар‘єрне портфоліо все ж таки доречніше розглядати з точки зору сутнісного елементу, який
має не тільки динамічні чинники в процесі кар‘єрного
просування. Бо насамперед, говорячи про сутність
кар‘єри, ми ведемо мову про певні досягнення. Саме
тому, опираючись на зазначене вище, ми пропонуємо
своє визначення кар‘єрного портфоліо як динамічного
елементу кар‘єрного результату певної особистості, який
має чітке відображення в документальній формі та виступає логічним узагальнючим додатком всього кар‘єрного
результату цієї особистості. На нашу думку, саме таке
визначення кар‘єрного портфоліо має сенс в розумінні
його як частини кар‘єрної стратегії в кар‘єри особистості.
Таким чином, можна зробити висновок, що кар‘єрне
портфоліо є в сучасних умовах інноваційним елементом
в конструюванні кар‘єри фахівців. Цей феномен дозволяє
збалансувати персоніфіковані інтереси особистості та
узагальнені інтереси організації. Використання кар‘єрного портфоліо може слугувати фактором підвищення
ефективності кар‘єрного руху фахівців.
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CAREER PORTFOLIO IN DESIGNING A CAREER FOR A MODERN SPECIALIST
The article deals with the consideration of the phenomenon of career in terms of distance learning. The author emphasizes
that among all existing types in classical career classifications there is an examination and analysis of a labor career. It also
concludes that it is precisely the methods of distance learning that can be a sufficiently effective and relevant mechanism for
the development of an individual‟s personal career. For real development of professional and labor careers it is necessary to
define the individual of his career strategy, which consists of different elements and factors, and can be classified
differently.Among the existing set of classic elements of career strategy, the author will propose an innovative element «career
portfolio», and give it a clear definition, and make an analysis of the peculiarities of its use.
Key words: career, laborcareer, careerstrategy, careerportfolio, resultsofcareer.
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НОВЕ ПОНЯТТЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ:
ТЕОРЕТИКО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Мета написання публікації – посилаючись на думки культурологів, психологів, філософів, теоретиків
комунікації, дати уявлення про альтернативу класичних теорій мас та їх комунікації. Мета передбачає
активізацію концепцій Г. Ле Бона, З. Фройда, К.Г. Юнга, В. Вундта, Е. Канетті, В. Райха, Х. Ортеґи-іҐассета, С. Сігеле, Г. Тарда, С. Масковічі, М.-Л. Руккета, Е. Тоффлера, А. Сахарова, В. Різуна,
Д. Ольшанського, Г. Блумера, В. Москаленко, М. Кайку та виокремлення тих аспектів, які, на думку самих
принципалів, лишалися дискусійними й потребували додаткового розгляду. Як правило, зазначені аспекти
проектують полярні до усталених уявлення про масову комунікацію, а саме: раціоналізують її,
класифікують за видами високоорганізованих мас у культуротворчому вимірі, індивідуалізують процес
масової комунікації, звільняють його від стереотипного негативізму тощо.
Базовим для наукового дослідження виявився порівняльний метод термінологічного аналізу.
Зіставляючи аналоги визначень мас, ми намагалися відшукати оптимальне для сучасності. Для аналізу
теорій у їх виникненні та розвитку, задіювався історичний підхід. Системний аналіз дав змогу розглянути
масову комунікацію у всеохопності та ієрархічності як цілісну функціональну систему. Для створення
нової концепції масової комунікації важливим стало моделювання. Суттєва часова віддаленість окремих
явищ зумовила використання герменевтичного підходу. Повсякчас важливою була також семіотика. Саме
вона допомогла абстрагуватися від стереотипів та проаналізувати масову комунікацію з погляду
вторинних знакових систем.
Ключові слова: комунікація, маса, теорія, індивідуальне, раціональне, натовп, народ, модель.

Постановка проблеми. Хаос, який маємо зараз
у царині масової комунікації поглиблюється, з
одного боку, всеохопністю, всепроникністю та колосальними темпами її розгортання в усіх сферах продукування
культури, з іншого – значною її ускладненістю: раціоналізацією, інтелектуалізацією, інформаційною насиченістю.
Сьогодні усі сфери людської діяльності переповнені
інформацією, мозок, навіть пересічної, людини, непомірно
інтелектуалізується. Потреба в інформації, вочевидь,
стала запорукою виживання. Як підсумок – усталені
уявлення про масову комунікацію уже не відповідають
новим реаліям і потребують перегляду. Цим і підтверджується актуальність нашої публікації.
Серед останніх досліджень, які стали джерельною
базою формування нової концепції, можемо назвати
праці «Пізнання мас» М.-Л. Рукетта, «Теорії масової
комунікації» Д. Мак-Квейла й В. Різуна та перекладені
класичні праці Г. Ле Бона, З. Фройда та ін., детальний
аналіз яких містить наша публікація. Усі ці праці дають
дуже цінний дискусійний матеріал, але, на жаль, не
пропонують нової концепції, яка відповідала б нагальним
потребам потребам сучасності. Отже, аби здійснити
наукове дослідження й сформулювати нову концепцію,
ми повинні ретельно дослідити дискурс і дати ключові
визначення.
Мета написання публікації – посилаючись на думки
культурологів, психологів, філософів, теоретиків комунікації, дати уявлення про альтернативу класичних теорій
мас та їх комунікації. Мета передбачає активізацію
концепцій Г. Ле Бона, З. Фройда, К.Г. Юнга, В. Вундта,
Е. Канетті, В. Райха, Х. Ортеґи-і-Ґассета, С. Сігеле,
Г. Тарда, С. Масковічі, М.-Л. Руккета, Е. Тоффлера,
А. Сахарова, В. Різуна, Д. Ольшанського, Г. Блумера,

В. Москаленко, М. Кайку та виокремлення тих аспектів,
які, на думку самих принципалів, лишалися дискусійними
й потребували додаткового розгляду. Як правило, зазначені
аспекти проектують полярні до усталених уявлення про
масову комунікацію, а саме: раціоналізують її, класифікують за видами високоорганізованих мас у культуротворчому вимірі, індивідуалізують процес масової комунікації,
звільняють його від стереотипного негативізму тощо.
Виклад основного матеріалу. В етимологічно-семантичну парадигму масовості на основі різноманітних
відношень потрапляють лексеми: маса, раса, натовп,
народ, етнос, аудиторія, стадо, юрба, національність,
базис, нація, спільнота, публіка тощо. Наша мета –
виокремити та стратифікувати ті поняття, які відповідають
реаліям сучасного масовоінформаційного простору,
визначити, чи існує певна відповідність між класичними
та найновішими уявленнями про маси та їх комунікацію та запропонувати авторську концепцію названої
комунікації.
Перші дослідники та інтерпретатори масової комунікації, приміром Г. Ле Бон, Е. Каннеті тощо, розгортали
свої напрацювання таким чином, що маси виявлялися
крайнім, і, як правило, негативним, виявом великих
спільнот. Зміст праці Ле Бона «Психологія народів і
мас» навіть виглядає як комунікаційна піраміда: книга
перша «Психологія народів» поділяється на чотири
розділи: «Психологічні властивості рас», «Психологічні
риси рас виявляються у різноманітних елементах їх
цивілізацій», «Як змінюються психологічні риси рас»,
«Розклад характеру рас і їх падіння»; друга книга «Психологія мас» містить три розділи: «Душа натовпу», «Думки
і вірування натовпу», «Класифікація та опис натовпу
різних категорій».
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Отже, вочевидь, найперше треба розмежувати родові
поняття: раса, народ, нація і показати, чим вони відрізняються від маси, а тоді вже градувати внутрівидові категорії
на кшталт маси і натовпу.
Свого часу ми вже намагалися дослідити витоки інтерпретацій та визначень масової комунікації і робили це на
прикладі найдавніших сакральних джерел. Тоді ми з‘ясували, що у Біблії було «два слова на означення великої
кількості людей – «охлос» і «демос». Тривалий час, на
думку вчених, вони вживалися й сприймалися синонімічно-аналогічно. […] Народ – ключова категорія
Старого Заповіту. У історіях цього вікопомного твору не
було навіть слова ‗ūkhlōsin (натовп). Інколи у цьому
розумінні використовувались інші лексеми: ‗ēdah (їжа)
kahal (кагал), котрі мали кардинально відмінні інтерпретації. Хоча це зовсім не означає, що натовп не існував як
реалія, просто він так і не став однією із головних дійових
осіб найдавнішої іудейської книги. Подібно ставились
до натовпу і сучасники Старого Заповіту – мислителі
Стародавньої Греції. Ще Йосиф Флавій зауважував, що
вони творили філософію для окремих і не насмілювались
нести істину загалу. Платон, зокрема, вважав, що правду
про високі істини недалекому натовпові пропонувати
вкрай небезпечно.
Натовп – еквівалент маси постає поряд з народом у весь
зріст аж у Новому Заповіті. За синоптичними Євангеліями
народ визначається як цілісність, натовп – як хаосна
маса. Натовп потрапляє в єдиний простір та час абсолютно
добровільно, народні ж зібрання обов‘язково кимось
плануються та організовуються» [1].
Синонімом народу в усіх працях науковців є етнос.
Жодних значеннєвих розрізнень у цих словах не спостерігаємо. Аби окреслити поняття народ, а також інші складники цієї ж парадигми: раса та нація, ми звертаємося до
напрацювань тих експертів, які поряд з названими реаліями
досліджували (а отже – і відмежовували) масу. Тому не
будемо брати до уваги праць Л. Гумільова та інших великих вчених, чиї наукові пошуки не зосереджувалися на
масах та їх комунікації.
Вільгельм Вундт досліджував психологію великих
спільнот. Вчений ретельно вивчав продукти духовної
діяльності етносів: міфи, традиції, мову, звичаї, релігійні
вірування та моральні цінності і пробував об‘єднати
різноманітні фактори психології народів в теорію,
центральним пунктом якої стали ідеї про «надіндивідуальну психіку», «народний та груповий дух», «душу
народу» [2]. Як вислід – вчений прийшов до думки, що
«колективістське» потужніше, ніж індивідуальне (ціле –
більше, ніж сума його складників).
Категорії осмислення раси, народу і маси у Г. Ле Бона
чимось подібні: скрізь присутнє уявлення про надособистісну персоніфіковану реалію, яка існує наче окремо від
індивіда. «Цей агрегат спільних психологічних особливостей, – пише Ле Бон, – містить те що обґрунтовано називають національним характером, їх сукупність утворює
середній тип, який дає можливість визначити народ.
Звісно, тисяча французів, англійців і китайців, взятих
випадково, відрізняються один від одного. Але, в силу
спадкоємності певної раси, вони подібні. На основі
набору ознак можна створити ідеальний тип француза,
англійця, китайця, аналогічний ідеальному типові, який
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уявляє собі натураліст, коли описує собаку чи коня.
Стосовно різновидів собак/коней подібний опис містить
лишень ознаки спільні для всіх, але не ті, за якими розмежовуються породи» [3].
Расу ж вчений визначає наступним чином: «Ця постійна істота складається не лише з живих індивідів, але й
з величезного ланцюга померлих попередників. Щоб
зрозуміти істинне значення раси, треба продовжити її у
минуле і в майбуття. Вона керується незримим підсвідомим. Тією невидимою сферою, яка тримає під своєю владою усі прояви розуму й характеру» [3]. Продовжуючи
текст, Ле Бон чомусь починає говорити вже не тільки
про расу, а й про народ. І в його тексті розрізнити межі
того й іншого неможливо: «Долею народу значно більшою
мірою керують покоління померлих, аніж живих. Основи
раси закладалися саме ними. Століттями вони творили
ідеї й почуття і всі спонуки нашої поведінки. Померлі
передають нам не лише фізичну організацію, але й
думки» [3].
Але згодом Г. Ле Бон таки розводить окреслені поняття: «Французи складаються із дуже різнорідних рас і
мають, відповідно, геть не однакові ідеї й почуття. Тому
вони стають жертвами розбрату. Чого не можна сказати
про інші народи» [3].
Пізніше окремою схемою культуролог «обрамлює»
націю, використовуючи англійський приклад: «У цих
останніх англосакс, нормандець, древній бретонець
зрештою злились і утворили дуже однорідний тип. Тому
спосіб діяльності у них теж однаковий. Після «зрощення»
вони витворили й три найважливіших складники народної
душі: спільні почуття, інтереси і віру. Якщо якась нація
досягає цього – встановлюється інстинктивна згода усіх
її членів» [3].
Подібно, але з деякими нюансами, визначає націю і
Е. Канетті: «Можна фундаментально вивчити його
(народу – О. К.) традиції і звичаї, спосіб правління, літературу, але все одно знехтувати таким специфічно національним, як віра» [4]. «Відповідно нації слід розглядати
так, наче це релігії» [4].
Відштовхуючись від озвучених напрацювань, уже можна дати робочі визначення понять «раса», «народ»,
«нація». Раса – система людських спільнот, які характеризуються подібністю певних біологічних ознак, що
сформувалися у визначених географічних регіонах як
результат адаптації до навколишнього середовища.
Народ/етнос – населення певної країни, яке має спільну
мову, культуру, територію, історичне минуле, і віру
(котру не варто ідентифікувати з релігією). Нація – це
народ, представники якого так тісно об‘єднались, що
утворили дуже однорідний тип, у якого спільний спосіб
діяльності, почуття, інтереси і віра.
Таким чином ми осмислили те, що перебуває з масою
у певних родових зв‘язках і не належить до однієї
парадигми. Тепер спробуємо розібратися з майже або й
зовсім синонімічними поняттями.
У творі Г. Ле Бона як адекватні вживаються назви
«маса» і «натовп». Однак натовп явно, хоч, мабуть, і
спонтанно, має негативніше забарвлення і означає один з
градаційно крайніх виявів маси. Вчений, до речі, відразу
зазначає, що, оскільки модифікацій об‘єкта його досліджень багато, то він вивчатиме лише одну – найпрозорішу.
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Опис натовпу в інтерпретації Г. Ле Бона давно став
хрестоматійним. У преамбулі до першого розділу «Загальна характеристика натовпу» книги «Психологія народів і
мас» він окреслює коло проблем, що розглядатимуться,
проектуючи водночас масу як явище : «Що складає натовп
з психологічної точки зору? – Багаточисленного скопища
індивідів не достатньо для утворення натовпу. – Спеціальний характер одухотвореного натовпу. – Фіксування
ідей та почуттів у індивідів, які створюють натовп, і
зникнення їх власної особистості. – У натовпі завжди
переважає підсвідоме. – Зупинка діяльності півкуль
головного мозку і домінування спинного. – Притумлення
розумових здібностей та абсолютна зміна почуттів» [3].
Далі Г. Ле Бон акцентує, що саме «зникнення свідомої
особистості та одновекторність почуттів і думок –
ключові риси, які характеризують натовп» [3]. І ці риси
не потребують обов‘язкової та одночасної присутності
багатьох індивідів в одному місці. «Тисячі відокремлених
один від одного індивідів можуть одночасно потрапляти
під вплив сильних емоцій чи якихось грандіозних подій –
і перетворюватись в одухотворений натовп» [3].
Ось знакове в усіх аспектах визначення Г. Ле Бона:
«Найбільш вражаючий факт одухотвореного натовпу
наступний: які б не були індивіди, що складають його,
якими б не були їхні стиль життя, заняття, характер чи
розум, одного перетворення в натовп достатньо, аби в
них витворився тип колективної душі, котрий примушує
відчувати, думати і діяти абсолютно не так, як відчував
би, думав і діяв кожен зокрема […]. Одухотворений
натовп – тимчасовий організм, утворений із різнорідних
елементів, котрі об‘єдналися на одну лиш мить, наче
живі клітини, що сполучаються для творення нової,
цілком відмінної від першоджерел, істоти [3]. (Окрім
власне маси/натовпу, Ле Бон використовує лексему
аудиторія. В його розумінні – це розвіяний натовп).
Лебонівське визначення маси ще чіткіше окреслилось
та надійніше зафіксувалося у науковій сфері в творчості
З. Фройда. «У психічному житті людини завжди присутній
«інший». Він, як правило, є взірцем, об‘єктом, помічником
чи опонентом, тому психологія особистості від початку є
водночас психологією соціальною» [5, с.7], – наголошував
Зигмунд Фройд. «Найважливіші особливості індивіда,
котрий перебуває в масі, на погляд дослідника, наступні:
«Зникнення свідомої особистості, перевага несвідомого,
одновекторна орієнтація думок та почуттів як вислід
заражень та навіювань, тенденція до невідкладної
реалізації навіяного. Індивід перестає бути самим собою
і перетворюється у безвольний автомат» [5, с.16].
Головний фактор масової комунікації – несвобода в ній
окремої людини, яка тут двояко несамодостатня, бо
пов‘язана з вождем та іншими масовими особами. Явище
такого зв‘язку Фройд назвав ідентифікацією. Таким
чином З. Фройд засвідчує «картину безумовного регресу
психічної діяльності індивіда до більш раннього рівня,
який ми звикли констатувати у дикунів та дітей. Окреслений процес, – на його думку, – властивий особливо звичайним масам, в той час як у мас високоорганізованих, штучних, ця регресія може затримуватися» [5, с.72]. Отож
батько психоаналізу теж проектує певні градації та
модифікації мас. І з метою апробації поглядів розглядає
первісну орду та військо.

Однак мілітарний акцент масовості заперечує вже учень
З. Фройда австрійський та американський психолог
Вільгельм Райх. У книзі «Психологія мас і фашизм» він
пропонує сприймати націонал-соціалізм не як політичну
реалію, а як внутрішню ірраціональну характерологічну
структуру усіх звичайних людей, первісні біологічні
потреби котрих тривалий час притумлювалися авторитарними інституціями (найбільше – сім‘єю та церквою) [6].
Так само дистанціює масу від політичного та міліарного відомий іспанський теоретик комунікації Х. Ортеґа-іҐассет. «Під масою, пише він, – не слід розуміти тільки
робітників; це слово окреслює тут не якийсь суспільний
клас, а радше рід людини, який нині можна знайти серед
усіх суспільних прошарків» [7]. В інтерпретації
Х. Ортеґи-і-Ґассета маса – це не множина і не збірне
поняття, а така, як усі, тобто – універсально сіра людина.
«Аби відчути масу як соціологічну реальність, – мислив
учений, – не потрібні людські скопища. Маса це, чи – ні,
можна визначити за однією людиною. Маса – всякий і кожен, хто ні в добрі, ні в злі не міряє себе особливою міркою, а є таким, ―як усі‖, і не почувається ображеним,
навпаки, – задоволений власною універсальністю» [7].
У продукуванні людино-маси Х. Ортеґа-і-Ґассет звинувачує
найсучасніші технології, які дозволяють, з одного боку,
думати і творити, не задіюючи розум та обдарування, з
іншого – не усвідомлювати, що за технікою та прогресом
стоять геніальні прозріння талановитих особистостей.
Як ми уже згадували, синонімом лексеми «маси »
найчастіше постає слово «натовп». Про мікроби зла, які
«дуже легко поширюються у натовпі писав С. Сігеле [8].
Однак натовп соціальний психолог зовсім не протиставляв
масі, хоча теж не вважав однорідним і поділяв на дві
категорії: майже божевільний та страшний у негативних
проявах і – спокійний (котрий легко піддається вмовлянням та контролю). У визначенні натовпу як еквіваленту
маси, він наближався до поглядів З. Фройда.
Активно використовує назву натовп Габріель Тард –
автор наукових праць «Суспільна думка та натовп»,
«Особистість і натовп». Щоправда, характеристика
натовпу в нього теж дуже нагадує те, що писали про масу
його сучасники Г. Ле Бон та З. Фройд. Г. Тард акцентує
на вирішальній ролі наслідування [9]. Але ілюструючи
вплив цього феномену, чомусь виходить за межі окресленого класиками поняття маси чи натовпу і аналізує народи,
головно – європейські, як видання «набрані однаковим
шрифтом», що сформували усі соціальні феномени на
кшталт суспільної думки, моди, релігії та ін. Від натовпу
Тард відокремлює також публіку, зауважуючи, що в натовпі передбачено тісні фізичні контакти та обмеженість
місця, а публіка може не бути просторово близькою, але
створювати суспільну думку завдяки сучасним засобам
масової комунікації. Різниця між натовпом і публікою
підсилюється тим, що можна належати до різних видів
публіка, але всього до одного натовпу; натовп більш
свавільний і нетерпимий, аніж публіка; він підпорядковується вождю і несе на собі його відбиток, а публіка не
кориться нікому, вона лиш надихається журналістами,
письменниками, політиками і, що цікаво, – проектує
власний відбиток на них; натовп ситуативний і менш
однорідний, а публіка – навпаки, адже вона орієнтується
на однаковий тип медіапродукції.

Scientific Journal Virtus, March # 32, 2019
Відомий культоролог та дослідник масової комунікації
Серж Масковічі не пропонує чіткого окреслення чи визначення маси. В його творчості одне і те ж може називатися
масою, натовпом, народом. Присутні навіть доволі
парадоксальні вислови на кшталт: «У масі своїй народ
шукає засліплення та сенсацій» [10]. Спершу цю порізному названу реалію він характеризує як «знеособлення
мислительних процесів, параліч ініціативи, уярмлення
індивідуальної душі колективною» [10]. На підтвердження
мовленого цитує Симону Вайль: «У тому, що стосується
здатності мислити, індивід перевершує співтовариство,
оскільки ця здатність з‘являється лише в окремому
розумі, представленому самому собі, у спільноті не
мислять взагалі» [10].
Однак пізніше вчений наче сам себе заперечує: «Варто
відкинути думку про те, що людські співтовариства
позбавлені креативності: історія та етнологія давели це
на матеріалі релігії, мови та економіки. Навряд чи існує
відкриття більш фантастичне, ніж землеробство, прекрасніше, ніж поезія та музика. І все це зобов‘язане своєю
появою генієві народів» [10]. Так С. Масковічі підтверджує
народне коріння мистецтв, техніки та науки. Він вважає,
що окрема людина береться за справу лиш тоді, коли група
чи соціальне оточення дає початковий поштовх.
Згодом дослідник акцентує на критеріях розрізнення
індивідуального та масового: «Усе зводиться до одного –
винахідливості. Вчений, державний діяч, президент чи
секретар партії, словом – керівник, є квінтесенцією
індивідуальності, її прототип – винахідник [10]. Буквально в усьому можна побачити різницю між категоріями
людей, обдарованих рисами винахідництва, а значить –
здатністю до керівництва, і такими, котрі можуть лише
наслідувати і бути ведомими. Останніх можна ідентифікувати за тим, чиє ім‘я вони носять, кого уособлюють і за
ким слідують: християни за Христом, дарвіністи – за
Дарвіним, комуністи – за Сталіним, психоаналітики – за
Фройдом і т. д.» [10]. Отже, як бачимо, масове, в інтерпретації С. Масковічі, може бути доволі високого
«ґатунку».
Дуже оригінально до масової комунікації підходить
Еліас Канетті. Він розрізняє не народ, націю і т. п., а
масу та зграю. Це чимось суголосе фройдівським роздумам
про орду як соціалізоване стадо, які певним чином
вивели масову комунікацію за межі соціальної і спроектували її на зоосферу.
Отже, масу Е. Канетті трактує майже так, як і класики.
Щоправда її основним ідентифікаційним критерієм
визначає не інстинкти та відсутність раціофакторів, а
загострену сенсорність: втрату страху перед дотиком.
«Страх недоторку, – зазначає він, – не облишає нас на
публіці. Манера поведінки у натовпі, на вулиці, в
ресторані, у транспорті продиктована саме таким
страхом [4]. І лише в масі людина звільняється від
страху дотиковості. Це єдина ситуація, коли страх
переходить у свою протилежність [4]. Хто віддав себе на
волю маси – не боїться її доторків, бо в ідеальному випадку
там усі рівні. Розрізнення не враховуються. Навіть
гендерні [4]. Усе відбувається, наче всередині одного
тіла. Отже, суттєвим стає щось на кшталт густини?
До речі: масою у лексикографічних джерелах, як
правило, називають не людську спільноту, а кількість
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речовини чи власне речовину. І йдеться в основному про
фізичні особливості чогось, оскільки маса – одна з
основних величин механіки, за допомогою якої вимірюють
кількість або міру інерції тіла стосовно сили, яка на
нього діє. Окрім того, маса ще тлумачиться як великі
«предмети з неясними для зору обрисами; те, що в своїй
сукупності утворює ціле, неподільне» – певну безформну,
схожу на тісто, речовину-безліч [11].
На відміну від маси, зграя (аналог первісного
об‘єднання людей для полювання), за Е. Канетті, – трансформація групи. Окрема людина у зграї ніколи не зникає
повністю. Як би не змінювалася конфігурація зграї, людина
в ній завжди скраю… «Коли зграя сидить довкола
вогнища, у кожного є сусід зліва і справа, але спина
відкрита, спина беззахисна перед усім ворожим» [4].
Вектор усталених акцентів та значень змінює також
наш сучасник, французький професор Мішель-Луї Руккет,
автор книги «Пізнання мас. Нариси політичної психології».
На його думку, людина, яка належить до маси, ніколи не
перетворюється на «гвинтик системи» чи безликий
автомат, бо вона окремо відчуває, сприймає, мислить,
отже – «зберігає свою індивідуальність» [12, с.11].
М.-Л. Руккет по-різному характеризує і наче розмежовує масу і натовп. «Слід повернутися до розмежування
маси та натовпу, – зазначає він. – Обидва поняття часто
використовувались, продовжують використовуватись і є
взаємозамінними. Тим не менше правда – в тому, що, поняття не є рівноцінними, якщо враховувати феноменальність. Натовп – данність сприймання, яке себе бачить та
розуміє, а маса – не обов‘язково. Натовп епізодичний,
маса – вічна. Натовп – це подія; маса – матриця подій.
Однак, щоб не впадати в контроверзи наївного реалізму,
варто домовитись про аналогічне використання, – резюмує
вчений» [12, с.14]. Далі він пише про те, що, на думку
Г. Ле Бона, натовп не обов‘язково є стовпотворінням, він
може утворюватись за допомогою друку й телеграфу, які
об‘єднують це явище у певне розумне (NB!) ціле. Акцент
на розумне, а не інстинктивне, звісно, заінтриговує.
Швидше за все М.-Л. Руккет не помітив, що назви «маса»
та «натовп» у Ле Бона адекватні й синонімічні. Насамкінець професор зазначає: «Ми будемо розглядати масу як
структурний продукт ідентичності еколого-ідеологічних
визначників. Залежно від обставин і точок зору, дане
похідне може проявлятися за допомогою дуже різноманітних феноменів, однак зрештою, якщо ці реалії співставити,
то вони взаємопов‘язані. […] Стовпотворіння/натовп,
таким чином, є залежним від обставин випадковим проявом маси» [12, с.15].
В Україні маси та їх комунікацію досліджує В. Різун.
Цитуючи Д.В. Ольшанського та ін., він поділяє їх на
великі – малі, стійкі – нестійкі, згуртовані – незгуртовані,
контактні – неконтактні, спонтанні – організовані,
однорідні – неоднорідні, прогресивні – консервативні,
активні – пасивні тощо та пропонує свою класифікацію,
яка умовно протиставляє маси як природні та штучні й
передбачає їх поділ на натовп (аналог лебонівського
«стада»), зібрану (на кшталт театральної та мітингової)
та незібрану (котра має спільне в мисленні й інтересах,
наприклад, електоральні маси, аудиторія ЗМІ) публіки.
При цьому розрізнення мас чомусь геть не знімають із
них «тавро» меншовартості, «прикріплене» до терміна в
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лебонівські часи (у підручнику «Теорія масової комунікації» В. Різун, зокрема, зауважив: «Термін ―маси‖ […]
вперше було вжито у контексті аристократичної критики
соціальних змін ХVII–XIX століть») [13, c.65-99]. Тобто,
як не крути, – все одно зберігається загальна тенденція
маркування маси як опозиції індивідуальності, оригінальності, аристократичної недосяжної високочолості тощо.
Вперше на науковому рівні чітко розмежував поняття
«маса» та «натовп» сучасний американський вчений
Герберт Блумер. На його погляд, люди маси, на відміну
від натовпу, не перебувають у просторовій близькості,
тому між ними немає взаємодії та обміну почуттями, а
натовп, навпаки, завжди готовий до узгодженої дії. До
маси, яка, як правило, анонімна, належать люди, що
мають різний соціальний статус та професії, тому маса
не має рис спільноти або громади [14, с.376].
«Г. Блумер вважає, що форма масової поведінки
вибудовується із індивідуальних ліній діяльності, а не із
узгодженої поведінки. Ці індивідуальні дії здійснюються
у вигляді виборів книг, речей, партії, моди, професії,
релігії. Якщо лінії вибору сходяться в одній точці, то
виникає феномен маси» [14, с.376]. Отже, як бачимо,
маса Блумера дуже індивідуалізована.
До речі: «розглядаючи питання групової психології,
З. Фройд та його послідовники виходили із створеної
ними методології психоаналізу, екстраполюючи поняття
та принципи, розроблені в практиці лікування неврозів,
на сферу соціально-психологічних явищ. За основу
інтерпретації міжособистісних і міжгрупових відносин
бралися психологічні механізми такої групи, як сім‘я»
[14, с.370]. Отож: масову комунікацію вони теж намагалися максимально індивідуалізувати.
У той час, як визначні науковці змагалися у визначеннях міри індивідуального в концентраті мас, відомий
культуролог Елвін Тоффлер озвучив позицію тотального
зникнення мас як реалії. «Ми спостерігаємо руйнацію
масової свідомості, – зазначає він, – її демасифікацію.
Актуальним стає збільшення ролі та різноманітності
міні-журналів та аркушів новин невеликих форматів,
найчастіше – у вигляді ксерокопій. Усе певною мірою
індивідуалізується. Як приклад демасифікації дослідник
наводить статтю з «Christianity Today» – ЗМІ консервативного протестантизму Америки: «Християни губляться
від доступності різнотрактувань Біблії. Давні християни
з таким не стикались. […] Жодна з версій не вважається
стандартом» [15]. З чого Е. Тоффлер робить висновок,
що наші релігійні погляди нагадують смаки: стають
менш однаковими та стандартизованими. Отже, мають
розвиватися яскраві особистості і творитися різноманітні
стилі життя. «Ми спостерігаємо народження постстандартизованої свідомості і постстандартизованого суспільства», – констатує Тоффлер [15].
Глобалізм йому уявляється чимось більшим, ніж ідеологія, яка слугує інтересам обмеженої групи людей.
«Націоналізм говорив від імені нації, глобалізм озвучує
позицію всього світу». І його поява – еволюційна необхідність – крок до «космічної свідомості», яка охопить не
лише Землю, а й Усесвіт. Описана мегаспільнота, на
думку Тоффлера, вступає у протистояння з державоюнацією (і чимось нагадує конфлікт народу-маси біблійних
часів – О. К.).

Щось подібне звучить у світовому бестселері японського фізика-фітуролога Мічіо Кайку «Фізика майбутнього
(Як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у ХХІ сторіччі)». «На додаток до дружнього
штучного інтелекту є ще й інший варіант: ми можемо злитися з нашими творіннями. – зазначає Кайку. – Замість
того, аби просто чекати, коли роботи перевершать нас за
інтелектом і можливостями, нам варто спробувати вдосконалити себе і стати суперлюдьми. Думаю, найімовірніше, в
майбутньому ми переслідуватимемо одночасно обидві ці
мети: створення дружнього штучного інтелекту і вдосконалення самих себе» [16, с.129]. Розглядаючи нову всеохопну
супермасу, Кайку не звертає уваги на раси, народи,
нації, маси. Для нього це щось набагато органічніше.
Розглядаючи перспективи майбуття, ставку на глобальний розум, технології та масу нового типу робив також
нобелівський лауреат і дисидент Андрій Сахаров. Бібліотека газети «День» серії «Підривна література» нещодавно
опублікувала його «Пам‘ятну записку», у якій зазначено:
«Я глибоко переконаний, що заключні у науково-технічному прогресі величезні матеріальні перспективи, при
усій їх важливості та необхідності, не вирішать долю
людства самі по собі. Науково-технічний прогрес не
принесе щастя, якщо не буде доповнюватися глибокими
змінами у соціальному, моральному і культурному житті
людства. Внутрішнє, духовне життя людей, внутрішні
імпульси їх активності найважче прогнозувати, але якраз
від цього, в кінцевому підсумку, залежить і загибель, і
порятунок цивілізації» [17, с.29]. «Зараз, коли існує
величезний розрив, який все збільшується, в економічному
розвитку різних країн, коли на обличчя розділ світу на
опозиційні групи ворогуючих держав, кількість небезпек,
які загрожують людству, колосально збільшується» [17,
с.29].
Поряд з ідеєю демасовізації існує інша, не менш
вагома, – про домінування маси нового типу. Так резюмувати можна, відштовхуючись від психоаналітичних
теорій К.Г. Юнга та ін., за якими рівень сублімативної
комунікації (такої, що дозволяє приборкати агресію,
інстинкти тощо) також залежить від психологічного
вияву людини, яка, як нам відомо, не лише стоїть по
обидва боки комунікативного ланцюга (як мовець,
сприймач та творець інформації), а і є амбівалентним
складником маси. Загалом психологічних типів, за Юнгом,
є чотири: емоційний, інтуїтивний, сенсорний, інтелектуальний [18].
Нас можна заперечити, зауваживши, що йдеться не
про людину, а про масу. Так, але ж маси – це також люди,
які об‘єднуються за якимось спонуками, приміром – за
інтересами (у випадку використання психоаналітичного
критерію – за психотипами). Звісно, якщо маси не вважати
суто негативним явищем культури, тобто – натовпомстадом. Отже, коли розширити розуміння масовості, то
великі спільноти можуть бути, окрім інстинктивних
(досліджених Ле Боном, Фройдом, Тардом, Сігеле тощо),
ще й розумовими, сенсорними чи інтуїтивними. Якщо ж
психологічні типи спроектувати на класичновичерпні
масовокомунікативні моделі [19, с.81-87], то «виходить,
що модель розголосу комфортна емоційному типові (для
реалізації первісних інстинктів), ритуалу – інтуїтивному
(акцент – на духовне спілкування й віру), трансмісія –
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царина сенсорики (у сенсі тактильності сигналів), а
рецепція, звісно, – домінанта розумового психологічного
типу, який і починає переважати в інформаційному
просторі Постмодерну. На наш погляд, психологічний
критерій, на відміну від пропонованих вченими непарадигмально-ситуативних, – не такий аморфний і більш
переконливий. За його допомогою можна спрогнозувати
використання конкретної комунікаційної моделі, поперше, орієнтуючись на спільноту, приміром, театральну,
радійну, літературну, мистецьку інтенет- тощо, по друге, –
на поширення власне інформації в контексті різних дискурсів. Тоді, творячи шоу, ми будемо використовувати
модель розголосу, пишучи психологічний роман – застосуємо рецептивну, для реклами задіємо – трансмісійну.
Можна навіть спробувати прокласифікувати масовокомунікаційні культуротворчі дискурси відповідно до чотирьох
моделей, як наслідок: скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, танець – виявиться цариною
сенсорності; шоу, телебачення, плакати, бульварні ЗМІ –
сферою емоційності; жива комунікація, преса, священні
книги – привілегією інтуїції; наукова та ускладнена
художня літератури, документалістика й кіно та багато
найновіших явищ сучасності потраплять в обладу
інтелектуалізму.
Збившись у масу, кожен психотип діє на рівні
свідомості та підсвідомості, бо несвідоме так ретельно
захищене, що зактивізовується лише в снах, під гіпнозом
та в результаті психічних захворювань. Отже, воно існує
винятково на індивідуальному рівні, хоча й задіює
архетипну загальнолюдську символіку (приміром, в
образах сну, художніх творах тощо), однак механізми
такого задіяння ще не вивчені. А от підсвідоме, як і
свідоме, – царина реалізації всіх видів комунікації, серед
яких і групова та масова. У ситуації комунікування
натовпу, аби захистити в стресовому стані своє несвідоме
(яке реагує виключно на індивідуальні комплекси),
свідомість маси активізує підсвідомість. А оскільки в
масу у вигляді її крайнього вияву – натовпу – потрапляють
усі чотири психотипи (тут вони якраз не диференціюються, як на рівні аудиторії засобів комунікації), то всі
чотири намагаються захисти несвідоме за рахунок власного свідомого, себто кожен посилює властиві йому
ведучі функції. Тому на зовнішній подразник стресу
частини маси реагують приблизно так: емоційний психотип нестримно виражає позитивні чи негативні почуття:
кричить, штовхається тощо. Раціонали, навпаки, –
намагаються збагнути, що відбувається, і на певний час
просто заклякають та не рухаються, а потім якось починають діяти, наприклад, – бігти (однак галасують та
задіюють силу вони вкрай рідко). Інтуїти теж стримані,
цей психотип шукає допомоги у вищих сил (найчастіше
за допомогою молитви). А от сенсорики, як і емотики,
надзвичайно активні, вони, як правило, прагнуть рятувати
матеріальні цінності, приміром, експонати музею чи
власні речі. Серед них багато мародерів [19, с.19-20].
Підтвердженням концепції домінування однієї з мас є
і той факт, що навіть першодослідники спільнотної
комунікації Ле Бон і Фройд вказували на обмеженість та
відносність об‘єкта дослідження, оскільки в його структурі
виявилось безліч винятків та алогізмів. Послідовники ж
Ле Бона і Фройда взагалі подекуди ставили під сумнів
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«класику жанру». В опозиційних концепціях, як ми уже
пересвідчилися, в основному йшлося про можливість
індивідуалізації мас, їх парадигмальну класифікацію
тощо. «Єдиним, хто відповідає за свою поведінку в масі,
на думку С. Сігеле, є індивід. Засобом виявлення міри
його відповідальності є його вразливість до навіювання.
Оскільки за умови найбільш сильного навіювання неможливе повне знищення людської індивідуальності, а лише
її послаблення, то злочин, який скоєно індивідом серед
натовпу, завжди має частину мотивів у фізіологічній та
психологічній організації цього індивіда. Отже, він
завжди буде нести відповідальність перед законом за те,
що ним скоєно. Чесна людина не буде підпорядковуватися
злочинним наказам натовпу і потрапляти у вир його емоцій» [8].
Задля справедливості слід зауважити, що «рятівна»
ідея індивідуалізації маси прозвучала ще в першоджерелах. Розглядаючи натовп як сліпу, некеровану силу,
Г. Тард, Г. Лебон, З. Фройд шукали шляхи перетворення
його на таку спільноту, яка позбулася б своїх негативних
руйнівних сил. […] Ефективним засобом вони вважали
його реорганізацію: спершу об‘єднання в групу, а потім
актуалізацію конкретних особистостей.
Загалом створюється дуже парадоксальна ситуація: і
теоретики мас, і ті, що пропонують концепції демасовізації, як бачимо, намагаються зафіксувати та описати
ідентичну актуальну на сьогодні реалію: масу свідомих
та відповідальних людей, тільки по-різному її називають.
Це саме та маса, чи немаса, у якій домінують раціоналізм
та індивідуалізм. І намагання сконстатувати факт
зростають пропорційно розвитку новітніх технологій: у
Фройда бачимо інтуїтивний натяк, у Руккета – концептуальну констатацію, а у найсучасніших вчених – безкомпромісні твердження. Отже, щоб потрактувати явище,
ми повинні його передусім назвати масою, або немасою.
На наш погляд, вважати об‘єкт немасою неефективно,
бо доведеться перейменовувати усю комунікаційну
піраміду. І навіть якщо припустити, що масова комунікація
стане індивідуальною (еквівалентом міжособистісної та
групової), то реалізовуватиметься вона все одно за
допомогою сучасних медіа, себто, фактор прискорення
та поширення на великі, хай і дистанційовані, спільноти,
лишається незмінним. Крім того, навряд чи сучасні ЗМК
здатні абсолютно знищити чи візуалізувати історично
витриману майданну комунікацію на стадіонах, під час
концертів тощо, бо є люди, яким та комунікація органічно
потрібна, і їх багато.
Поки ми схиляємося до думки, що сучасна масова
комунікація – то комунікація домінантної маси інформаційної доби, що, безумовно, впливає на обмін інформацією у середовищах інших мас, як свого часу впливала і
створювала ілюзію всеохопності комунікація емоційноінстинктивного характеру. В міру поглиблення та розгортання наукової розвідки ми, можливо, змінимо цей ярлик,
але об‘єкт дослідження від цього не зміниться.
Висновки. Отже, масова комунікація – це зумовлений
соціально-психологічними
особливостями
великих
спільнот процес передачі інформації та підтримання
контактів за допомогою каналів і передавачів – ЗМК – у
вимірі всіх сфер виробництва культури.
Відповідно – маса – дуже велика (міжрасова та міжна-
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ціональна), найчастіше – дистанційна та віртуальна,
спільнота індивідів з подібними статусами, цінностями,
орієнтаціями, провідними регуляторами поведінки,
суспільною свідомістю.
Натовп – частково деіндивідуалізована та фізично
анонімна, як правило, не дуже морально-етична масова
спільнота, у якій найчастіше відсутні ролі, норми і
правила, у крайньому вияві провідними регуляторами
поведінки стають інстинкти, ведомі колективним несвідомим. В інтелектуальному відношенні натовп перебуває
на нижчій стадії, порівняно з масою та індивідом. Натовпи
представників різних націй та народів не однакові, бо на
його вчинки діють ментальні темпераменти. До речі:
якщо демасовізація відбудеться – натовп як реалія
повинен зникнути.
Натовп у неагресивному стані можна називати юрбою.
Аудиторія – це дистанційована та опосередкована
спільнота конкретного дійства, чи ЗМК.
Публіка – аудиторія, що реально, а не віртуально,
зібралася в один час в тому самому місці.
Спільнота – загальна назва і принагідний замінник
усіх термінів, які ми тут тлумачимо у контексті
розуміння мас.
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NEW CONCEPT OF MASS COMMUNICATION: THEORETICAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS
The purpose of the study is to propose an alternative idea to the classical theories of masses and their communication with
reference to the views of culturologists, psychologists, philosophers, and communication theorists. The goal involves activating
the concepts that have been developed by G. Le Bon, Z. Freud, C.G. Young, W. Wundt, E. Canetti, W. Reich, J. Ortega y
Gasset, S. Siegel, G. Tard, S. Maskvichi, M.-L. Rukket, A. Tofler, A. Sakharov, V. Rizun, D. Olshanskyi, HG. Blumer,
V. Moskalenko, M. Kaku, and choosing those aspects which according to the scholars themselves, are controversial and
require additional consideration. Typically, these aspects differ from the established notions of mass communication, because
they rationalize and categorize them according to the types of highly organized masses in the cultural creative dimension,
individualize the process of mass communication, and free it from stereotyped negativism, etc.
Methodology. The comparative method of terminological analysis was the basis for analysis. By comparing the definitions
of the masses, we tried to find optimal ones for the present. To analyse theories in their occurrence and development, the
historical approach was used. System analysis enabled us to consider mass communication in a holistic and hierarchical way
as an integral functional system. Modelling was important for creating a new concept of mass communication. Significant
temporal remoteness of certain events led to the use of hermeneutic approach. Semiotics was always important. It helped to
abstract from stereotypes and analyse mass communication from the point of view of secondary sign systems.
The scientific novelty lies in the fact that for the first time, not denying the classical theories, but merely supplementing
them with the lost facts, we propose to consider mass communication as a result of the process of transmitting information
conditioned by social-psychological features of large communities, and maintaining contacts through channels and
transmitters of mass media in the dimension of all spheres of cultural production. Among the communities there are also
rational ones that are not typical for classical theories. It is evident that they are dominant in our time.
Key words: communication, mass, theory, individual, rational, crowd, people, model.
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ФЕДЕРАЛІЗМ КАНАДИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Висвітленню сутність та зміст канадського федералізму. Проаналізовано основні положення щодо
взаємовідносин між суб‟єктами федерації. Акцентовано увагу на розкритті проблемних питань. Серед них:
фінансування освіти, розподіл зовнішньополітичної компетенції між федерацією та її суб‟єктами, у тому
числі у сфері федерально-провінційної співпраці у рамках участі Канади в міжнародних організаціях.
Зроблено висновок про те, що розмежування компетенції між союзом та його членами є одним із
найбільш складних питань при федеративній формі державного устрою, у т.ч. і Канади.
Ключові слова: Конституційний акт, Канада, федералізм, взаємовідносини, суб‟єкти, проблемні
питання.
Постановка проблеми. Розглядаючи питання щодо
форми держави певну зацікавленість викликає питання,
пов‘язане із взаємовідносинами, розмежуванням компетенції у різних сферах суспільного життя між федерацією у
цілому та її суб‘єктами щодо визначення ступеню автономності складових частин федерації, рівня децентралізації, демократизації суспільства, визначення проблемних
питань, зокрема, канадського федералізму.
Дане питання є досить актуальним з огляду на те, що
останнім часом між суб‘єктами федерації та федерацією
у цілому, спостерігається тенденція переходу до відносин
партнерства, домовленостей, спільних дій, спільної
відповідальності.
Слід зазначити, що питання, пов‘язані з даною проблематикою знаходяться у полі зору багатьох вітчизняних
та зарубіжних науковців, зокрема, таких, як: В. Авер‘янов,
М. Баглай, І. Бергенон, В.О. Качур, В.А. Козлов,
М. Корнієнко, Н. Мяловицька, В. Погорілко, І. Сабоурінг,
В. Сіренко, Ю. Тодика, О. Фріцький, В. Чіркін, І. Черченко,
В. Шаповал, та ін.
Разом із тим, аналіз останніх досліджень та публікацій,
в яких започатковано розв‘язання даної проблематики і
на які спирається автор, надає можливість виділити
невирішені раніше проблемні аспекти канадського
федералізму, які наразі є відкритими.
Мета роботи – проаналізувати та розкрити питання
щодо характеристики канадського федералізму та визначити проблемні питання у даній сфері.
Виклад основного матеріалу. Будь-яка федеративна
держава, у т.ч. і Канада, передбачає верховенство федерального законодавства. Таким чином встановлюється
ієрархія, за якої федеральний рівень влади виявляється
вищим від рівня суб‘єктів федерації.
Процес законодавчого закріплення подібної ієрархії у
федеративній державі є складним. Адже, розмежовуючи
компетенцію органів влади різних рівнів, законодавець
повинен враховувати не лише сферу політичної влади а
й усю сукупність діяльності владних структур щодо
сфери економіки, соціальної сфери, управління інфра-

структурними галузями, питаннями зовнішньої політики
та національної безпеки, право на використання природних
ресурсів тощо.
Слід зауважити, що відповідно до закріплених у конституціях сучасних федеративних держав предметів
відання і повноважень органів влади можна виділити
такі, що належать виключно федерації, суб‘єктам
федерації, спільного відання та таких, що не закріплені у
конституції. З поєднання цих видів предметів відання і
повноважень складаються різні способи їх розмежування.
Так, Канада належить до держав, у конституціях яких
визначено дві сфери відання і повноважень – федерації
та її суб‘єктів, а повноваження, не передбачені в тексті
конституції, належать або федеральним органам влади
або регіональним.
Так, у Конституційному Акті 1867 р., як складовій частині Конституції Канади 1982 р., міститься перелік
питань, які належать до відому федерації та перелік
питань, що вирішуються на рівні суб‘єктів федерації.
Визначаючи компетенцію суб‘єктів федерації на законодавчому рівні, законодавцем окреслюється коло
питань, які не можуть бути предметом їхнього відання.
Певною мірою такі обмеження направлені на недопущення
того, щоб суб‘єкти федерації набували ознак самостійних
держав, мали право укладати союзи або вступати в коаліцію з іншими суб‘єктами федерації чи зарубіжними країнами, право карбувати монети, випускати власні паперові
гроші, тощо.
Слід відмітити, що найбільш гнучкою і зручною формою розмежування компетенції між рівнями влади є конкуруюча компетенція, яка включає значну частину економічних питань, які виражають спільний інтерес центру
та регіонів. Мяловицька Н. зазначає, що наявність такої
компетенції виключає жорстке розмежування повноважень
і сприяє постійній взаємодії центру та регіонів з конкретних питань, коригуванню балансу між різними рівнями
державної влади, але водночас може спричиняти конфліктні ситуації і тому вимагає виважених рішень [1, С.18-21].
Погоджуємось із даною позицією і ми.
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Звернемо увагу на те, що загальним правилом у канадській моделі федералізму є виключна компетенція федерації або її суб‘єктів, а спільна компетенція федерального
центру й провінцій розглядається як виключення. До
того ж у конституційних актах немає прямої вказівки на
можливість взаємного делегування предметів відання.
Зазначимо, що до компетенції федерації (ст.91 Конституційного акту 1867 р.) входять такі питання, як оборона,
державний борг, емісія грошей, оподаткування, регулювання торгівлі, банківська система, відносини з індіанцями
та ін. До компетенції провінцій (ст.92 Конституційного
акту 1867 р.), що має обмежувальний характер, належать:
місцеве оподаткування, створення провінційних державних
органів і регулювання діяльності муніципалітетів , питання
власності і цивільних прав, місцеве правосуддя і т.д.
Спільна юрисдикція встановлена у питаннях пенсійного забезпечення і грошової допомоги на утриманців
(страхування від безробіття залишилося у віданні
федерації). Федеральний уряд встановлює єдині стандарти
і порядок розподілу витрат на оплату таких послуг, як
медичне обслуговування, виплата пенсій, соціальне
забезпечення і будівництво федеральних автомобільних
шляхів [2, с.356]. Відмітимо, що за наявності сумніву
презумпція тлумачиться на користь компетенції федерації.
Слід звернути увагу на те, що початок самостійному
розвиткові канадської держави покладає «Акт про Союз
Канади, Нової Шотландії і Нью-Брансуіка, про їх управління і пов‘язані з цим питання» («An Act for the Union
of Canada, Nova Scotia and New Brunswik, and the
Government thereof; and for Purposes connected therewith»).
Положення даного документу, який дозволено було
цитувати як «Акт про Британську Північну Америку
1867», мали вирішити цілу низку питань державно-правового життя Канади, що виникли у результаті утворення
союзу провінцій [3].
Незважаючи на те, що «батьки конфедерації» обрали
для майбутньої канадської держави принцип федералізму,
вони були єдині у тому, що центральні органи влади повинні зосереджувати у своїх руках усі основні важелі
управління, а у разі потреби й володіти відповідними
правами для обмеження автономії провінцій або прямого
втручання у сферу їхньої юрисдикції. Про це переконливо
свідчить текст Акту 1867 р. Зокрема, у даному акті спостерігається вертикальний розподіл повноважень між
двома рівнями влади – федеральним і провінційним [4,
с.67].
Зазначимо, що в Акті 1867 р. були закладені фундаментальні основи державного механізму Канади, і,
передусім, – структури та регламентації діяльності
центральних органів влади – глави держави, виконавчого
апарату, парламенту, судових інстанцій та ін., на основі
принципу федералізму, оскільки союз цих провінцій став
політичним компромісом між ними і мав гарантувати
безпеку і захист інтересів як самих провінцій, так і
національно-мовних груп. Канада дістала систему
федеративного устрою з розподілом повноважень та
закріпленням за центральною владою права втручатися в
справи суб‘єктів федерації [5, с.27-28].
Звернемо увагу на те, що Акт 1867 р. проголосив також
сферою компетенції провінцій питання освіти. Це була
одна із найбільш спірних статей у конституції та викликала
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постійні суперечки між франкомовними та англомовними
канадцями [4].
Необхідно відмітити важливість положень статті 93
Конституційного акту 1867 року, яка полягає у тому, що
федеральний уряд був наділений владою захищати освітні
права релігійних меншин від втручань провінції. Однак,
досить часто федеральний уряд зазнавав труднощів при
вирішенні даних питань, оскільки доводилося втручатися в
автономію провінцій. До того ж це викликало двояку
реакцію: національні меншини засуджували федеральний
уряд у разі невтручання у вирішення справи, з іншого
боку, у разі втручання – засуджувався провінцією [6].
Зазначимо, що у другій половині ХХ століття Канада
увійшла до числа світових лідерів за такими показниками
як видатки на освіту, витрати грошей з розрахунку на
одного учня, співвідношення між викладачами та учнями в
середніх школах і вузах, використанням комп‘ютерної
техніки у навчальному процесі і т.д. Головним же результатом довгострокової політики держави у цій сфері стало
постійне підвищення освітнього рівня населення і
формування стійких позитивних зв‘язків між інвестиціями
в людський капітал і розвитком економіки і суспільства.
Оскільки, у Канаді освіта відноситься до юрисдикції
суб‘єктів федерації, а саме провінцій та територій,
система її організації може істотно відрізнятись у різних
регіонах, хоча в узагальненому вигляді суттєвих відмінностей щодо освітніх стандартів не має. Слід відмітити, що
у структурі федерального уряду Канади відсутнє міністерство освіти. Існують міністерства освіти відповідних
суб‘єктів федерації.
Згідно до закріплених Конституцією повноважень, у
Канаді федеральний уряд не має права направляти асигнування на освітню діяльність вузів прямо, а лише опосередковано. Так, у фінансуванні щкільної освіти федеральна
влада майже не приймає участі, а її організаційний і
фінансовий внесок у розвиток вищої і професійно-технічної освіти є значним.
Необхідно звернути увагу на те, що активізація ролі
федеральної влади у сфері освіти, розвиток взаємодії з
провінціями і безпосередньо з навчальними закладами
відбувається у зв‘язку з розробкою і здійсненням загальнонаціональної інноваційної стратегії [7]. Так, у
результаті підписання відповідних угод із провінціями
чи безпосередньо з університетами щодо реалізації
планів даної стратегії були засновані нові програми, у
рамках яких федеральний уряд поступово нарощує асигнування на підготовку викладацьких кадрів для університетів, на підвищення оплати праці викладачам, реорганізацію
вузівських бібліотек, технічне оснащення навчального
процесу, проведення дослідницьких робіт [8, с.82-103].
Важливо звернути увагу і на те, що ст.93 Конституційного акту 1867 року містить положення про те, що парламент Канади може видавати допоміжні закони, а Генералгубернатор приймати певні рішення у Раді на підставі
даної статті з метою її виконання.
Слід виділити і такий напрямок розмежування компетенції між федерацією у цілому та її суб‘єктами як зовнішньополітичний. Так, в механізмі зовнішніх відносин
держави, зокрема, федеративної, виникає проблема щодо
розмежування компетенції. Відмітимо, що суб‘єкти
федерації мають надзвичайно обмежені повноваження у
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сфері зовнішньої політики, адже саме держави визначаються як суб‘єкти міжнародного публічного права.
З огляду на це суб‘єкти федерації володіють значною
самостійністю у внутрішніх справах, а зовнішні зносини,
як правило, зосереджені в руках центральної влади.
Межі самостійності суб‘єктів визначаються конституцією
федеративної держави [9, с.35].
Звернемо увагу на те, що на відміну від конституцій
ряду інших федеративних держав, Конституція Канади
не наділяє суб‘єктів федерації повноваженнями щодо
укладення угод з іноземними партнерами, так само як і,
зрештою, не регламентує зовнішньополітичної компетенції
самої федерації (ст. 132 Конституційного Акту 1867 р.).
У такій ситуації міжнародно-договірна практика провінцій
Канади, яка de facto склалася на сьогоднішній день,
набуває значення так званої конституційної конвенції
(звичаю), а проблема конституційного розподілу зовнішньополітичної компетенції між федеральним «центром»
і провінціями Канади на сьогодні залишається відкритою [10, с.160-163].
У даному контексті важливого значення набувають
питання щодо федерально-провінційної співпраці у
сфері міжнародних відносин. Зокрема, до підписання
міжнародної угоди за участю Канади федеральний уряд
веде прямі консультації з урядами провінцій з усіх
питань, що входять до провінційної компетенції. Такого
роду взаємодія була успішно апробована, зокрема, на
початку 90-х років ХХ століття в ході підготовки
Договору про Північноамериканську зону вільної
торгівлі, коли перед підписанням договору, його проект
було детально проаналізовано урядами усіх десяти
провінцій Канади з наданням прем‘єром кожної провінції
офіційного висновку щодо даного проекту. В деяких
інших випадках укладались угоди ad hoc між федеральним урядом і урядами провінцій, що надавали
суб‘єктам канадської федерації свободу дій на
міжнародній арені у певній сфері діяльності.
Слід також звернути увагу на проблемні питання, які
виникають у сфері федерально-провінційної співпраці у
рамках участі Канади в міжнародних організаціях, де є
необхідною гармонізація позицій «центру» і суб‘єктів
федерації, оскільки питання, що належать до сфери діяльності цілого ряду міжнародних організацій (ЮНЕСКО,
Міжнародна організація праці, Всесвітня організація
охорони здоров‘я, тощо) за Конституцією Канади, становлять предмет провінційної або ж конкуруючої компетенції.
Відмітимо, що практика федерально-провінційної
взаємодії у даній сфері являє собою, відповідно до
розробленого механізму співпраці, певний алгоритм дій.
Згідно якого провінції інформують федеральну владу
про те, що угода, яка готується, в аспекті взаємодії зі
спеціалізованими установами ООН, зачіпає питання
провінційної компетенції. У свою чергу федеральний
уряд завчасно повідомляє провінції про всі положення
майбутніх міжнародних угод за участю Канади, що торкаються інтересів суб‘єктів федерації.
У сучасних умовах, за відсутності чіткої конституційної регламентації із розглянутого кола питань, взаємовідносини федерального «центру» і суб‘єктів федерації у
сфері зовнішньої політики Канади нерідко ґрунтуються
на звичаєвих нормах, що склались у цій сфері. Провінції

Канади виявляють певну ступінь самостійності зовнішньополітичної активності, без участі федерального
«центру», що також має, в основному, звичаєве підґрунтя [10, с.160-163].
Звернемо увагу на те, що чимало важливих рішень
приймається на федерально-провінційних нарадах і
конференціях, які жодним чином не регламентовані в
конституційному порядку. Питання, пов‘язані з оподаткуванням, виплатою пенсій, медичним обслуговуванням
досить часто є предметом обговорення між главами
федерального та провінційних урядів.
Для більш точного з‘ясування розмежування компетенції провінційних і федеральних властей сторони спору
вдаються до судової практики, оскільки законодавчі
повноваження федеральних і провінційних рівнів влади
змінювалися не тільки завдяки внесенню змін до
Конституції, але й шляхом їх тлумачення судовою
владою Канади. Важливе місце в розвитку канадського
федералізму посідає Верховний суд Канади, який за
Конституційним Актом 1982 року отримав також
повноваження конституційного суду (частково дані
повноваження він виконував і раніше на підставі
конституційного звичаю) [2].
Висновки. Таким чином, з огляду на вищевикладене
можна зробити висновок про те, що розмежування компетенції між союзом та його членами є одним із найбільш
складних питань при федеративній формі державного
устрою, у т. ч. і Канади. Канада належить до держав, у
конституціях яких визначено дві сфери відання і повноважень – федерації та її суб‘єктів, а повноваження, не
передбачені в тексті конституції, належать або федеральним органам влади або регіональним. Перелік питань,
що відносяться до виняткової компетенції канадських
провінцій, вважається остаточним, а компетенція союзу
може доповнюватись і розширюватись. Особливістю канадської моделі федералізму є виключна компетенція
федерації або її суб‘єктів, а спільна компетенція федерального центру й провінцій розглядається як виключення.
Серед проблемних питань канадського федералізму
слід виділити питання, пов‘язані з фінансуванням освіти
в аспекті активізації ролі федеральної влади щодо
взаємодії з провінціями і безпосередньо з навчальними
закладами; розподілу зовнішньополітичної компетенції
між федерацією у цілому та її суб‘єктами, у тому числі у
сфері федерально-провінційної співпраці у рамках участі
Канади в міжнародних організаціях.
З огляду на вищевикладене вважаємо, що питання щодо
розмежування компетенції у залежності від предмету
відання у сучасній федеративній державі, у т.ч. Канаді, є
перспективним в аспекті подальших розвідок у даному
напрямку.
Література
1. Мяловицька Н. Особливості розмежування компетенції
між рівнями влади в сучасних федеративних державах світу / Н.
Мяловицька // Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 70. – 110 с.
2. Конституції зарубіжних країн: Навчальний посібник /
Авт.-упоряд.: В.О. Серьогін, Ю.М. Коломієць, О.В. Марцеляк
та ін../ За заг. ред. к.ю.н., доц. В.О. Серьогіна. – Харків:
Видавництво «ФИНН», 2009. – 664 с.
3. Bergenon I. The History of Quebec. The Patriete‘s Handbook. –
Toronto. -1975. – P.140

Scientific Journal Virtus, March # 32, 2019
4. Sabouring I. Canadian Federalism and International
Organization: A Focus on Quebec. A Dissertation. – Columbia
University. – 1971. – P. 67
5. Качур В.О. Англо-американські державотворчі традиції в
Акті про Британську Північну Америку 1867 року (до 140-річчя
з дня утворення Канадської держави)/ В.О. Качур // Часопис
Київського університету права:укр. наук.-теорет часопис.- Київ,
ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького. – 2007. – № 4. – 214 с.
6. Van Loon R.J., Whittington M.S. The Canadian Political
System. – Toronto. – 1987. – P. 247
7. Соколов В.И. Канада на путях построения
инновационного общества / В.И. Соколов // США и Канада:
экономика, политика, культура. – 2005.- № 6, С.23-36
8. Немова Л.А. Канада: политика государства в сфере
образования /Л.А. Немова //США и Канада: экономика,
политика, культура. – 2006. – № 9 (441). – 130 с.
9. Черченко І. Участь суб‘єктів федерації в механізмі
зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект)
/І.Черченко //Право України. – 2003. -№ 10. – 172 с.
10. Сироїд Т.Л. Міжнародне право: навч. посібник. –
Х.:ХНУВС, 2009. – 312 с.
References
1. Mialovytska N. Osoblyvosti rozmezhuvannia kompetentsii
mizh rivniamy vlady v suchasnykh federatyvnykh derzhavakh svitu
/N. Mialovytska // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu
imeni Tarasa Shevchenka. – 2006. – № 70. – 110 s.

245

2. Konstytutsii zarubizhnykh krain: Navchalnyi posibnyk /
Avt.-uporiad.: V.O. Serohin, Yu.M. Kolomiiets, O.V. Martseliak ta
in. / Za zah. red. k.iu.n., dots.V.O. Serohina. – Kharkiv:
Vydavnytstvo «FYNN», 2009. – 664 s.
3. Bergenon I. The History of Quebec. The Patrietes Handbook. –
Toronto. -1975. – P.140
4. Sabouring I. Canadian Federalism and International
Organization: A Focus on Quebec. A Dissertation. – Columbia
University. – 1971. – P. 67
5. Kachur V.O. Anhlo-amerykanski derzhavotvorchi tradytsii v
Akti pro Brytansku Pivnichnu Ameryku 1867 roku (do 140-richchia z
dnia utvorennia Kanadskoi derzhavy)/ V.O. Kachur // Chasopys
Kyivskoho universytetu prava:ukr. nauk.-teoret chasopys. – Kyiv,
un-t prava NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im.
V.M. Koretskoho. – 2007. – № 4. – 214 s.
6. Van Loon R.J., Whittington M.S. The Canadian Political
System. – Toronto. – 1987. – P. 247
7. Sokolov V.Y. Kanada na putiakh postroenyia
ynnovatsyonnoho obshchestva / V.Y. Sokolov // SShA y Kanada:
эkonomyka, polytyka, kultura. – 2005.- № 6, S. 23-36
8. Nemova L.A. Kanada: polytyka hosudarstva v sfere
obrazovanyia /L.A.Nemova //SShA y Kanada: эkonomyka,
polytyka, kultura. – 2006. – № 9 (441). – 130 s.
9. Cherchenko I. Uchast subiektiv federatsii v mekhanizmi
zovnishnikh vidnosyn Kanady (konstytutsiino-pravovyi aspekt)
/I.Cherchenko //Pravo Ukrainy. – 2003. -№ 10. – 172 s.
10. Syroid T.L. Mizhnarodne pravo: navch. posibnyk. –
Kh.:KhNUVS, 2009. – 312 s.

Varunts L.D.,
Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Department constitutional and International law, Faculty № 4
Kharkiv National University of Internal Affairs, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0024-385X,
VLarisa@i.ua
Ukraine, Kharkiv
FEDERALISM OF CANADA: GENERAL CHARACTERISTICS AND ISSUES OF CONCERN
The article is devoted to highlighting the essence and content of Canadian federalism. Analyze the main provisions about
the relationship between the subjects of the Federation. The author focuses on the disclosure of problematic issues.
Among them are issues related to the financing of education, the distribution of the foreign policy framework between the
federation and its subjects, including in the sphere of federal-provincial cooperation in the framework of Canada‟s
participation in international organizations.
It was concluded that the delimitation of competence between the union and its members is one of the most difficult issues
in a federal form of government, including Canada.
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СТІЙКІСТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
Стаття присвячена розгляду теоретичних питань впливу дезінформації на стійкість системи
державного управління у сфері біологічної безпеки в умовах гібридних загроз. Розглянуто основні форми і
методи дезінформування суб‟єктів забезпечення біологічної безпеки. Визначено суб‟єкти та об‟єкти
дезінформації в державному управлінні забезпеченням біологічної безпеки.
Ключові слова: національна безпека, система державного управління у сфері біологічної безпеки,
суб‟єкти дезінформації, об‟єкти дезінформації.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації боротьба
між державами, спрямована на досягнення переваг в
інформаційній сфері проявляється у вигляді інформаційного та психологічного протиборства. Дезінформація як
форма інформаційно-психологічного протиборства тісно
пов‘язана з такими глобальними загрозами як знищення
державності, соціальна нестабільність та міжнародні
конфлікти. Конституцією України забезпечення інформаційної безпеки віднесено до найважливіших функцій
держави.
Організацією Об‘єднаних Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Організацією американських держав і Африканською комісією з прав людини і народів у березні 2017 року було прийнято Спільну декларацію про свободу вираження поглядів, в якій основна
увага приділялась так званим підробленим новинам,
дезінформації та пропаганді [25].
Дослідженню актуальних питань забезпечення стійкості
державного управління, а також стійкості інформаційних
систем, інформаційно-телекомунікаційних мереж та критичної інформаційної інфраструктури, визначенню показників стійкості віртуальної спільноти до інформаційних
атак, присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Г. Андреєв, Г. Аншакова, Р. Алямкіна,
В. Бурячок, О. Барабаш, В. Василенко, В. Гончаренко,
С. Гнатюк, Е. Зеленцова, Р. Захарченко, А. Конограй,
В. Корянов, В. Кононович, Г. Казаков, І. Краснов,
І. Королев,
О. Корченко,
В. Лукічова,
І. Ліщук,
В. Мінаєв, О. Маслак, Ю. Монахова, Я. Мостового,
Д. Обідіна, А. Райкова, А. Сологуба, А. Сидарас,
Г. Ситника,
І. Саланда,
О. Суходоля,
О. Степко,
В. Шеломенцева, С. Ченцов, М. Федоріна, С. Федушко,
М. Ющенко та ін.
Окремі питання проведення інформаційно-психологічних операцій, протидії інформаційним війнам та забезпечення інформаційної безпеки розглянуто в роботах:
А. Авраменко, Д. Барлогу, Ю. Вознюк, Я. Волкова,
А. Головка, І. Діордіца, П. Жантовського, О. Запорожець,
В. Кафтан, В. Куткіна, О. Литвиненка, А. Марченко,
Н. Марголіної, Т. Матициної, Е. Нестеренко, К. Панцерєва,
Л. Піддубної, Ю. Романчик, А. Старунського, Д. Шибаєв а,
К. Ширяєва, Ш. Уотермен, Н. Черкасова, С. Хілдрет, та
ін. Однак, незважаючи на вагомий науковий доробок
зазначених вчених, залишаються недостатньо дослідже-

ними питання впливу дезінформації на стійкість системи
державного управління у сфері біологічної.
Мета роботи – дослідження явищ і процесів стійкості
системи державного управління у сфері біологічної
безпеки в умовах дезінформації та гібридних загроз.
Виклад основного матеріалу. Глобальна інформаційна
експансія помітно впливає на національні інформаційні
ресурси у сфері забезпечення біологічної безпеки, відбувається їх уніфікація в інтересах держав, що мають
провідні позиції у світі. Інформаційний простір стає ареною
геополітичної конкуренції та важливим інструментом
впливу на свідомість населення. Інформація та інформаційні технології стають дієвими засобами завоювання
світу [1, 2], а також сприяють розширенню спектру
гібридних загроз для національної безпеки, зокрема в
частині застосування прийомів інформаційно-психологічного впливу.
Суб‘єктами ведення гібридної війни активно використовуються такі прийоми інформаційно-психологічного
впливу як: спеціальні засоби дезінформації, дезорієнтації,
компрометації, дискредитації, прихованого психологічного
впливу на свідомість, зниження морально -психологічної
стійкості, параліч волі до протидії, створення
сприятливої соціально-політичної обстановки в країні,
психологічний тиск (залякування та стримування),
використання агентів дезінформаторів для прихованого
спрямування діяльності об‘єкту впливу в інтересах
суб‘єкту гібридної агресії, використання неточностей
офіційних повідомлень, а також використання інформації
проти людського розуму і психіки, маніпулювання суспільною свідомістю та суспільною думкою на різних соціальних рівнях; кібернетична та мережева боротьба (використання інформаційних інфраструктур суперника у власних
цілях); боротьба з системами управління, проведення
інформаційно-розвідувальних операцій; електронна боротьба для погіршення інформаційних можливостей та ін.
Інформаційно-психологічні засоби впливу відкритого та
закритого типів застосовуються суб‘єктами гібридної
агресії до представників органів державної влади,
місцевого самоврядування, суб‘єктів забезпечення
біологічної безпеки держав-суперників і партнерів.
Дезінформування перетворюється на популярний і потужний інструмент інформаційно-психологічного впливу,
здатний забезпечити реалізацію інтересів суб‘єктів
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дезінформування у різних сферах суспільного життя та
залишається найефективнішим засобом проведення
спеціальних інформаційних операцій [3]. Використання
інструментів
сучасної
інформаційно-психологічної
боротьби, може призвести до бездіяльності суб‘єктів
забезпечення біологічної безпеки або до їх протиправної
діяльності на користь іноземних держав. Ускладнює
ситуацію поширення корупції в органах державної влади,
діяльність керівного складу суб‘єктів забезпечення
біологічної безпеки в інтересах міжнародних організацій,
транснаціональних корпорацій, а також в корпоративних
та особистих інтересах.
Вітчизняні та зарубіжні науковці розглядають дезінформацію як процес маніпулювання інформацією (введення в оману шляхом надання неповної інформації або повної, але уже застарілої інформації, спотворення контексту
або частини інформації) [3,4]; як «навмисну неправду»;
як новини, або імітаційні документальні формати для
просування політичних цілей [5]; процес поширення у
засобах масової інформації або у інший спосіб спотворених або свідомо неправдивих відомостей, а також як
інформаційно-психологічний вплив, спрямований на
свідомість людини. Енциклопедія сучасної України
визначає дезінформацію як спотворену, свідомо неправдиву, провокаційно-тенденційну інформацію, поширену
як правдиву з метою введення в оману громадськості,
політичних опонентів, конкурентів тощо. У військових
науках дезінформація розглядається як спосіб оперативного або стратегічного маскування, що полягає у планомірному навмисному розповсюдженні неправдивих відомостей про власні збройні сили, їх склад, озброєння, боєздатність і плани дій [3,6,7,8].
Форми і методи проведення спеціальних інформаційних операцій з використанням дезінформації залежать
від мети проведення таких операцій та можливостей
суб‘єкта дезінформування. Вітчизняні та зарубіжні вчені
стверджують, що дезінформація є ефективною у разі
використання різноманітних методів, які поділяють на
три категорії: стратегічна асиметрія (використання
відмінностей в системах засобів масової інформації),
тактична гнучкість (орієнтація на вразливі групи
населення), правдоподібне заперечення (дозволяє
маскувати джерела дезінформації) [3]. Дезінформування
використовується для прихованого нав‘язування об‘єкту
впливу певних цілей, бажань, намірів, відносин та
установок, а також для зміни напряму його діяльності,
прихованого спонукання до виконання визначених маніпулятором дій спрямованих на досягнення певної мети.
Аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що до
основних видів дезінформації відносять: уведення в
оману (надання спотвореної хибної інформації для
прийняття відповідного управлінського рішення);
модифікацію інформаційного потоку (вибіркове подання
інформації, упереджене висвітлення подій з використанням правдивих даних); технологію створення «білого
шуму» (оточення правдивої інформації її неправдивими
версіями, підтвердженими доказами, фактами, свідками);
дезінформування від зворотного (надання правдивих
відомостей у спотвореному вигляді, так що вони сприймаються як неправдиві); термінологічне мінування (підміна
первинної суті базових тлумачень понять, визначень та
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ін.); маніпулювання діями особи для заміни напрямів її
діяльності або ступеня зусиль у певному виді діяльності,
зокрема шляхом поширення вигідних маніпулятору цінностей, зміну поглядів на певну подію, зміну світоглядних
установок; пропаганду, диверсифікацію громадської
думки, поширення чуток та ін.
Суб‘єктами дезінформації, які використовують дезінформацію для проведення спеціальних інформаційних
операцій в державному управлінні забезпеченням біологічної безпеки можуть виступати: спеціальні, дипломатичні
служби та спеціальні місії іноземних держав, політичні і
громадські організації, бізнес-структури, транснаціональні
корпорації, міжнародні організації, терористичні
організації, які мають власні інтереси у сфері забезпечення
біологічної безпеки та в арсеналі яких є значні ресурсні
можливості. Водночас з метою забезпечення більшої
довіри населення до альтернативних джерел та носіїв
інформації створюються громадські організації, що
фінансуються за рахунок іноземних грантів і часто є
суб‘єктами інформаційно-психологічних операцій.
Об‘єктами дезінформації в державному управлінні
забезпеченням біологічної безпеки можуть бути суб‘єкти
забезпечення біологічної безпеки та особи, уповноважені
на прийняття важливих державно-управлінських рішень
або окремі групи осіб, які є споживачами визначеної
інформації. Кінцевим об‘єктом дезінформації в частині
формування та реалізації державної політики у сфері
забезпечення біологічної безпеки виступає держава.
Суб‘єктами дезінформації у сфері забезпечення біологічної безпеки у відкритій або прихованій формі до
об‘єктів дезінформації можуть застосовуватися вербальнообразне кодування, ситуативний інформаційно-психологічний вплив, методи цілеспрямованого перенесення спеціально підібраної інформації у формі символів, образів,
сигналів, які орієнтують сприймаючу систему об‘єкту
впливу відносно змісту та значення цієї інформації,
внаслідок чого у нього формується психоемоційний
відгук, що призводить до зміни характеру сприйняття
інформації та до зміни індивідуальної картини світу [9].
Внаслідок дезінформування об‘єкт впливу знає правдиву
інформацію однак не може протистояти негативному
впливу, оскільки неадекватно сприймає надану інформацію та ухвалює очікувані суб‘єктом впливу рішення або
змінює поведінку внаслідок відсутності достовірної
інформації [3]. Для ускладнення об‘єктивної оцінки
подій [10] та унеможливлення прийняття адекватних і
своєчасних державно-управлінських рішень у сфері
забезпечення біологічної безпеки можливе застосування
таких методів впливу, як підкуп, шантаж, дискредитація
суб‘єктів забезпечення біологічної безпеки та їх
керівного складу, вплив на емоції, мотиви, поведінку
співробітників. Основними каналами такого впливу
можуть бути окремі особи, організації, засоби масової
комунікації.
Водночас за даними сучасної наукової літератури велика кількість респондентів довіряє телепередачам та
інтернет-ресурсам, за умов відсутності явної пропаганди.
процеси глобалізації та інформаційної експансії у
віртуальному просторі породжують феномен мережевого
людства [14]. Будь-який інформаційний контент використовуючи непомітні технології, замовчуючи найважливіші
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для людини відомості та факти просуває певні цінності,
залишаючи без критичного аналізу та оцінки діяльність
суб‘єктів дезінформації. За даними незалежного глобального комунікаційного дослідження барометра довіри
Едельмана приблизно 59% користувачів отримують інформацію із соціальних мереж, приблизно 40% регулярно
цікавляться новинами, однак стикаються з перешкодами
у пошуках фактів. Довіряють традиційним засобам масової
інформації приблизно 65% респондентів, соціальним
мережам довіряють приблизно 43% респондентів, а також
приблизно 73% респондентів стурбовані тим, що неправдиві новини використовуються в якості зброї [13].
Соціальні мережі часто є не лише каналами впливу, а
й глобальною базою даних соціально-психологічних
характеристик людей [11]. Поширенню дезінформації
сприяють однорідні за складом інтернет-співтовариства,
які породжують негативні емоційні стани, та психологічні
механізми, пов‘язані з масовою розсилкою повідомлень.
На сьогодні дезінформування у сфері забезпечення
біологічної безпеки, що відбувається у соціальних
мережах, пов‘язано переважно із такими проблемами як
ризики вакцинації, використання генетично-модифікованих організмів, біологічний тероризм та ін. Вплив через
соціальні мережі унеможливлює захист психічного стану
людини від дії інформаційних факторів, що перешкоджають або ускладнюють формування і функціонування
адекватної інформаційно-орієнтованої основи соціальної
поведінки людини, адекватної системи суб‘єктивного
відношення до себе та навколишнього світу [12].
Мережеві технології породжують велику кількість не
підтверджених суджень, смислів, ідей, гіпотез, а звільнення людини від традиційних цінностей призводить до
їх заміщення іншими цінностями. Крім того, на думку
деяких вчених, можливе виникнення гібридної психіки
людини та перетворення традиційних цінностей особистості у другорядні, паралельні утворення, як ознаки
вичерпаності традиційних ресурсів психіки [15]. Гібридна психіка з‘являється внаслідок впливу мережевих
технологій відтворення атрибутів людини, її символічного,
гіпертекстового мислення та модусів існування, розсіювання в мережі її інтенцій у зв‘язку з відсутністю єдиного,
визначеного центру і периферії, верху і низу, першочергового і другорядного, добра і зла, де все перетинається,
постійно змінюється і розвивається. Виникають незвичні
комбінації форм психічного, де логіка ціннісно -змістовного самовираження безперервно себе стверджує і тут
же заперечує, а особистість намагається перевершити
себе шляхом безперервної трансценденції.
Мережеве співтовариство намагається привернути до
певної проблеми суспільну думку і не допустити зниження
інтересу до таких фактів і подій. Підконтрольні суб‘єктам
гібридної агресії засоби масової інформації штучно
підвищують градус обговорення проблеми. Спочатку
пропонують знищити звичні, традиційні цінності, відношення і оцінки, а потім здійснюються спроби перевести
абсолютне зло до розряду нечітких, відносних категорій.
Через певний час активна частина громадянського
суспільства вичерпує сили для супротиву, стає на шлях
компромісу та поступово санкціонує зміну оцінки будьякої події з неприпустимого і немислимого до екстремального однак прийнятного. Непомітно дискусія про добро і

зло зміщується в бік обговорення можливості і навіть
припустимості вибору не між добром і злом, а між двома
видами зла в бік найменшого. За таких умов починає діяти
вікно можливостей Овертона. Соціальна технологія,
відповідно до якої для кожної ідеї або проблеми в суспільстві існує певне вікно, в межах якого її можуть або не
можуть широко обговорювати, відкрито підтримувати,
пропагувати, намагатися закріпити на законодавчому
рівні. Вікно рухають, змінюючи тим самим можливості,
від стадії абсолютно чужого суспільній моралі і цінностям,
до стадії прийняття масовою свідомістю та закріплення
в законодавчих актах. Використання такої технології
робить непомітним сам факт впливу, за допомогою якого
невідомий і непомітний суб‘єкт гібридної агресії може
здійснити руйнівний.
Вітчизняні і зарубіжні дослідники відзначають, що на
схильність до дезінформації впливають її змістовні
характеристики, сприйняття міжособистісної подібності,
емоційне зараження, ефекти каскаду доступності інформації, групової поляризації та підтвердження вже сформованої думки. Особистості з низьким рівнем страху перед
негативною оцінкою, високим рівнем готовності до
співпраці, високим рівнем залежності від винагороди,
високим рівнем самокерованості у поєднанні з низькими
когнітивними здатностями є найбільш сприйнятливими
до впливу дезінформації [16]. Дезінформація отримана
суб‘єктами забезпечення біологічної безпеки через
засоби масової інформації або соціальні мережі характеризується стійкістю, об‘єкти впливу залишаються
нечутливими до спростування [17]. Крім того, рівень
впливу дезінформації на об‘єкт впливу може мати довготривалу часову перспективу [18], оскільки забута або
застаріла інформація залишається в пам‘яті незважаючи
на спроби її оновлення [4, 17]. Для зниження рівня наукових знань та мислення в контексті дезінформування
можуть використовуватися наукові статті, а також
конспірологічні новини, що надають альтернативні
аргументи, достовірність яких важко перевірити.
Водночас багато країн виявляють зацікавленість у
вивченні, оцінці та протидії загрозам для національної
безпеки, пов‘язаним із використанням сучасних досягнень
нейробіології. Провідними країнами світу проводяться
наукові розробки спрямовані на підвищення стресостійкості, покращання обробки інформації в умовах стресу,
підвищення швидкості та якості навчання, зокрема
шляхом здійснення когнітивних, поведінкових та фармакологічних втручань. Сучасні методи нейробіології використовують нейровізуалізацію для розуміння поведінки і
продуктивності, інтерфейси мозок-машина для розширення фізичних можливостей, використання фармакологічних методів для посилення когнітивної здатності.
Розробляються та впроваджуються в практику методи
впливу, які порушують когнітивні та нервові процеси,
призводять до біофізичної деградації, зокрема такі як:
використання речовин, що впливають на нервову
систему, використання ультразвуку в якості методу
втручання на мозкових хвилях, використання світлоімпульсних пристроїв і цілеспрямованої енергетичної
зброї [19].
Використання різних методів інформаційного протиборства дає можливість країнам агресорам з меншими
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матеріальними та фізичними втратами погіршити здатність
до активного спротиву та сприяє швидкому знищенню
об‘єкту впливу. Застосування досягнень нейробіології,
нейрофармакології, функціональної нейровізуалізації
дають можливість невеликій кількості операторів
суб‘єктів дезінформації швидко вивести з ладу велику
кількість об‘єктів впливу без участі у бойових діях [19].
На сьогодні існує небезпека застосування таких розробок
до суб‘єктів забезпечення біологічної безпеки для
досягнення цілей суб‘єктів гібридної агресії.
Вітчизняні та зарубіжні науковці вважають, що система
є стійкою у разі, коли її складові елементи взаємодіють
один з одним і є відносно незмінними і об‘єднаними у
єдине ціле, що перебуває у рівновазі та зберігає свою
організаційну структуру і здатність до розвитку у
довготривалій перспективі.
Гуманітарні, екологічні, технічні дисципліни використовують різні визначення поняття стійкості та застосовують для його визначення різні змінні [23]. Європейська
Комісія визначає стійкість як адаптацію держав, суспільств,
громад та окремих осіб до політичного, економічного,
екологічного, демографічного або соціального тиску, з
метою отримання прогресу у досягненні цілей національного розвитку [24].
Організацією Північноатлантичного договору для
оцінки стійкості використовується інформація, що
поширюються на весь спектр кризових ситуацій, починаючи від еволюції гібридної загрози, аж до найскладніших
сценаріїв, передбачених Альянсом, а саме: забезпечення
безперервності державних і критичних державних послуг;
стійкість енергозабезпечення; здатність ефективно боротися з неконтрольованим рухом людей; стійкість харчових
та водних ресурсів; здатність запобігати масовими жертвами; надійність систем зв‘язку; надійність транспортних систем [20,22].
Національна стійкість державного управління у сфері
біологічної безпеки залежить від нормативної та організаційної стійкості, тобто інституційної спроможність та
відповідних правових механізмів державного управління,
за яких система управління, що стикається з несприятливими, деструктивними або незрозумілими подіями здатна
адекватно реагувати на них. Водночас важко оцінити всі
складові стійкості. Тому для визначення відносної міри
стійкості використовують індекс стійкості до дезінформації, що значно спрощує цей процес. Однак цей індекс не
дозволяє пояснити фактичний стан національної вразливості та стійкості до дезінформації. Тому замість нього для
оцінки стійкості до дезінформації використовують всебічний огляд уразливих груп населення, специфіку
діяльності та медіа-ландшафт, що сприяє поширенню
іноземної дезінформації, діяльність відповідних установ
та наявність правових норм, а також інших питань пов‘язаних із забезпеченням інформаційної безпеки [16,18,20,
21].
Аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що
стійкість до дезінформації визначається як адаптивність
держав, суспільств і окремих осіб до політичного,
економічного і соціального тиску і неправди, поширених
в різних форматах засобів масової інформації, включаючи
телебачення, радіо, друковані та онлайн-засоби масової
інформації, соціальні медіа, що здатні впливати на
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політичні та економічні рішення та на уразливі групи
населення [22].
Стійкість до дезінформації системи державного управління у сфері біологічної безпеки можна визначити як
адаптивність суб‘єктів забезпечення біологічної безпеки
до політичного, економічного, соціального тиску і
неправдивої інформації, що поширюється засобами
масової інформації та здатна впливати на формування і
реалізацію державної політики у сфері біологічної
безпеки. Стійкість системи державного управління у
сфері біологічної безпеки визначається надійністю
правових та інформаційних механізмів державного
управління, а також можливістю кваліфікованої протидії
негативним впливам зовнішніх і внутрішніх загроз,
шляхом інтеграції зусиль всіх суб‘єктів забезпечення
біологічної безпеки, проведення сучасних науковоаналітичних досліджень, спеціальної підготовки персоналу, моніторингу та прогнозування гібридних загроз.
Вітчизняні та зарубіжні вчені вважають, що відносно
самостійне місце в структурі забезпечення стійкості
різних систем державного управління, включаючи систему
державного управління у сфері біологічної безпеки має
юридична техніка. Недооцінка структурно-композиційної
побудови, зовнішнього оформлення, вимог логіки,
стилю викладення, призводить до декларативності,
суперечності,
незрозумілості нормативно-правових
актів, що створює сприятливі можливості для різних
маніпуляцій. Крім того існуючі пробіли і пустоти в
правовій системі часто використовують для здійснення
гібридних атак. Непрофесіоналізм в державному управлінні забезпеченням біологічної безпеки, нерішучість та
бездіяльність правоохоронної системи в частині профілактики та припинення злочинів пов‘язаних з проведенням
інформаційно-психологічних операцій, можуть бути
додатковими стрес-факторами, що провокують невдоволеність суспільства владою, протестні та ворожі настрої в
суспільстві. Ефективність забезпечення законності є
однією з важливих умов забезпечення стійкості системи
державного управління у сфері біологічної безпеки.
Важливе значення у забезпеченні стійкості системи
державного управління у сфері біологічної безпеки має
ідентифікація суб‘єктів гібридної агресії в інформаційному
просторі, точне визначення джерела атаки та адекватне
реагування на існуючі гібридні загрози. Визначення
каналів дезінформації можливе лише за умов наявності
ефективної інституційної структури та відповідної
законодавчої бази.
Висновки. Забезпечення стійкості системи державного
управління у сфері біологічної безпеки вимагає уникнення
помилок і затримок в оцінці стану суб‘єктів забезпечення
біологічної безпеки та об‘єктів управління; чіткість і
послідовність дій суб‘єктів забезпечення біологічної
безпеки, а також забезпечення безперервності процесу
управління. Для підвищення стійкості до дезінформації
осіб, уповноважених на прийняття важливих державноуправлінських рішень у сфері забезпечення біологічної
безпеки або окремих групи осіб, які є споживачами інформації у цій сфері існує необхідність виявлення соціальнопсихологічних типів відношення особистості до дезінформації, зокрема дослідження когнітивних, емоційнооціночних, ціннісно-смислових та поведінкових компонен-
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тів, а також психологічних характеристик осіб, уповноважених на прийняття важливих державно-управлінських
рішень у сфері біологічної безпеки.
До першочергових заходів спрямованих на забезпечення стійкості системи державного управління у сфері
біологічної безпеки в умовах гібридних загроз можна
віднести забезпечення: інституційної спроможності та
відповідних правових механізмів державного управління,
за яких система управління яка стикається з несприятливими, деструктивними або незрозумілими подіями здатна
адекватно реагувати на них; безперервності функціонування державного управління та критичної інформаційної
інфраструктури; стійкості енергозабезпечення; здатності
ефективно справлятися з неконтрольованим рухом людей;
стійкості харчових та водних ресурсів; здатності
запобігати масовими жертвами; надійності систем
зв‘язку та транспортних систем. Крім того важливим є
проведення досліджень щодо наявності уразливих груп
населення, специфіки діяльності та медіа-ландшафту, що
сприяє поширенню іноземної дезінформації; удосконалення нормативно-правового регулювання процесів
виробництва, обігу, зберігання та використання національних інформаційних ресурсів у сфері забезпечення біологічної безпеки; боротьбу з дезінформацією; вжиття заходів
для досягнення необхідних спроможностей до виконання
завдань з контррозвідувального забезпечення інформаційного потенціалу держави у сфері забезпечення біологічної
безпеки та контррозвідувального захисту суб‘єктів
забезпечення біологічної безпеки.
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SUSTAINABILITY OF THE STATE MANAGEMENT SYSTEM IN THE AREA OF BIOLOGICAL SECURITY
UNDER MISINFORMATION
The article is concerned with the consideration of theoretical issues of the misinformation affect on the sustainability of the
state management system in the area of biological security under hybrid threats. The main forms and methods of biological
security agents misinforming have been considered. The subjects and objects of misinformation in the state management of
providing biological security have been defined.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Раціональне та ефективне використання основних засобів, на сьогодні, є одним із актуальних питань, так
як це одна із низки складових, що значно впливають на показники діяльності підприємства, його фінансовий
стан та продуктивність. Враховуючи їх значення в процесі господарської діяльності, бухгалтерські дані щодо
них несуть інтерес не лише для керівництва, але й для інвесторів, засновників, адже отримавши точну,
достовірну та своєчасну інформацію вони мають змогу приймати відповідні управлінські рішення.
Наразі, в процесі діяльності виникає гостра необхідність у контролюючих заходах, в наслідок чого до
перевірок залучають аудиторів, для проведення зовнішньої, незалежної перевірки, що забезпечить
неупередженість висновків щодо правильності заповнення фінансових звітів та точності бухгалтерської
інформації.
Тому дослідження питання організації та методики проведення аудиту основних засобів є безсумнівно
актуальним.
Ключові слова: основні засоби, аудит, методика проведення аудиту, план аудиту, робочі документи.

Постановка проблеми. Розвиток національної
економіки в значній мірі пов‘язаний з продуктивним
функціонуванням її складових елементів, а саме різних
сфер народного господарювання. Особлива увага приділяється стану основних засобів підприємства, адже вони є
основою у здійсненні виробничої діяльності.
Сучасний розвиток економіки призводить до зростання
потреб, щодо облікової інформації яка надається, тому
розвиток та удосконалення організації бухгалтерського
обліку є необхідними.
Враховуючи тенденції в господарській діяльності
суб‘єктів господарювання необхідність у проведенні
аудиту основних засобів постійно зростає, адже це
забезпечить надійність отриманої інформації керівництвом
підприємства.
Аудит як його складова контролю, посідає чільне
місце, адже отримання неупередженої та достовірної інформації є запорукою ефективного господарювання [1].
Проведення аудиту основних засобів є однією із
значних частин загального аудиту, тому дане питання є
актуальним та потребує більш детального вивчення.
Значний внесок в дослідженні даного напряму внесли
Виговська Н.Г., Рудницький В.С., Бутинец Ф.Ф, Ткач Н.О.,
Задорожний З.В., Огійчук Г.М., Усач Б.Ф.
Не дивлячись на велику кількість проведених досліджень, питання аудиту основних засобів є й досі актуальним та потребує нових поглядів та аналізу.
Мета роботи. В даній роботі було здійснено дослідження та виокремлення особливостей аудиту основних
засобів, його методик та алгоритму проведення.
Виклад основного матеріалу. Основні засоби, це
активи які мають безсумнівний вплив на діяльність

підприємства, вони є матеріально – технічною складовою,
яка забезпечує високу продуктивність при раціональному
та ефективному використанні, враховуючи їх вагомість
можна стверджувати, що даний актив впливає і на основні
фінансові показники діяльності підприємства. Тому
правильність ведення бухгалтерського обліку основних
засобів неминуче несе за собою і доцільно прийняті
управлінські рішення, адже приймаються вони керівництвом на основі отриманої облікової інформації.
Застосування такої форми контролю як аудит, дозволяє
підприємству отримати незалежну та професійно сформовану думку, щодо тих чи інших моментів у тому числі правильністі відображення об‘єктів основних засобів у
обліку, достовірність проведених переоцінок, документальне оформлення операцій з основними засобами та безпосередньо висвітлення у фінансовій звітності.
Для подальшого дослідження даного питання та розгляду особливостей організації аудиту основних засобів
слід більш детально розглянути поняття основних засобів
та їх визначення.
Методологічно основні засоби регламентуються
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби». В ньому дані активи розглядаються як
матеріальні активи, що використовуються підприємством
задля застосування у виробництві, виконання інших
соціо – культурних функцій, або ж здачі в оренду, а строк
їх корисного використання більше одного року або операційного циклу ( в тому разі, якщо він довше за рік). Норми,
що визначаються даним положенням, враховуються підприємствами та організаціями усіх форм власності [2].
Якщо розглядати дане поняття за Податковим кодексом
України, то в ньому йдеться, що основні засоби, це мате-
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ріальні цінності, що застосовуються платником податку,
протягом терміну що становить більше одного року. Вартість таких об‘єктів повинна перевищувати 6000,00 грн.
Вона постійно зменшується, враховуючи моральний та
фізичних знос, та за допомогою амортизаційних відрахувань, переноситься на витрати [3].
Так як основні засоби це активи що займають, в основному, найбільшу питому вагу серед матеріально – технічної бази підприємства, їх аудит є невіддільним елементом
загального аудиту та є дуже важливим. Тому для проведення якісного аудиту, аудитор повинен застосовувати
актуальні методи та використовувати точну та достовірну
бухгалтерську інформацію.
В першу чергу, перед початком аудиту основних засобів, необхідно сформувати чітке завдання перевірки .
Метою проведення аудиту основних засобів є перевірка
та підтвердження правильності обліку, достовірності
відображення наявності та руху основних засобів, операцій
з ними, відповідність нормам та вимогам законодавства.
Під час проведеного дослідження, нами було встановлено, що до головних завдань аудиту основних засобів
слід віднести:
– визначити чи відповідають дані активи критеріям,
за якими їх можна віднести до основних засобів;
– перевірка достовірності визначення первісної вартості, враховуючи спосіб їх надходження на підприємство;
– перевірка безпомилковості оформлення документів,
якими супроводжуються операції з основними засобами,
їх своєчасність;
– достовірність нарахування амортизації та правильність відображення в бухгалтерському обліку;
– перевірка правильності зарахування витрат, пов‘язаних із проведенням ремонтних робіт.
За думкою багатьох вітчизняних науковців, зокрема,
Бутинця Ф.Ф. до предмету аудиту основних засобів можна
віднести всі операції пов‘язані з даними активами, їх
рухом та всі відносини, що складаються при цьому як
всередині підприємства так і за його межами [4]. Розглядаючи об‘єкт аудиту основних засобів, можна сказати, що
це є вся необхідна бухгалтерська інформація щодо них.
Джерелами такої інформації є фінансові звіти, первинна
документація, якої оформлюються операції з основними
засоби (акти приймання-передачі, договори купівліпродажу, інвентарні картки, акти списання та ін.), наказ
про облікову політику підприємства.
Вважаємо, що правильно організований процес аудиту,
один із основних заходів, що призводить до підвищення
ефективності його проведення.
Процес організації аудиту є досить трудомістким,
адже впродовж нього потрібно підготувати всю необхідну
інформацію та забезпечити аудитора всією матеріальнотехнічною базою, для отримання в результаті незалежної,
кваліфікованої думки.
Після проведеного аналізу джерел з аудиторської
діяльності, на нашу думку, у процедурі аудиту можна
виділити наступні етапи:
I. Підготовчий етап. На даному етапі аудитор перевіряє якість проведення внутрішнього контролю та визн ачається із методикою перевірки, планує кількість процедур,
що будуть необхідні. Також складає програму аудиту.
Методика перевірки обирається аудитором у відпо-
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відності до особливостей господарської діяльності та її
специфіки. Також обов‘язково враховуються умови
зазначені в договорі на проведення аудиту. Можна сказати,
що базовим методом, який використовується у процесі
дослідження та проведення процедури аудиту, є діалектичний метод. Він допомагає розглянути всі елементи у
взаємозв‘язку та взаємозалежності. В даному методі
можна виділити дедуктивний та індуктивний прийоми.
Застосовуючи дедуктивний прийом, дослідження відбувається від загального до часткового, при індуктивному
прийомі навпаки. Кожен із них відіграє вагому роль у
процесі аудиту, адже обираються вони за певних умов
аудитором. Дедуктивний прийом, зазвичай, застосовують
коли необхідно дослідити фінансово-господарську
діяльність підприємства, провести оцінку ефективності
управління та внутрішнього контролю, зокрема процесів
бухгалтерського обліку. Чим якіснішний внутрішній
контроль, тим менше аудиторських процедур необхідно
проводити.
У разі застосування індуктивного методу аудитор досліджує певну кількість процесів та робить загальний
висновок, щодо частоти виникнення проблем та їх причин.
Дані прийоми слід віднести до загальних, а от перевірки
аудиту можуть бути організовані по різному, в залежності
від потреб. Таким чином, можна виділити наступні методи
організації перевірок: суцільна, вибіркова, аналітична та
комбінована.
ІІ. Під час другого етапу аудитор проводить перевірку
наявності об‘єктів основних засобів, за допомогою
процесу інвентаризації. Він має право приймати участь в
ньому, або ж просто спостерігати за проведенням.
Інвентаризація це процес, що допомагає дослідити
достовірність бухгалтерських даних та фінансової
звітності. Вона може бути як обо‘вязковою так і добровільною. Їх відмінність полягає в тому, що обов‘язкова
інвентаризація регламентується Положенням про інвентаризацію активів та зобов‘зань № 879, де встановлюються
певні вимоги щодо термінів проведення, випадків у яких
її проводять і т. п. Натомість вимоги щодо добровільної
перевірки встановлюються керівництвом підприємства.
Інвентаризація також поділяється на раптову та планову.
Раптова проводиться за непередбачуваних ситуацій,
таких як крадіжка та інших порушеннях. Планова ж супроводжується розпорядчим документом керівника та іншими
нормативними актами. Слід зазначити, що в залежності
від обсягів активів, які інвентаризуються даний процес
може бути вибірковим та суцільним.
Можна виділити наступні етапи проведення інвентаризації: етап створення інвентаризаційної комісії,
підготовчий етап, перевірочний та заключний етапи.
ІІІ. На третьому етапі розглядаються та перевіряються
операції, що пов‘язані з основними засобами. Визначається
правильність встановлення первісної вартості під час
надходження, достовірність проведених переоціонок та
відображення їх в обліку. Аудитор вивчає процеси вибуття
основних засобів, їх правомірність. Розглядає правильність
використання методів нарахування амортизації та їх
термінів. Достовірність віднесення витрат на поточний
та інші види ремонтів. Перевіряє відповідність термінів
корисного використання, вимогам Законодавства та
Податкового кодексу України.
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IV. Четвертий етап вважається завершальним. На
даному етапі аудитор аналізує ефективність та раціональність використання основних засобів. Розраховуються
основні фінансові показники: фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти вибуття, оновлення та зносу. Розглядає
причини, що призводять до їх змін, а також прирівнює
дані показники до порогових значень.
V. П‘ятий етап – підсумковий. Аудитор підбиває підсумок, готує аудиторській звіт, в якому зазначає всі
виявлені проблеми та недоліки, а також надає пропозиції
щодо їх усунення. Обов‘язково зазначаючи штрафні
санкції визначені Законодавством України, якими може
обкладатись підприємство, порушуючи правила ведення
бухгалтерського обліку основних засобів.
Під час проведення аудиту відбувається перевірка
облікової інформації, що супроводжується розрахунками
та перерахунками показників, задля порівняння їх із
фактичними даними. Такий процес можна назвати аналітичною перевіркою. Аналітичні процедури, це незалежні
перевірки в процесі яких відбувається оцінка показників
діяльності підприємства, визначення співвідношень між
ними та виявлення тих чи інших тенденцій.
Отже, аналітичні процедури це так звані перевірки у
ході яких проводиться дослідження та аналіз інформації.
Вони відіграють вагому роль у процесі аудиту, адже
допомагають оптимізувати затрати часу аудитора, на
отримання точної та необхідної інформації ще й в достатньому обсязі, що теж має свій позитивний вплив на порядок проведення аудиту [5].
Тому можна зробити висновок, що раціональна організація процесу аудиту є запорукою більш точного та
достовірного аудиту, а в подальшому і ефективнішого
використання основних засобів на підприємстві, що в
свою чергу несе за собою і безпосередній вплив на фінансові показники діяльності підприємства. В той же час,
застосування аналітичних процедур дає можливість
оптимізувати час проведення аудиту, зменшити його
трудомісткість, та виявити наявні у звітності помилки.
Висновки. Отже, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що правильно побудований процес бухгалтерського обліку основних засобів та їх аудиту є запорукою
підвищення ефективності та продуктивності діяльності
підприємства, адже об‘єкти основних засобів це активи,
які в основному, займають найбільшу питому вагу серед
матеріально – технічної бази підприємства тому, відповідно, мають прямий вплив на фінансові показники діяльності підприємства. Залучення аудиту дає змогу своєчасно
відреагувати на ті чи інші моменти та прийняти правильні
управлінські рішення, у разі виявлення певних проблем
та недоліків, задля їх усунення [6].
Тому під час проведення аудиту, аудитор повинен бути
забезпечений усіма необхідними інформаційними джерелами, які несуть достовірні та точні дані щодо об‘єктів
основних засобів. Застосування такої форми контролю
як аудит, дозволяє підприємству отримати незалежну та
професійно сформовану думку, щодо тих чи інших моментів у тому числі правильністі відображення об‘єктів
основних засобів у обліку, достовірність проведених

переоцінок, документальне оформлення операцій з
основними засобами та безпосередньо висвітлення у
фінансовій звітності.
Проведення аудиту основних засобів є однією із значних частин загального аудиту, адже об‘єкти основних
засобів займають більшу частину майна підприємства в
порівнянні з іншим необоротними активами. Що зумовлює
значні затрати робочого часу аудитора, задля отримання
необхідної інформації. Тому, питання аудиту основних
засобів на сьогодні є актуальним.
Отже, основні засоби, це активи які мають безсумнівний вплив на діяльність підприємства, вони є матеріально –
технічною складовою, яка забезпечує високу продуктивність при раціональному та ефективному використанні,
враховуючи їх вагомість можна стверджувати, що даний
актив впливає і на основні фінансові показники діяльності
підприємства. Тому правильність ведення бухгалтерського
обліку основних засобів та проведення процедури аудиту
неминуче несе за собою покращення показників господарської діяльності підприємства.
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ORGANIZATION AND METHODS OF AUDITING OF FIXED ASSETS
The rational and effective use of fixed assets is one of the topical issues today, as it is one of a number of components that
significantly affect the performance of the enterprise, its financial status. Taking into account their importance in the process
of economic activity, accounting data about them is of interest not only to management but also to investors, founders, since
they are able to make appropriate managerial decisions when they receive accurate, reliable and timely information.
Currently, there is an urgent need for control activities in the process of work, which results in auditors engaging in
external, independent audits, which will ensure the impartiality of the conclusions about the correctness of the financial
statements and the accuracy of the accounting information.
Therefore, the study of the organization and method of conducting an audit of fixed assets is undoubtedly relevant.
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РОЗВИТОК РЕГІОНІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ
ТЕОРІЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ
У статті розглянуто сутність основних теорій регіонального розвитку, причини поляризації регіонів
країни за рівнем їх соціально-економічного розвитку. Запропоновано досліджувати регіони як складну
територіальну систему. Встановлено, що розвиток регіонів здійснюється у вигляді конвергенції
сформованих територіальних систем. Розкрито поняття конвергенції стосовно до регіонів. При розробці
науково обґрунтованих заходів щодо ефективного розвитку регіонів рекомендовано використовувати
показники β- і Ϭ-конвергенції.
Ключові слова: теорія, поляризація, регіональний розвиток, територіальна система, конвергенція,
інтеграція, синергія.
Постановка проблеми. Регіональна політика займає
важливе місце у питаннях державного регулювання,
забезпечення стійкого розвитку економіки регіонів і
держави в цілому. На сучасному етапі, нажаль, недостатньо приділяється уваги розробці системних заходів що
до соціально-економічного розвитку регіонів, що
помітно гальмує проведення загальнодержавних реформ.
Забезпечення ефективного розвитку завдяки реструктуризації економічного простору регіонів набуває
виняткового значення в формуванні регіональної політики
в державі. Сучасна територіальна структура господарств
регіонів України є, в основному, наслідком реалізації
принципів розміщення виробництва врегульованої
замкнутої економіки, яка функціонувала на протязі
тривалого часу [1]. Ця особливість залишається однією з
причин незадовільної конкурентоспроможності як
української економіки взагалі, так і окремих регіонів
країни.
Мета статті. Дослідити сутність теорій регіонального
розвитку, можливості застосування методів теорії
конвергенції, виявити причини великої поляризації
економічного простору в Україні та сформувати пропозиції
щодо її пом‘якшення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На теренах
країни має місце різноманітність рівнів соціальноекономічного розвитку регіонів, що є результатом
різниці у їх потенціалах. Для забезпечення стійкого
збалансованого розвитку регіональної економіки в
Україні необхідне наближення (конвергенція) потенціалу
регіонів до найбільш успішних серед них.
Під стійким розвитком регіонів розуміють збалансований в соціальному, економічному та екологічному аспектах
процес, який дозволяє забезпечити високий рівень якості
життя нинішніх та майбутніх поколінь [1]. Під регіональним розвитком прийнято розуміти поступову динаміку
натурально-речових та вартісних форм руху регіональних

ресурсів, їх безперервний кругообіг, метою якого є
забезпечення цілісності всієї територіальної системи. До
останньої відносять взаємозв‘язок її складових елементів:
природно-кліматичної, економічної, геополітичної, фінансової, демографічної, інформаційної, правової та інституціальної структур певної місцевості.
Дослідження теорій регіонального розвитку, в основі
яких є ті чи інші конвергентні відносини, дозволяють
виокремити серед них наступні [14, с.154]:
– неокласична (ґрунтується на виробничих функціях);
– кумулятивного росту (акумулює неокейнсіанські,
просторові та інституціальні моделі);
– збалансованого росту (відображає оптимізацію витрат і доходів по відношенню до максимізації прибутку і
балансу промисловості в просторі);
– конкурентного розвитку, обґрунтовані на взаємозв‘язку глобальних умов розвитку з локальними, що
створює регіон конкурентоздатним;
– інноваційного розвитку;
– інші теорії, що пояснюють часткові або окремі
питання регіонального розвитку.
Найбільш відомими представниками неокласичного
напряму теорій регіонального розвитку були Дж. Бортс,
Х. Зіберт, Р. Солоу, Г. Менкью, Х. Сала-і-Мартін [10, 16,
20, 27]. Основою цієї теорії були головні правила виробничої функції зі спадаючою та постійною віддачою масштабу, збіжністю або конвергенцією, міжрегіональною
торгівлею та міжрегіональною мобільністю, переміщень
та відстаній збалансованого росту й умов вільної конкуренції. Слабким місцем неокласичних теорій був недооблік
регіональних та просторових факторів. Разом з тим,
перевагою цих теорій було те, що вони дозволяли вимірювати регіональні ефекти, визначати напрями руху факторів
виробництва, а також рівень накопичення капіталу в регіоні.
Теорія кумулятивного росту базується на концепції
взаємної та кумулятивної обумовленості Г. Мюрдаля
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[22]. Найбільш відомими прибічниками цієї теорії були
Г. Мюрдаль, А. Хіршман, Ф. Перру, Х. Річардсон,
Дж. Фрідман та ін. [19,21,22,23]. Основою теорії є
положення про виникнення центрів росту в просторовій
економіці. Основоположною є закономірність, яка встановлена Г. Мюрдаль, що незначні переваги територій з
часом можуть зрости і бути примноженими. Концепція
«полюсів росту» була висунута Ф. Перру, який стверджував, що зростання економіки йде нерівномірно і
з‘являються в деяких пунктах або полюсах зростання.
Перевагою цієї теорії є облік реальних регіональних
чинників, особливо чинників розміщення виробництва,
використання інновацій як головної умови росту територій. До недоліків теорії слід віднести недооблік
значення малих підприємств, що визначають характер
регіональної економіки, недостатня увага до внутрішньої
узгодженості регіональної виробничої системи.
Теорія збалансованості базується на моделі індустріального місцезнаходження А. Вебера [24] й на теорії, яка
була визначена вченими (А. Хіршман [21], Серк-Ханссен)
як теорія індустріального простору. Відповідно до неї
оптимальне рішення може бути досягнуто створенням
різних просторових умов.
Прибічники конкурентного розвитку (А. Хіршман) визначали, що зростання економіки в країні відбувається
незбалансоване, воно передбачає достаток тих ресурсів й
якості, брак яких призводить до відсталості регіонів. Це
може послугувати стимулом до конкуренції регіонів, в
результаті чого рівні їх економічного розвитку зближаються, але не вирівнюються.
Дослідженню проблем ефективного регіонального
розвитку присвячено наукові праці вітчизняних [1-9, 11-13]
та зарубіжних [10, 14-31] учених-економістів та практичних фахівців. Не заперечуючи теоретичну та практичну
цінність наявних науково-практичних розробок, слід відзначити існування необхідності актуалізації подальших досліджень проблем стратегії регіонального розвитку в країні.
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Виклад основного матеріалу. Проблеми розвитку
регіонів, адаптації регіональної політики до викликів
глобалізації для України є більш гострими ніж для країн
Європейського Союзу [2, с.69]. Це обумовлено, в першу
чергу, особливостями регіональної структури економіки.
В Україні має місце дисбаланс в розвитку економіки
держави та рівнів добробуту населення. Найбільш вражаючими проявами цього є наступні [2, с.65]:
– слабка економічна інтегрованість регіонів всередині
України, що обумовлено посиленням регіональних
диспропорцій;
– висока диференціація регіонів за економічним
потенціалом (50% ВВП створюється п‘ятьма регіонами –
м. Київ, Донецька (до 2014 р.), Дніпропетровська,
Харківська, Одеська області);
– нерівномірна локалізація іноземних інвестицій в
регіонах (більше 65% прямих іноземних інвестицій
концентрується в м. Київ та Дніпрі, що обумовлює поділ
України на фінансовий центр та периферію);
– низька участь більшості регіонів в експортній
діяльності (три регіони – м. Київ, Донецька, Дніпропетровська області забезпечують більше 50% потоків
товарного експорту);
– значна концентрація товарного імпорту (в м. Київ
та Дніпрі зосереджено 50% імпорту);
– значна диференціація інноваційної інфраструктури,
нерівномірність інноваційного простору регіонів, що
перешкоджає збалансованому соціально-економічному
розвитку територій.
Підтвердженням поляризації економічного простору
в Україні є результати досліджень, наведені у [9], які
сконцентровані в табл.1.
Наведені в таблиці дані свідчать про необхідність
дослідження сутностей та причин неоднорідності регіонів
країни, формування комплексу заходів з забезпечення
стійкого розвитку території держави в ближній та довгостроковій перспективі.
Таблиця 1
Матриця розподілу регіонів за рівнем концентрації видів економічної діяльності у 2006-2016 рр.
Вид економічної
Рівень концентрації залежно від значення коефіцієнта локалізації
діяльності
Високий ( >1,0)
Середній ( =1,0)
Низький ( <1,0)
Промисловість у
Дніпропетровська,
Івано-Франківська,
Вінницька, Волинська, Житомирська,
цілому, у тому
Донецька, Запорізька,
Рівненська, Черкаська
Закарпатська, Київська,
числі:
Луганська, Полтавська,
Кіровоградська, Львівська,
Сумська
Миколаївська, Одеська,
Тернопільська, Харківська,
Херсонська, Хмельницька,
Чернівецька, Чернігівська, м. Київ
переробна
Запорізька, Луганська,
Київська, Миколаївська,
Вінницька, Волинська, Житомирська,
промисловість
Донецька,
Харківська
Закарпатська, Івано-Франківська,
Дніпропетровська,
Кіровоградська, Львівська, Одеська,
Полтавська, Сумська
Рівненська, Тернопільська,
Херсонська, Хме-льницька, Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська, м. Київ
добувна
Дніпропетровська,
Житомирська
Вінницька, Волинська, Закарпатська,
промисловість і
Донецька, ІваноЗапорізька, Київська, Кіровоградська,
розроблення
Франківська, Луганська,
Львівська, Миколаївська, Рівненська,
кар‘єрів
Полтавська, Сумська
Тернопільська, Харківська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська
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постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
сільське
господарство, лісове
господарство, рибне
господарство

оптова і роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
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Хмельницька, Рівненська,
Вінницька, Донецька,
Запорізька, ІваноФранківська, Київська,
Луганська Миколаївська,
Харківська
Вінницька, Волинська,
Житомирська, Закарпатська,
Івано-Франківська, Київська,
Кіровоградська, Львівська,
Миколаївська, Полтавська,
Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Херсонська,
Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська
Волинська, Київська, м. Київ

-

Запорізька

Закарпатська, Чернівецька

Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Закарпатська, Кіровоградська,
Львівська, Одеська, Полтавська,
Сумська, Тернопільська, Херсонська,
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська,
м. Київ
Дніпропетровська, Донецька, Луганська,
Одеська, Харківська

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Запорізька, ІваноФранківська, Кіровоградська, Луганська,
Львівська, Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Харківська, Херсонська,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська
будівництво
Івано-Франківська,
Волинська, Рівненська,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька,
Чернівецька, Київська,
Харківська
Житомирська, Запорізька,
Одеська, Львівська,
Кіровоградська, Луганська,
Закарпатська, м. Київ
Миколаївська, Полтавська, Сумська,
Тернопільська, Херсонська,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська
надання не
Одеська, Львівська,
Волинська, Київська,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька,
фінансових послуг,
Закарпатська, м. Київ
Миколаївська,
Житомирська, Запорізька, Іваноу тому числі:
Тернопільська, Харківська, Франківська, Кіровоградська, Луганська,
Чернівецька
Полтавська, Рівненська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернігівська
транспорт, складське Одеська, Київська,
Волинська, Тернопільська, Вінницька, Дніпропетровська,
господарство,
Кіровоградська, Львівська,
Харківська, м. Київ
Житомирська, Запорізька, Іванопоштова та
Миколаївська, Закарпатська,
Франківська, Луганська, Полтавська,
кур‘єрська діяльність Донецька
Рівненська, Сумська, Херсонська,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська,
Чернівецька
Регіон розглядається як складна соціально-економічна
в той чи іншій мірі розкривають сутність конвергентних
система. Науки про складні системи та еволюції (кібервідносин, свідчить про те, що ці теорії поділяються на
нетика, загальна теорія систем, теорія динамічних
два типи. Перший тип відстоює можливість застосування
систем, загальна теорія еволюцій та ін.) свідчать про те,
теорії конвергенції до регіонального розвитку, другий –
що складні системи, яка не була їх природа, розвиваються,
наполягає на дивергенції рівнів розвитку регіонів.
підпорядковуючись своєї власної внутрішній логіці.
Засновниками теорії конвергенції були Я. Тінберг,
Існує домінуючий напрям еволюції системи – вірогідність
Дж. Гелбрейт, П. Сорокін, О. Флехтхейм, Маркузе,
того, що після будь-яких перетворень (навіть глибоких)
Дж. Рикардо, Дж. Бортс, Дж. Стейн та ін., прибічниками
виникає певний стан і умови. Нині людство переживає
теорії дивергенції були Г. Мюрдаль, А. Хіршман,
епоху корінних перетворень, в яких важливе значення
Дж. Фрідман, М. Фуджит, П. Мартин, Дж. Оттавіано
набуває динаміка еволюційних процесів. Вона спрямована
та ін.
в бік більшої структурної складності, що відображається
Стосовно регіонального розвитку під конвергенцією
у вигляді конвергенції існуючих систем до систем більш
розуміють стійкий у часі процес зближення економічної
високого рівня.
структури регіонів, результатом якого є скорочення міжр еВідповідно до наведеної концепції регіон розглядається
гіональних відмінностей в економічних та соціальних
з одного боку як складна система, з другого – як єдиний
показниках.
суб‘єкт господарської діяльності, що має конкретну
Пропонується досліджувати економічну інтеграцію
територію, виготовляє фіксований перелік продукції
регіонів як процес конвергенції, взаємного зближення
виробництва. Частину цієї продукції він споживає сам, а
соціально-економічних систем територій, їх економічної
частину – іншими регіонами держави, а також – суб‘єктами
політики з метою одержання позитивних синергетичних
міжнародних економічних відносин.
ефектів. При цьому ефекти очікуються не тільки в регіоДосвід досліджень теорій регіонального розвитку, які
нах, що інтегруються, а і в цілому в державі. За умов
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такого підходу економічна інтеграція створює можливості
забезпечення економічної та фінансової безпеки держави,
виступає гарантією її довгострокового стійкового соціально-економічного розвитку.
Сучасна територіальна структура господарств регіонів
України є, в основному, наслідком реалізації принципів
розміщення виробництва врегульованої замкнутої
економіки, яка функціонувала на протязі тривалого часу
[1]. Ця особливість залишається однією з причин незадовільної конкурентоспроможності як української економіки
взагалі, так і окремих регіонів країни.
На теренах країни має місце різноманітність рівнів
соціально-економічного розвитку регіонів, що є результатом різниці у їх потенціалах. Для забезпечення стійкого
збалансованого розвитку регіональної економіки в Україні
необхідне наближення (конвергенція) потенціалу регіонів
до найбільш успішних серед них.
Під регіональним розвитком прийнято розуміти поступову динаміку натурально-речових та вартісних форм
руху регіональних ресурсів, їх безперервний кругообіг,
метою якого є забезпечення цілісності всієї територіальної
системи. Дослідженню проблем ефективного регіонального розвитку присвячено наукові праці вітчизняних [1-9,
11-13] та зарубіжних [10, 14-31] учених-економістів та
практичних фахівців. Не заперечуючи теоретичну та
практичну цінність наявних науково-практичних розробок,
слід відзначити існування необхідності актуалізації
подальших досліджень проблем стратегії регіонального
розвитку в країні.
Проблеми розвитку регіонів, адаптації регіональної
політики до викликів глобалізації для України є більш
гострими ніж для країн Європейського Союзу [2, с.69].
Це обумовлено, в першу чергу, особливостями регіональної структури економіки.
В Україні має місце дисбаланс в розвитку економіки
держави та рівнів добробуту населення. Регіон розглядається як складна соціально-економічна система. Науки
про складні системи та еволюції (кібернетика, загальна
теорія систем, теорія динамічних систем, загальна теорія
еволюцій та ін.) свідчать про те, що складні системи, яка
не була їх природа, розвиваються, підпорядковуючись
своєї власної внутрішній логіці.
Існує домінуючий напрям еволюції системи – вірогідність того, що після будь-яких перетворень (навіть
глибоких) виникає певний стан і умови. Нині людство
переживає епоху корінних перетворень, в яких важливе
значення набуває динаміка еволюційних процесів. Вона
спрямована в бік більшої структурної складності, що
відображається у вигляді конвергенції існуючих систем
до систем більш високого рівня.
Взаємодія між собою складових тієї чи іншої єдиної
системи слід розглядати як конвергенцію або комплекс
доцентрових сил, що спрямовують різне до тотожного.
Розгляд внутрішніх системних взаємодій з позицій
конвергентності відкриває альтернативні структури,
соціальна напруга навкруги яких формує потенціал
перетворень, необхідних для подальшого розвитку системи, в нашому випадку – регіону.
Однією з ключових цілей сучасної держави є формування реального єдиного простору, в межах якого вона
виконує зобов‘язання, що держава прийняла на себе.
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В сучасних умовах розвитку України це означає
законодавче закріплення певного комплексу зобов‘язань
і для кожного її громадянина незалежно від його
статусу, конфесійної чи етнічної приналежності, місця
фактичного проживання.
Однією з причин незбалансованості соціально-економічного розвитку регіонів в значній мірі є наслідки як
історичного минулого, так і незадовільного проведення
реформ у багатьох сферах життєдіяльності держави.
Наведене додатково свідчить про доцільність дослідження
розвитку регіонів як процесу конвергенції.
Як свідчить досвід дослідження конвергенційних
процесів, внутрішнє протиріччя конвергенції між раціональним (власно економічним) й ірраціональним (інстуціальним) викликає особливий вид подвійності –
внутрішню та зовнішню конвергенцію. Зовнішня конвергенція має свій стрижень: ринок (світовий ринок) та
держава (міждержавні інтеграційні та пов‘язані з ними
соціально-політичні структури). Внутрішня конвергенція
поєднує економіку і державу в межах однієї країни.
Цілком природне перетворення фінансових потоків в
грошові трансформує ринок в систему речових відносин,
що становляться об‘єктивованими. Вимагання раціональності висловлюють необхідність досягнення в решті
решт єдності економічного і соціального розвитку.
В умовах національної економіки відкритість внутрішнього ринку фіксує його раціональну природу, формування
автономних економічних структур та інститутів відмінно
від соціально-політичних. Все це необхідно лише як
умова досягнення підпорядкованості національної
економіки суспільству та державі як верховному соціальному суб‘єкту. Держава при цьому виступає як транслятор
соціальних цілей та ініціатив безпосередньо в економіку
Для більш глибшого розуміння сутті конвергенції та
можливостей ії застосування на практиці доцільно
розглянути деякі соціологічні аспекти цього явища.
Заслуговує на увагу дослідження цієї тематики
Н.Є Покровським [25]. Посилаючись на розробки
Дж. Дьюї (відомий американський соціолог) автор
пропонує досліджувати процеси конвергенції відповідно
до головних складових тієї чи іншої системи (безперервність, транзитивність та комунікація), а також до
теорії структурного функціоналізму [30].
Функціоналізм наполягає на принципі, в рамках якого
кожен вид соціального досвіду (будь-які традиції, ідеї,
матеріальні об‘єкти або вірування) грає певну, життєве
важливу роль в контексті структури в цілому. «Функції –
це такі спостережувані наслідки, які служать адаптації і
пристосуванню даної системи (до зовнішнього середовища)» [30, р.105].
Проте в соціальному досвіді міститься часом чимало
дисфункціональних наслідків. У цьому сенсі дисфункціональні компоненти досвіду – такі спостережувані
наслідки, які знижують пристосування або адаптацію
системи до зовнішнього середовища. В кожному окремому
випадку будь-який елемент соціального досвіду, розглянутий в перспективі різних структурних рівнів, може мати
як функціональні, так і дисфункціональні наслідки.
Підсумковий баланс функціональних і дисфункціональних компонентів конкретної системи показує, в
якому ступені остання підвищує (або знижує) ступінь
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безперервності, транзитивності і комунікативності соціального досвіду, який вона генерує як результат своєї
діяльності. Функції даної системи слід розглядати як
фактор підтримки безперервності досвіду, дисфункції ж
ведуть до виникнення дискретності і фрагментації, вони
порушують транзитивність і комунікативність системи.
Таким чином, можна сказати, що принцип безперервності
Дьюї та функціоналістський підхід Мертона досить близькі
як за своїм походженням, так і за своєю теоретичної
природою.
Один з найбільш яскравих прикладів сумісності принципу безперервності і функціонального аналізу можна
виявити в теорії конвергенції – прикладної соціальної
гіпотезі. З прагматичної і функціоналістичної точок зору
це означає, що гіпотетичний процес злиття двох систем,
що перебували у взаємному антагонізмі, мав своєї кінцевої
причиною тенденцію цих систем підвищити функціональн у
адаптацію до нової соціальної ситуації (або середовищі).
Історична реальність свідчить про те, що конвергенція,
яка активно розгортається на наших очах, регенерує
переважно Ірраціоналістичні тенденції, властиві зазначеним системам. Сучасна конвергенція насамперед призводить до взаємної гравітації і інтеграції ірраціоналістичних, дисфункціональних структур США і колишнього
Радянського Союзу. В сучасних умовах бюрократизований
раціоналізм ціліполагаючих соціальних структур не
може продовжити себе, не переходячи на більш високий
рівень осмислення комплексних і багатовимірних проблем
теперішнього і майбутнього людства [25].
Об‘єктивне раціональне і структуроване знання перестало бути соціально значущим і втратило свою цінність.
Все рідше соціально значущі програми у внутрішній і
зовнішній політиці будуються на основі багатовимірного
моделювання, аналізу всіх можливих варіантів і довгострокових перспектив. Пряма спонтанна дія, часто насильницьке, переважає над розумною рефлексією і тверезим
роздумом [25, с.135].
Ірраціональні компоненти конвергенції мають незрівнянно більшу силу взаємної гравітації, ніж раціональні,
які прагнуть до розумного індивідуалізму і творчої
самореалізації. Загальною рисою сучасності є наростання
ірраціональних хвиль, що витісняють з структур соціальної
дії соціальну логіку. Все важче виявити безперервність у
передачі досвіду, акумулювання соціального знання і
методів його використання, послідовність, довгостроковість, контрольованість соціальних процесів і їх передбачуваність. Крім того, спостерігається загальне поширення
відкритої і прихованої соціальної паніки, прискорення в
усіх соціальних структурах масового занепокоєння,
колективних неврозів, дезорієнтації соціальних цінностей.
На жаль в нашому суспільстві має місце наступ професійної некомпетентності і моральної, неоформленість
носіїв дії на всіх рівнях структури управління національною економікою та і країни в цілому. В нашій країні
і в світі також спостерігається руйнування послідовності
і спадкоємності досвіду.
Драматичний стан сучасної цивілізації проявляється
в тому, що людство наближається до нового світового
конфлікту. Він є вищим породженням конвергенції ірраціональних структур. Цей конфлікт відрізняється від двох
минулих світових. У новому глобальному конфлікті не

буде ні лінії фронту, що розділяє воюючі сторони, ні
фактів застосування ядерної зброї, ні прямого захоплення
територій і силового узурпування політичної влади [25,
с.135]. Новий тотальний конфлікт матиме «безконтактний» характер, цілі війни будуть досягатися не за допомогою відкритого застосування сили, а з використанням
загрози її застосування на макро- і мікрорівнях. Функцію
соціального контролю відтепер здійснює ірраціональний
і несвідомий страх.
Н.Є. Покровський відмічає [25], що у вертикальному
вимірі новий глобальний конфлікт супроводжується
турбулентністю розпаду і спорадичним відтворенням
управлінських і політичних структур. Їх постійне
«перемішування», полегшені переходи з одного рівня на
інший, позбавлені структурного алгоритму («відсутність
логіки»), не мотивовані особистими професійними якостями. Злети індивідуальних кар‘єр з найширшими областями відповідальності – характерні риси сучасних систем,
що конвергуються. Швидко виникають і відразу ж зникають фігури на політичному та економічному небосхилі.
Відсутність критеріїв рольової ідентифікації носіїв дії,
зниження професіоналізму на всіх рівнях стають буденними явищами, некритично сприймаються суспільством.
Для горизонтально-географічного виміру конфлікту,
що наближається, характерне багатоцентрове зародження
напруженості, його наростання і наступні вибухи.
Напруженість набуває прогресуючого характеру (національно-етнічні конфлікти, зони економічної деградації і
протесту, осередкові метастази тероризму і агресивності).
Все це створює абсолютно нову «соціально-сейсмічну»
карту світу і його окремих регіонів
Опір загрозі конфлікту, що насувається, за думкою
Н.Є. Покровського [25], вимагає пошуків «нової спільноти», яка б розвивалася на основі об‘єднання тверезомислячих і зацікавлених професіоналів.
За допомогою поширення вільної інформації, що
розкриватиме і зміцнюватиме раціональні структури
взаємодії, можна побудувати перешкоду на шляху дисфункціональної ірраціональності. В іншому випадку вона
загрожує стати необоротною.
Конвергенція, як втім і сама історія, не має ні прогресивного, ні регресивного характеру. Зміна ірраціоналістичної і раціоналістичної парадигм відбувається циклічно
по відношенню до носіїв соціальної дії, що виступають в
якості самосвідомих суб‘єктів історичного розвитку.
Тепер доцільно повернутися до регіонального рівня
проблем конвергенції.
При розробці науково обґрунтованих пропозицій щодо
ефективного розвитку регіонів часто використовується
поняття β-конвергенції. Вперше воно було введено в
роботі Р. Барро та Х. Сала-і-Мартін [26]. -конвергенція –
це негативна залежність темпів зростання від початкового
рівня розвитку, тобто бідні регіони (або країни) мають
більш високі темпи економічного зростання, ніж багаті,
що в довгостроковій перспективі повинно призводити до
вирівнювання регіональних рівнів економічного розвитку.
Розрізняють абсолютну (безумовну) і умовну -конвергенцію. Під абсолютною -конвергенцією розуміють
зближення рівнів розвитку регіонів в часі без накладення
додаткових умов на даний процес, тобто до складу
екзогенних змінних включений тільки рівень початко-
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вого розвитку. Часто подібне регресійні рівняння виявляється незначним, а отримані оцінки зміщеними в бік
дивергенції. Це пояснюється відсутністю в регресії
змінних, що характеризують відмінність в рівні виробничих технологій, нормі заощаджень та ряді інших параметрів, які впливають на темпи зростання випуску. Для
усунення зміщення в рівняння необхідно включити додаткові факторні змінні. У цьому випадку перевіряється
гіпотеза умовної -конвергенціі.
Досить часто гіпотеза конвергенції неокласичної
моделі зростання тестується на прикладі регіонів однієї
країни. Незважаючи на те, що можлива наявність розбіжностей між регіонами за рівнем розвитку технологій,
переваг, економічних інститутів і т.д. Дані відмінності,
як правило, істотно менше, ніж відмінності між країнами.
Тому ймовірність наявності абсолютної конвергенції між
регіонами істотно вище, ніж між країнами [24, с.102]. Крім
того, можлива перевірка наявності «клубної» конвергенції,
тобто по групах регіонів в рамках однієї країни.
Для емпіричної перевірки абсолютної -конвергенції
будується регресія середнього або базисного за аналізований період темпу зростання досліджуваної ознаки (в
нашому випадку виробництва промислової продукції на
одного жителя регіону) на вільний член і логарифм початкового рівня досліджуваної ознаки на душу населення.
Формально модель абсолютної конвергенції можна представити у вигляді такої формули [27, с.38]:

( )=

+ ε, (1)

де yτ і yо – виробництво продукції на одного жителя
регіону в кінцевий (τ) і початковий (0) моменти часу
відповідно;
– середній темп зростання виробництва продукції
на одного жителя регіону;
a – вільний член (константа);
b – коефіцієнт регресії;
 – випадкова помилка.
Якщо коефіцієнт b при змінній значущий і має
негативний знак, то гіпотеза абсолютної -конвергенції
не відкидається. Таким чином, перевіряється наявність
негативної кореляції між темпами економічного зростання
і початковим рівнем розвитку економіки регіонів. При
позитивному коефіцієнті b спостерігається дивергенція.
Процес конвергенції характеризується двома показниками: – швидкістю конвергенції (), яка б показала на
яку частку одиниці скорочується розрив між регіонами
за один період часу. Вона має знак протилежний коефіцієнту b, тобто якщо останній негативний, то швидкість
більше нуля; а також часом, необхідним регіонах для
подолання половини шляху до стійкого стану (). Ці
показники можуть бути розраховані за допомогою оцінки
коефіцієнта b в (1), який може бути виражений як [24, с.12]:
B=

,
, (3)
. (4)

У моделі абсолютної β-конвергенції (1) регіони, що
аналізувалися, повинні бути досить однорідні за структурою економіки і характеризуються лише тимчасовими
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відмінностями в рівнях випуску продукції. Вони пояснюються за рахунок відмінностей в початкових рівнях
промислової продукції на одного жителя регіону.
В умовах економічних, інституційних і природно-кліматичних відмінностей між регіонами останнє припущення є
занадто сильним і навряд чи реалістичним для українських
регіонів. Було б логічне припустити, що різні регіони
мають різні траєкторії пропорційного зростання і, отже,
різні довгострокові темпи зростання. В цьому випадку
вирівнювання регіонів може і не відбуватися. Для обліку
міжрегіональних відмінностей в модель (1) включають
додаткові фактори, які можуть вплинути на темпи зростання в регіонах. -конвергенція набирає вигляду [24, с.15]:

( )

, (5)

де Х – матриця регіональних факторів росту, що характеризують рівновагу стійкого стану кожного регіону;
– вільний член (константа);
b, с – коефіцієнти регресії;
– випадкова помилка.
Таким чином, в моделі умовної конвергенції (5)
перевіряється гіпотеза про наявність негативної
залежності між середніми темпами зростання і початковим
рівнем виробництва продукції на одного жителя, але при
наявності контролюючих факторів. Вони характеризують
регіональні відмінності в рівнях рівноважних стійких
станів -конвергенції і визначаються як зменшення в
часі варіації (нерівності, диференціації) рівнів економічного розвитку регіонів.
А.А. Іодчін пропонує використовувати для перевірки
-конвергенції показники, що характеризують ступінь
відхилення вибіркового розподілу від нормального, –
асиметрію і ексцес [29, с.69]. Гіпотеза -конвергенції
справедлива в тому випадку, якщо для регіонів спостерігається зниження показників нерівності. Гіпотези - і конвергенції є взаємопов‘язаними, але не еквівалентними.
Абсолютна -конвергенція вказує на існування тенденції
до скорочення розриву в ВВП (або іншого показника) на
душу населення. У той же час випадкові чинники, що впливають на економіку країн (регіонів), можуть протидіяти
цій тенденції і тимчасово збільшувати дисперсію розподілу
ВВП на душу населення [28, с.34].
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Дослідження різних теорій регіонального розвитку та
сучасного економічного стану регіонів України дозволили
сформулювати наступні висновки. На території держави
має місце поляризація рівнів соціально-економічного
розвитку регіонів. В основі теорій регіонального розвитку є
конвергентні відносини. Брак певних ресурсів та їх якість
може призводити до відставання у своєму розвитку
деяких регіонів. Регіон слід розглядати як складну
соціально-економічну систему. Пропонується досліджувати
економічну інтеграцію регіонів як процес конвергенції
або комплекс доцентрових сил, що спрямовують різне до
тотожного. Аналіз внутрішніх системних взаємодій з
позиції конвергентності дозволить визначати альтернативн і
структури, необхідні для подальшого ефективного
розвитку регіонів.
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system. It is established that the development of regions is carried out in the form of convergence of the formed territories. The
concept of convergence with respect to the regions is disclosed. When developing scientifically based measures for the
effective development of regions, it is recommended to use the β- and Ϭ-convergence indicators.
Key words: theory, polarization, regional development, territorial system, convergence, integration, synergy.

Scientific Journal Virtus, March # 32, 2019

264
УДК 331.222 (045)

Костюнік О.В.,
доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,
Національний авіаційний університет, elena_kostynik@ukr.net
Панасюк В.К.,
студентка, Національний авіаційний університет,
vika.panasyuk.1997@gmail.com
Україна, м. Київ

ІНДЕКСАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ПОРЯДОК
НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІК
У статті проаналізовано порядок призначення та розрахунку індексації грошових доходів громадян з
урахуванням низки зовнішніх та внутрішніх факторів. Наведено відомості про основні мінімальні
соціальні гарантії в сфері оплати праці та проаналізовано ефективність їх функціонування за умов
актуального стану економіки України.
Розглянуто принципи функціонування індексу споживчих цін, який виступає індикатором темпів
розвитку інфляційних процесів, що відбуваються в Україні. Наведено механізм його застосування, а
також приклади застосування за умов різного соціального статусу працівників, наявності в них інших
доходів, окрім заробітної плати, тощо.
Ключові слова: індексація, інфляційні процеси, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум,
мінімальні державні гарантії, соціальний захист населення.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в
Україні дуже гостро стоїть питання регулювання трудових
відносин між працівниками і роботодавцями та дотримання останніми державних соціальних гарантій у сфері
оплати праці. Державні органи кожного дня проводять
заплановані і незаплановані перевірки, в ході яких
викривають факти порушення трудового законодавства.
Розміри штрафів з кожним роком стають все більше, кількість підприємств, що підпадають під державні перевірки, –
також. За таких умов роботодавці більш відповідально
та сумлінно дотримуються всіх вимог чинного трудового
законодавства: офіційно оформлюють усіх своїх працівників, вчасно та в повному обсязі виплачують зарплату,
надають відпустку або ж компенсують її не використаний
залишок, оплачують періоди тимчасової непрацездатності
працівників, нараховують індексацію на заробітну плату
кожного працівника, тощо.
Проте навіть за умов такої суспільної свідомості та
відповідальності роботодавців, велику роль при визначенні
рівня життя громадян країни виступають зовнішні та
внутрішні економічні процеси, що постійно відбуваються в
державі. Проблема інфляції наразі актуальна в багатьох
країнах світу, в тому числі і в Україні. Інфляція є характеристикою макроекономічної нестабільності і негативно
впливає на всі сторони життєдіяльності суспільства, держави та економіки. Інфляційні процеси призводять до
знецінення доходів населення, особливо зайнятого в бюджетній сфері, та виступають найпотужнішим засобом
перерозподілу багатства від найбільш бідних до найбільш
багатих, посилюючи тим самим соціальну диференціацію
суспільства.
Держава, з метою захисту населення від процесу інфляції, зобов‘язує роботодавців індексувати заробітну плату
кожного працівника або ж підвищувати йому розмір окладу. Тож кожному роботодавцю слід приділити особливу
увагу індексації заробітної плати, оскільки вона є

важливою частиною державних соціальних гарантій у
сфері оплати праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час
проведеного дослідження нами було з‘ясовано, що
порядок нарахування та обліку індексації заробітної
плати розглядали такі вчені як Жуліна О., Іванова Н.,
Малий С., Калініченко В., Проскуріна Н., Бровко Н. та
інші. Вищезазначені науковці досліджували умови та
механізми індексації заробітної плати як в Україні, так і
в інших країнах світу. Проте зважаючи на те, що трудове
законодавство в кожній країні має свої особливості,
окрім публікацій і наукових праць вчених, нами було
опрацьовано чинні нормативно-правові акти та фахові
консультації українських економістів, що з різних сторін
досліджують питання індексації саме в Україні.
Метою написання статті є дослідження теоретичних
та практичних особливостей індексації заробітної плати
на підприємстві та відображення її результатів в обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Заробітна
плата є однією з мінімальних соціальних гарантій держави,
що діють по всій території України для всіх громадян
України. Показник мінімальної заробітної плати (далі –
МЗП) затверджується законодавчими органами та не
може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму,
що є грошовим виразом вартості продовольчих і непродовольчих товарів, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини. Кожного року при розробці та
затвердженні бюджету країни Кабінет Міністрів переглядає розміри соціальних показників, враховуючи при
цьому постійні зміни в економіці країни (стрімкий ріст
цін, інфляційні процеси, тощо), і встановлює нові
розміри таких показників. Зважаючи на те, що визначені
суми прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної
плати не здатні в повній мірі забезпечити нормальну
життєдіяльність громадян країни, держава, з метою
захисту населення, забезпечує дотримання інших міні-
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Так, заробітна плата кожного працівника в обов‘язковому порядку підлягає індексації, згідно зі статтею 95
Кодексу законів про працю (далі – КЗпП [1]). Порядок
проведення індексації регулюється Законом України
«Про індексацію грошових доходів населення» № 1282
(далі – Закон № 1282 [2]) та Порядком проведення
індексації грошових доходів населення № 1078 (далі –
Порядок № 1078 [3]).
Індексація грошових доходів – це законодавчо
встановлений метод відшкодування населенню країни
вартості збільшення цін на споживчі товари і послуги.
Варто зауважити, що згідно статті 2 Закону № 1282 [2],
соціальні виплати цільового і одноразові виплати індексації не підлягають.
Кожного місяця в Україні встановлюється певний
індекс інфляції, або індекс споживчих цін, – це показник,
який є індикатором зміни загального рівня цін на товари
та послуги, що споживає населення. Так, загальний
рівень інфляції за сумарно за весь 2018 рік склав 109,8%;
у 2017 році він становив цілих 113,7%; у 2016 – 112,4%.
Індекс інфляції кожного місяця розраховується Державною службою статистики та повинен бути оприлюднений не пізніше десятого числа місяця, що настає після
звітного. Індексувати доходи громадян слід починати
тільки тоді, коли індекс інфляції перевищив поріг,
встановлений на рівні 103% (згідно Порядку № 1078
[3]). Індексуємо заробітну плату, що нараховується у
місяці, наступному після публікації індексу споживчих
цін. Так, наприклад, якщо приріст інфляції вище 3% у
вересні, слід індексувати листопаді, якщо у лютому –
квітень і т.д.
Важливо зазначити, що нарахування індексації на грошові доходи громадян здійснюється лише у межах прожиткового мінімуму. Так, наприклад, у 2019 році його розмір
буде змінюватися протягом року – це слід обов‘язково
врахувати при розрахунку індексації. На жаль, розмір
прожиткового мінімуму коливається в межах лише двох
тисяч гривень і навіть максимальні суми індексації є
недостатніми для захисту населення від інфляційних
процесів.
В разі підвищення розміру заробітної плати працівника
індекс інфляції встановлюється на рівні 100% і місяць, в
якому була така зміна розміру ставки оплати праці,
вважається базовим. Індекс споживчих цін слід починати
підраховувати з наростаючим підсумком починаючи вже
з наступного місяця після базового. Важливо зауважити,
що при визначенні базового місяця до уваги береться
тільки факт збільшення окладу працівника, що працює
на певній посаді. Місяць не буде вважатися базовим за
умови збільшення будь-яких інших додаткових надбавок,
премій, виплат одноразового характеру, переводу на
іншу посаду (навіть з більшим окладом), тощо.
Для працівників, що тільки приступили до роботи на
новому робочому місці, або для тих, хто був у відпустці
без збереження заробітної плати, розрахунок індексації
слід починати на наступний місяць після підвищення
окладу за даною посадою.
Знаючи про те, що після підвищення заробітної плати
працівника змінюється базовий місяць, багато роботодавців навмисно регулярно збільшують розмір зарплати на
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мінімальні суми – при чому подекуди розміри таких підвищень коливаються в межах від однієї до двадцяти гривень.
Через таке систематичне збільшення окладів працівників
(навіть на мінімальні суми) право на отримання індексації
працівник отримує лише через два-три місяці після
підвищення або ж не отримує взагалі, якщо роботодавець
знову заздалегідь збільшує ставку зарплати.
Проте для тих працівників, у яких право на отримання
індексації все-таки настало, сума, на яку було збільшується
заробітна плата, повинна перевищувати розмір індексації.
Якщо сума, на яку була збільшена заробітна плата працівника, не перевищує розміру індексації, розмір останньої
знаходимо шляхом різниці між сумою індексації і сумою
приросту зарплати.
Для працівників, що працевлаштовані на умовах неповного робочого часу, розмір індексації слід визначити з
розрахунку повного робочого часу, а виплату проводити
пропорційно відпрацьованому часу. Тому під час нарахування індексації слід перевірити, чи не працює працівник
на пів ставки і чи не було у нього в поточному місяці відпустки чи лікарняного. Розглянемо на прикладі: робітник
працює на умовах неповного робочого часу (0,5 ставки).
Базовим місяцем для працівника виступає серпень 2018
року. Яку суму індексації слід нарахувати йому у січні
2019 року?
Формула розрахунку індексації заробітної плати проста:
вона дорівнює добутку розміру прожиткового мінімуму
для працездатної особи на відсоток приросту індексу
інфляції, поділеного на сто.
Спочатку слід розрахувати суму індексації за умови
повного робочого часу: знаходимо добуток розміру
прожиткового мінімуму (у січні 2019 року – це 1921 грн.)
та відсоток приросту індексу інфляції (за даних умов він
становить 5.8%), а потім результат добутку ділимо на
сто і отримуємо результат: 111,42 грн. Проте оскільки
працівник працевлаштований на умовах неповного робочого
часу, сума його індексації у січні становитиме: 111,42
грн. помножене на 0,5 (ставки), що складає 55,71 грн.
Окремо також слід згадати про працюючих студентів,
які отримують стипендію, та про працюючих пенсіонерів.
Стипендія студентів вищих навчальних закладів та
пенсія є ще одними соціальними гарантіями від держави,
що в обов‘язковому порядку підлягають індексації в
межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Згідно Постанови № 1078 [3], якщо особа працює і
отримує інший грошовий дохід, в першу чергу слід
індексувати оплату праці. Такий підхід слід застосовувати до доходів працюючих пенсіонерів: в разі
отримання пенсії та одночасного отримання заробітної
плати, спочатку індексуємо оплату праці. Проте якщо
пенсіонер здійснює підприємницьку діяльність або
отримує винагороди за договорами цивільно-правового
характеру, першочергово слід індексувати пенсію.
Інша ситуація з працюючими студентами: якщо робітник отримує академічну або соціальну стипендію і одночасно працює, в першу чергу слід індексувати саме стипендію. Востаннє підвищення розміру стипендії відбулося у
листопаді 2017 року, тому цей місяць і залишається
базовим станом на лютий 2019. Проте розрахунок індексу
інфляції починається з місяця, в якому студенту була
призначена стипендія. Наприклад, якщо студент-першо-
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курсник у першому семестрі навчального року отримував
стипендію, а в другому – не отримував за результатами
рейтингу успішності, а на наступний навчальний рік у
третьому семестрі знову отримав право на академічну
стипендію за результатами успішності, то починаємо
індексувати стипендію, починаючи саме з третього
семестру, незважаючи на минулі періоди.
Кожному роботодавцю слід ретельно дослідити
питання нарахування та виплати індексації та постійно
дотримуватися чинних норм законодавства, адже відповідальність за недотримання мінімальних гарантій оплати
праці може бути не тільки фінансовою і адміністративною,
але і кримінальною.
У ст. 265 КЗпП [1] наведено, що недотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій в оплаті
праці веде за собою нарахування штрафу у розмірі десяти
МЗП на дату виявлення порушення у розрахунку на кожного працівника. Так, у 2019 році роботодавцю доведеться
сплатити штраф у розмірі 41 730 грн.
Важливо пам‘ятати, що законодавством не встановлені
строки давності для таких штрафів, тому слід провести
внутрішній аудит всіх нарахувань на користь працівників,
що були здійснені за період функціонування підприємства.
Якщо було виявлено, що індексація працівнику не виплачувалася взагалі, необхідно зробити перерахунок
індексації та доплатити її суму.
Краще виплатити пізніше, аніж не заплатити взагалі,
адже в разі порушення строків виплати зарплати або
виплати її в неповному розмірі роботодавець сплатить
штраф у розмірі лише трьох МЗП (у 2019 році – 12519 грн.)
та/або штраф за порушення інших вимог трудового законодавства у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (у
2019 році – 4170 грн.). Навіть сума таких двох штрафів є
значно меншою за штраф у 41 730 грн., що чекає на тих
роботодавців, хто не виплатив індексацію взагалі. Також
слід наголосити, що штраф за виявлення правопорушення
не звільняє роботодавця від сплати індексації.
На роботодавця, що не нараховує індексацію, також
чекає адміністративна відповідальність: в разі виявлення
правопорушення, державні інспектори складають протоколи, які належать розгляду в суді. В разі виявлення факту
безпідставної невиплати заробітної плати (в тому числі
індексації) передбачена кримінальна відповідальність.
У бухгалтерському обліку сума індексації відображається у тому ж порядку, що і заробітна плата, яка є
об‘єктом індексації. По дебету рахунків витрат (клас 8,
рахунок 81); клас 9 (рахунки 23, 91, 92, 93, 94); по
кредиту рахунків 66 – нарахування суми індексації.
Сума індексації підлягає такому ж оподаткуванню, як і
заробітна плата: на неї слід нараховувати єдиний соціальний внесок та утримувати податок з доходів фізичних
осіб і військовий збір.
Висновки з проведеного дослідження. Розглянувши
правила розрахунку індексації на грошові доходи
громадян можемо зробити висновок, що це вкрай трудомісткий процес, який вимагає постійного контролю як зі
сторони роботодавця, так і зі сторони законодавчих органів.
На сьогоднішній день роботодавці зобов‘язані систематично розраховувати та виплачувати індексацію,
адже, окрім високого ступеню відповідальності, існує
загроза отримання великих штрафів за недотримання

мінімальних державних гарантій у сфері оплати праці.
Бухгалтеру, що робить розрахунок сум індексації, при
індексуванні доходів працівників слід врахувати безліч
факторів: дату працевлаштування працівника, зміни
окладу, умови працевлаштування працівника (повний/
неповний робочий час), його соціальний статус (працюючі
студенти/пенсіонери), тощо. На жаль, не включення сум
індексації до складу заробітної плати працівника є
однією з найрозповсюдженіших помилок, яку знаходять
державні інспектори при проведенні перевірки. Ще
однією помилкою є невірний розрахунок суми індексації –
частіше за все, через неправильно визначений базовий
місяць. Отже, бухгалтеру слід приділити особливу увагу
вивченню питання індексації та її правильному розрахунк у.
Згідно з чинними нормативно-правовими актами,
індексація на грошові доходи громадян розраховується
лише в межах прожиткового мінімуму – за таких умов
суми розрахованої індексації вкрай низькі і не здатні
покрити усю вартість подорожчання товарів і послуг.
Станом на 2019 рік розмір прожиткового мінімуму
коливатиметься в межах від 1921 грн. до 2102 грн.,
проте навіть зважаючи на таке поступове збільшення
показника протягом року, дана сума не здатна забезпечити нормальну життєдіяльність працездатної особи.
Як наслідок, суми компенсованої індексації також допоможуть кожному працівнику лише частково нівелювати
вартість подорожчання споживчих товарів і послуг.
Ефективний соціальний захист населення можливий
лише за умови затвердження на законодавчому рівні
соціальних показників, які враховують усі потреби
працездатних громадян та реальний стан економіки
країни. Індексація є важливою мінімальною гарантією
держави в сфері оплати праці та важливою складовою
заробітної плати працівника, проте значущість індексації
може бути достойно оцінена при досягненні її першочергового призначення: компенсація вартості подорожчання товарів і послуг для населення країни. Важливо
правильно визначити перелік тих товарів і послуг, які
дійсно є життєво необхідними для кожного громадянина, а
також врахувати реальні, ринкові ціни на такі продукти.
Чинні нормативно-правові акти, що регулюють порядок
розрахунку та призначення індексації, повинні бути
детально опрацьовані та вдосконалені з урахуванням
реального стану економіки України.
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WAGE INDEXATION: PAYMENT AND ACCOUNTING PROCEDURES
The article analyzes the procedure for appointing and calculating the indexation of incomes of citizens, considering a
number of external and internal factors. Information on the basic minimum state guarantees in the field of remuneration is
given and the effectiveness of their functioning in the conditions of the current state of the Ukrainian economy is analyzed.
The principles of functioning of the consumer price index are considered, which is an indicator of the rate of development
of inflationary processes taking place in Ukraine. The mechanism of its application, as well as examples of application in the
conditions of different social status of employees, availability of other incomes in addition to wages, etc. are given.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
В статті розглядаються особливості механізму трансформації процесу соціалізації економіки публічного
адміністрування.
Ключові слова: соціальна держава, соціалізація, публічне адміністрування, процес соціалізації економіки.
Постановка проблеми. На сьогодні сучасне населення
України хоче бачити в соціалізації створення та відновлення системи соціальних інститутів, для забезпечення в
суспільстві рівня добробуту і отримання якісної допомоги
від публічних органів влади усіх рівнів. Разом з тим,
процес соціалізації економіки в країні може бути потенціальним фундаментом для покращення життя населення.
Соціалізація економіки залишається важливою, та її
розвитком є ціль, яка взаємопов‘язана з відносинами і
самоцілями діяльності кожного громадянина України.
В Україні та мабуть, і у світі в цілому у зв‘язку з
реалізацією людиноцетричності концепції розвитку
найбільш проблематичними з усіх позицій слід визнати
саме питання соціалізації економіки 1, с.6.
Проблемам регулювання економічного розвитку
присвячені наукові праці вітчизняних вчених О. Алимова,
І. Бондар, В. Гейця, В. Гришкіна, А. Гриценко Н. Деевої,
С. Дорогунцова, Л. Тимошенко та багато інших науковців,
а також відомі в нашій країні праці західних економістів,
як А. Вагнер, Дж. Гелбрейт, Е. Ерхард, А. МюллерАрмак, В. Рьопке, Дж. Стігліц, Й. Шумпетер, російських
вчених – Л. Абалкіна, Е. Балацького, В. Кудрова та
інших науковців.
Отже, поняття «соціалізація економіки» на сьогодні є
досить суперечливою і розглядається науковцями порізному.
Теоретичні дослідження методології управління процесами соціалізації економіки, як інструменту публічного
адміністрування у зв‘язку з розвитком набувають особливої актуальності в сучасних умовах.
Мета дослідження розгляд теоретичних положень та
формування методологічних основ механізмів трансформації
процесу соціалізації економіки публічного адміністрування.
Виклад основного матеріалу. У нашій країні як у
соціальній державі повинні бути властиві рівноправні
правові відносини між громадянами і державою: держава
забезпечує високий рівень життя, а громадяни створюють
матеріальне багатство для себе і для всього суспільства,
і тим самим забезпечують свій матеріальний добробут.
Таким чином, виникає паритет інтересів держави і його
громадян, що створює правові умови для соціальної
економіки, що і визначає гармонійне поєднання інтересів
держави та громадян 2, с.109
Підхід до проблем соціального управління започатковано в культурі суспільства його традиціях, цінностях,
обов‘язків, віруваннях, що стосується структури
державних, політичних, економічних інститутів, з цього

слідує, що також обов‘язково потрібно обмінюватися
інформацією, досвідом.
Кожна окрема країна, як і світове співтовариство,
завжди потребували знань основ і об‘єктивно закономірних механізмів впровадження підвалин соціальності і
здійснення соціалізаційних процесів 1, с.7. Розглядаючи
проблеми управління процесом соціалізації в умовах
нестійкого розвитку інститутів публічного адміністрування, треба звернути увагу на обставині, що в державних
структурах всіх рівнів існує виразне розуміння важливості
і значимості процесу соціалізації як умови стійкого
розвитку суспільства в цілому.
При цьому, соціалізація економіки повинна відбуватися
за активної участі держави.
Трансформація процесу соціалізації в економічній
системі взагалі і в розрізі її окремих сфер та напрямків
неможлива без знань всієї їх сукупності і механізму
здійснення. Економіка будь-якої країни у функціональнонаповнюючому змісті є надзвичайно складним, динамічним суспільним організмом, та виступає найважливішою
сферою суспільного життя, в якій задіяні різноманітні
ресурси, здійснюється виробництво, обмін, розподіл та
споживання продуктів людської діяльності 2, с.111-112.
У загальному вигляді, під поняттям соціалізації економіки розуміється процес засвоєння системи певних
знань, норм і цінностей, що дозволяють долучитися до
системи соціальних зв‘язків між власниками, підприємцями, акціонерами та ін. Соціалізація економіки виражається в соціальній переорієнтації виробництва, гуманізації
життя людей і їх праці, зменшенні соціальної диференціації, подальшому розвитку соціальної та економічної
сфери. Соціалізація ринкової економіки ґрунтується на
підпорядкуванні економічних процесів інтересам
суспільства. Таке трактування соціалізації економіки
присутнє в працях К. Каутського, Дж.М. Кейнса [3],
І. Мечникова [4] та інших науковців. Тут соціалізація є
синонімом заперечення прибутку в якості головної мети
діяльності, має на увазі перерозподіл результатів виробництва в громадських цілях тощо.
А. Гриценко соціалізацію економіки пов‘язує з переходом до постіндустріальної економіки, з підвищенням у
виробництві ролі людського капіталу, його здібностей і
знань, виділяє в даному процесі три аспекти – соціалізацію
власності на засоби виробництва, соціалізацію праці як
перетворення його із засобу заробляння грошей на спосіб
самореалізації особистості, її життєвих і творчих
можливостей і соціалізацію результатів виробництва, яка
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проявляється в перерозподілі ВНП з метою зменшення
соціальної нерівності, в розвитку інститутів соціального
захисту населення та інших формах. Він також сформулював одне з протиріч ринкової трансформації інверсійного
типу – між соціалізацією директивно-планової економіки,
яка інтенсивно руйнується і соціалізацією капіталу, яка
ще не сформувалася [5, с.52].
Як зазначають науковці Тимошенко Л.М., Деева Н.М.,
Гришкін В.О., соціалізація виступає як соціально-економічна категорія, яка є суспільним відношенням з приводу
підготовки людини до суспільної діяльності і забезпечення її життя на рівні цивілізаційних стандартів.
Соціалізація – це проникнення у сфери економічної і
позаекономічної діяльності таких відносин, що сприяють
як поліпшенню добробуту населення безпосередньо, так
і опосередковано, через формування умов до самовираження людини. За своєю сутністю соціалізація здебільшого
пов‘язується з формуванням матеріальних передумов до
повернення певних груп населення на шлях самостійної
і активної трудової діяльності [2, с.110].
Отже, важливим в публічному адмініструванні є механізм відносин, які сприяють ефективній діяльності в
економічній, соціальній сфері.
Разом з тим, в публічному адмініструванні потрібен
механізм змін у відносинах системи «суспільство –
людина», а також у системі методологічних координат,
яка описується параметрами «колективізм – індивідуалізм»
або «суспільна допомога – активність». Завдяки такого
підходу соціалізацією як процесом можна забезпечити
до виконання необхідних нових вимог, умов норм суспільними інститутами [2, с.110].
На даний час важливим є впровадження в публічному
адмініструванні саме таких необхідних нових умов, норм,
цінностей.
Процес публічного управління це прийняття рішень,
кожне з яких треба реалізовувати як колективно так і
індивідуально. Для якісного виконання рішень, завдань
завжди потрібна суспільна допомога, якщо апарат управління виконує активно свої обов‘язки – то практично
можна отримати якісні результати.
Процес удосконалення публічного управління не тільки
впровадження нового, а й відмова від старих механізмів
в економічній системі.
Взаємозалежність сучасного світу в повній мірі залежить на сам перед від характеру проблем теорії та практики управління соціальними та економічними процесами.
Разом з тим, ми спостерігаємо, що інститути здійснюють інтеграцію прагнень і відносин між індивідами та
забезпечують внутрішню об‘єднаність соціальних груп.
Існують різні види інститутів: економічні, що займаються
виробництвом і розподілом матеріальних благ, організацією праці, грошовим обігом тощо; соціальні, які організовують добровільні об‘єднання, життя колективів, тобто
інститути що регулюють повсякденну поведінку людей
стосовно один до одного; політичні інститути пов‘язані з
виконанням функцій влади; культурні і виховні; релігійні,
разом з тим, ці інститути зв‘язані між собою та створюють
інтегровану систему, в якій лише можуть гарантувати
рівномірний процес колективного життя й виконувати
свої завдання та обов‘язки [6, с.29].
Слід відзначити, що сучасна економіка є системою в
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державі, яка складається з різнорідних елементів (підприємницьких структур, різних форм власності, інститутів
ринкової інфраструктури, держави, інтереси якої репрезентують регіональні та центральні органи влади та
соціальної інфраструктури, недержавні інститути тощо).
Економіка, по суті, є соціальною, тому що громадяни
країни є обов‘язковими учасниками економічних процесів
на всіх його стадіях. Формування соціально стабільної,
стійкої економіки залежить від узгодження міри здійснення соціалізації за кожним з означених напрямків і
сфер, тобто за різними її формами [2, с.111]
Важливим залишається використання реальних можливостей для України в плані міжнародного обміну
інформацією.
Перед публічним управлінням нового рівня стоїть завдання «активізації людського фактора» тобто ефективного
застосування в процесі економічної діяльності нових
знань, вмінь та досвіду.
Слід зауважити, що на сьогодні важливим залишається
розбудова соціальної держави та соціальний прогрес має
відбуватися шляхом вибору, який враховує позитивний і
негативний досвід усіх країн у ході нової хвилі соціалізації,
особливо в процесі радикальних змін, здійснених у ХХ ст.
Соціалізація як суспільне явище має адресну спрямованість, але його реалізація має різні вектори здійснення,
які проходять, або не проходять через проміжні ланки [2, с.109].
Відзначимо риси які визначають кількісну оцінку
соціалізації економіки тієї чи іншої держави. До них
можна віднести:
– високий економічний потенціал, виражений в
темпах зростання економіки;
– темпи зростання реального ВВП на душу населення;
– високий рівень доходів;
– відносна стабільність цін і низькі темпи інфляції;
– стійкість національної валюти;
– гарантія соціального захисту населення;
– правовий захист приватної власності;
– свобода підприємництва;
– дотримання принципу соціальної справедливості в
розподільних відносинах;
– наявність високоорганізованої соціальної інфраструктури;
– активна соціальна політика держави.
Зазначені риси також можуть служити основою для
визначення критеріїв процесу соціалізації економіки
публічного адміністрування.
Отже, всі показники соціалізації економіки тісно
пов‘язані між собою, і повинні постійно взаємодіяти.
Крім того, потрібно розроблення заходів щодо здійснення
можливого впливу на загальноекономічні соціалізаційні
процеси.
У прогресі сучасної економічної системи особливе
значення мають сукупність знань, норм та цінностей, які
повсякчас змінюються, та найбільш цінною для держави,
колективу, суспільства вважається кожна особистість,
що має можливість трансформувати процес соціалізації
економіки публічного адміністрування.
Адже, соціалізація економіки в країні залежить від
комплексного вивчення взаємозалежних відносин економіки і соціального життя суспільства, обґрунтування
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механізму взаємодії економічних і соціальних процесів,
виявлення і вивчення ролі людини в системі соціальноекономічних відносин.
Висновки. З огляду на вищевикладене та зважаючи на
актуальність впровадження механізму трансформації
процесу соціалізації економіки публічного адміністрування, потрібні перспективи для раціонального виконання
функцій. Досягнення результатів по організації управління –
це запровадження ефективних систем економічної,
соціальної сфери.
Разом з тим, економічна система становить сукупність
усіх соціалізаційних економічних процесів, що відбуваються в публічному адмініструванні та важливим також
є формування відносин власності і господарського
механізму. Адже, у всіх економічних системах для виробництва потрібні економічні ресурси, а результати
господарської діяльності залежатимуть від ефективності
процесів соціалізації економіки.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ
СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Збільшення рівня ризиків функціонування як юридичних, так і фізичних осіб, під впливом ендогенних та
екзогенних факторів, призводить до активного використання системи страхування. Саме страховий
захист дозволяє відшкодувати збитки від ризиків або мінімізувати їх для об‟єктів страхування. Страхова
діяльність виконує ряд соціальних та економічних функцій, які необхідні для зниження рівня ризику
життєдіяльності страхувальників. Тенденція останніх років у сфері реалізації страхових послуг свідчить
про наявні якісні зміни у ставленні страхувальників до цих послуг. Пріоритетом у придбанні страхової
послуги вже стає не тільки ціновий фактор, але й якісне сервісне обслуговування цієї послуги. Виходячи з
цього страхові компанії повинні змінювати підходи до надання страхових послуг через формування
логістичних модулів її продажу, супроводження та врегулювання. Саме поєднання цих трьох модулів
сервісного обслуговування страхових послуг дозволить і страховикам, і страхувальникам досягти
оптимальності у взаємовідносинах. З боку страховиків якість сервісного обслуговування страхової послуги
дозволить сформувати коло «своїх клієнтів», встановити адекватну ціну на страхові послуги,
відфільтрувати страхувальників-шахраїв, розширити спектр страхових послуг з врахуванням інтересів
своїх постійних клієнтів та сформувати якісний страховий портфель. Страхувальники як користувачі
страхових послуг зацікавлені в отримання якісного сервісу та навіть при підвищенні вартості страхової
послуги будуть залишатися клієнтами тої страхової компанії, яка якісно вирішує усі питання сервісного
супроводження послуги, тим самим підвищуючи імідж та надійність. Тому, питання підвищення якості
сервісного обслуговування страхових послуг стають все більш актуальними та вимагають наукового
вивчення.
Ключові слова: сервіс, страхова послуга, страховик, страхувальник, ризик.

Постановка проблеми. Сучасний етап фінансово-економічного розвитку України, з метою
забезпечення відповідного рівня надання різних послуг
та забезпечення гарантій населенню відповідно до
чинного законодавства, характеризується підвищенням
контрольної функції держави за усіма фінансовими
процесами. Активізація даного процесу у країні пов‘язана
зі збільшенням недовіри населення до фінансово-кредитних установ, збільшенням рівня ризику шахрайства та
недоброякісної конкуренції на фінансовому ринку,
неякісним сервісним обслуговуванням проданих фінансових послуг. Страховий ринок є складовим сегментом
фінансового ринку, який формує великий спектр страхових
послуг, що надаються фізичним та юридичним особам з
метою передачі ризику страховикам за певний розмір
страхової премії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна
кількість наукових досліджень на ринку страхування
присвячена питанням структури страхового ринку та
його розвитку, динаміці надходження страхових премій
та здійснення страхових виплат, а також самим страховим послугам. Цим питанням присвячені наукові праці
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема,
таких як: О.О. Гаманкова, С.С. Осадець, Л.О. Заволока,
В.В. Задорожна [4-8] та інші. Ретельні наукові дослідження у галузі страхування та страхових послуг безперечно позитивно впливають на розвиток, запровадження
сучасних технологій, підвищення зацікавленості до даної
галузі. Не зважаючи на багаторічні наукові дослідження,

що проводяться у даному сегменті фінансового ринку,
дослідження ряду проблемних питань ще залишилося
поза увагою. Так, одним із аспектів, що вимагають проведення більш ґрунтованого дослідження, є питання формування якісного сервісу надання страхових послуг.
Метою проведення даного наукового дослідження є
систематизація та формулювання ключових засад забезпечення якісного сервісу страхових послуг, що надаються
страховиками страхувальникам за усіма видами страхування.
Виклад основного матеріалу. Закон України «Про
страхування» [1] регулює відносини у сфері страхування
і спрямований на створення ринку страхових послуг,
посилення страхового захисту майнових інтересів
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.
Виходячи з цього саме у преамбулі Закону України визначено, наявність страхових послуг (відповідно до ст.5, 6,
7 за їх формами та видами) як об‘єкту взаємовідносин
між страховиком і страхувальником. На сучасному етапі
у системі продажу страхових послуг існує декілька каналів,
таких як: рітейл-продажі, інтернет-продажі та продажі
через страхових посередників. Кожен з каналів продажу
страхових послуг має певні особливості, що необхідно
враховувати страховику виходячи зі стратегічної мети
його розвитку, оскільки саме під час реалізації страхової
послуги відбувається формування не лише юридичних
відносин між страховиком і страхувальником шляхом
укладання договору страхування, а й формування іміджу
страховика. Якщо страховик орієнтується на формування
кола «своїх» клієнтів, які системно та комплексно
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отримають страхові послуги конкретного бренду, то
незважаючи на складність логістики та комунікацій
доцільно використовувати саме рітейл-страхування,
тобто принцип організації торгівлі, за яким продавець
страхової послуги безпосередньою спілкується з її
покупцем та не лише здійснює процес продажу, а й надає
інформацію про страхову компанію, якість сервісу,
пріоритети розвитку, надійність та тривалість її
існування на ринку.
Рітейл-страхування може здійснюватися як штатними
працівниками страхових компаній, так і страховими
агентами, які працюють на конкретного страховика.
Інтернет-продажі, зважаючи на сучасний стан розвитку
інтернет-комунікацій, стають дедалі перспективним
видом з продажу страхових послуг, про що свідчать наведені нижче дані (рис.1). Так, за даними МТСБУ [3] усіма
страховиками за 11 місяців 2018 р. було укладено 120,2 тис.
е-договорів страхування та надано страхових послуг на
суму 86,3 млн. грн. відповідно.
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Рисунок 1. Динаміка продажів е-полісів ОСЦПВ за
11 місяців 2018 р.
Незважаючи на збільшення обсягів продаж страхових
послуг за допомогою Інтернету, слід відзначити, що
пріоритетом такої форми продажів є продаж полісів за
обов‘язковими видами страхування, зокрема ОСЦПВ, та
відсутність комунікацій під час продажу страхової
послуги не дозволяє залучити страхувальника до прихильників конкретного бренду та зробити з нього постійного
клієнта. Пріоритетом при укладання угоди через Інтернет
стає вартість полісу страхування, а не сам страховик, як
надійне джерело якісного сервісу.
Залучення страхових-брокерів до здійснення продажів
страхових послуг, пріоритетне для страхових компаній,
що намагаються зайняти лідируючи позиції за певним
видом страхування на страховому ринку. Метою діяльності
страхових брокерів є отримання максимально можливої
комісійної винагороди при максимальних обсягах продажу
без дотримання меж структури страхового портфелю,
оскільки за сучасних умов їх діяльності на території
України, страхові брокерські продажі здійснюється
виключно у сегменті ОСЦПВ. Залучення страхових брокерів українськими страховими компаніями є доволі небезпечним. Деформація структури страхового портфелю у
бік автотранспортного страхування призводить до
каскадно зростаючого рівня страхових виплат і відповідно
погіршення рівня стійкості та надійності страховика.

Також страхові брокери одночасно продають страхові
послуги декількох страховиків і тому не зацікавлені у
рекламі та формування іміджу конкретного страховика.
Відсутність векторних комунікацій між тріадою страховий
брокер – страховик – страхувальник з приводу забезпечення якісного сервісу страхової послуги призводить до
формування страхувальників-«номад», які щорічно
змінюють страховика в залежності від рівня вигоди
страхового брокера.
З вищевідзначеного, можна зробити висновок про те,
що найбільш надійним каналом реалізації страхової
послуги як для страховика, так і для страхувальника є
рітейл-продаж. Страхова компанія, яка зацікавлена у
формуванні якісного страхового портфелю з чітким
структуруванням його за лініями бізнесу, здійснюючи
продажі послуг через рітейл, отримує постійного клієнта,
який стає її прихильником та користується послугами
даної компанії не зважаючи на маркетингові змінні у її
послугах. Страхувальник, спілкуючись з прямими продавцями страхових послуг отримують впевненість у лояльності до них при здійсненні страхового сервісу та наданні
достовірної інформації.
Етапами здійснення сервісу у страхуванні можна визначити наступне: формування якісної оферти за будь-яким
видом страхування з врахуванням потреб страхувальника;
здійснення супроводження договору страхування на весь
період його дії з забезпеченням своєчасної пролонгації;
сприяння при настанні страхового випадку у оформленні
відповідних документів та прискорення термінів отримання страхового відшкодування.
Перший етап з формування якісної оферти передбачає
визначення потреб страхувальника під час спілкування з
ним. Останнім часом, наприклад у страхуванні ОСЦПВ,
існує кореляційна залежність між розміром франшизи та
бонусом-малусом. Страховики пропонують страхувальникам класичну схему за якою спостерігається обернена
залежність між франшизою та бонусом-малусом, тобто
при 0 франшизі застосовується бонус-малус 1, а при
2000 франшизі – бонус-малус 0,8. Під час спілкування зі
страхувальником прямий продавець повинен запропонувати якісну послугу з врахуванням особистих потреб
страхувальника, відзначивши специфіку використання
франшизи.
Наступний етап, що передбачає супроводження клієнта
базується на вивченні його потреб за іншими видами
страхування, переоформленні діючих договорів страхування (при продажу майна, придбанні нового), контролю
за терміном пролонгації.
Останній етап, можна вважати одним з пріоритетних
параметрів здійснення якісного сервісу у сфері страхування, оскільки саме від якості врегулювання питань
страхового відшкодування при настанні страхового
випадку залежить подальше ставлення страхувальника
до іміджу страховика.
На сучасному етапі необхідно виділити дві групи здійснення страхового врегулювання. До першої групи належить врегулювання страхових виплат за усіма видами
страхування, крім ОСЦПВ, до другої, відповідно, врегулювання виплат за самим ОСЦПВ. При настанні страхового
випадку за першою групою, страхувальник, відповідно
до умов договору (визначений термін подачі заяви),
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звертається з відповідними документами до своєї страхової
компанії та повинен отримати якісний сервіс.Якість
сервісу оцінюється через оперативність прийому документів; здійснення перевірки повноти наданих документів;
огляду об‘єкту страхування, за яким настав страховий
випадок; проведення розрахунку розміру страхового
відшкодування; виплата страхового відшкодування у
терміни, що не перевищують, визначені у Законі України
«Про страхування». При здійсненні страхового врегулювання за другою групою існує три варіанти вирішення
питань щодо здійснення страхових відшкодувань. При
настанні страхового випадку, тобто ДТП, учасники цієї
події можуть скласти європротокол і з ним звернутися
до страхової компанії, можуть викликати поліцію та
аварійного комісара для фіксації пошкоджень за результатами ДТП, а потім звернутися або до страхової компанії
винуватця подій, або до власної страхової компанії якщо
вона є учасником ПВЗ для здійснення прямого врегулювання страхового відшкодування. На жаль у 2018 р. два
страховика вийшли зі складу прямого врегулювання, що
автоматично знижує якість сервісного обслуговування
страхувальників при настанні страхового випадку за
ОСЦПВ, оскільки саме після запровадження прямого
урегулювання відбулося скорочення термінів здійснення
страхових виплат, що і є свідченням якісного супроводження наданих страхових послуг.
Виходячи з цього основною ознакою, якісного сервісу
супроводження страхових послуг можна вважати рівень
та швидкість виплат, що здійснюються страховиками.
Так за даними журналу «Forinsurer» [4] до складу топ-10
страховиків за отриманими страховими преміями від
фізичних осіб ввійшли такі страховики: АХА Страхування,
ТАС СГ, КРЕДО, УНІКА, PZU Україна, АРСЕНАЛ
Страхування, ОРАНТА, АЛЬФА Страхування, ВУСО,
КНЯЖА, відповідно до релевантності отриманих премій
(таблиця 1).
Таблиця 1
Рейтинг страхових компаній за показником
страхових премій і рівнем страхового сервісу
фізичних осіб за 9 місяців 2018 р.
№ Назва компанії

АХА
Страхування
2
ТАС СГ
3
КРЕДО
4
УНІКА
5 PZU УКРАЇНА
6
АРСЕНАЛ
Страхування
7
ОРАНТА
8
АЛЬФА
Страхування
9
ВУСО
10
КНЯЖА
1

Страхові
премії,
тис.грн.

Страхові
виплати,
тис.грн.

Рівень
страхових
виплат, %

849 634

497 252

58,53

650 240
618 961
572 680
549 762

259 183
121 258
277 335
278 507

39,86
19,59
48,43
50,66

476 016

213 393

44,83

466 159

115 256

24,72

394 446

45 802

11,61

308 692
294 295

110 186
124 070

35,69
42,16

За даними таблиці видно, що найбільший рівень
страхових виплат має АХА страхування 58,53%, а
найнижчий Альфа страхування, при тому, що розмір
страхових премій у першій компанії становить 849634
тис.грн., а у другій 394446 тис.грн., або 46,42% від рівня
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страхових премій АХА страхування, при цьому варто
відзначити, що страхові виплати відрізняються у десять
разів. Така різниця між зміною динаміки страхових
премій і страхових виплат наштовхує на висновок про не
якісне врегулювання, яке здійснює Альфа страхування,
оскільки частота страхових випадків не може мати такий
розбіг варіації між страховиками.
Стосовно отриманих страхових премій від юридичних осіб, рейтинг страховиків інший і лідируючи позиції
займає страхова компанія УНІКА при надходженні
947770 тис.грн., а останне місце у топ-10 займає АСКА
при абсолютному значенні 30978 тис. грн. отриманих
страхових премій (таблиця 2).
Таблиця 2
Рейтинг страхових компаній за показником
страхових премій і рівнем страхового сервісу
юридичних осіб за 9 місяців 2018р.
№

Назва компанії

УНІКА
АРСЕНАЛ
2
Страхування
3
ІНГО УКРАЇНА
4 АХА Страхування
5
PZU УКРАЇНА
6
АЛЬЯНС
7 УНІВЕРСАЛЬНА
УКРАЇНСЬКА
8
СТРАХОВА
ГРУПА
9
ПРОВІДНА
10
АСКА
1

Страхові
премії,
тис.грн.

Страхові
Рівень
виплати, страхових
тис.грн. виплат, %

947 770

320 474

33,81

707 571

95 957

13,56

575 860
517 627
506 732
440 180
407 137

217 694
161 906
143 633
25 269
106 326

37,80
31,28
28,34
5,74
26,12

381 278

279 907

73,41

344 382
309 781

154 112
199 466

44,75
64,39

За рівнем виплат також спостерігається значний
розрив між 64,39%, що належать компанії АСКА та
5,74% рівня виплат, що здійснила компанія Альянс.За
результатами дослідження рівня якості сервісу щодо
страхового врегулювання за автотранспортним страхуванням можна відокремити три групи страхових компаній.
Перша група страховиків, що дійсно турбується про
власний імідж, довіру страхувальників та забезпечує
якісний сервіс страхової послуги при настанні страхового
випадку, тобто здійснює виплати швидко, прозоро і у
повному обсязі, відповідно до Закону України [1] та
Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних
транспортних засобів [2]. Друга група страховиків задля
зниження рівня збитковості діяльності пропонує страхувальникам здійснення страхового відшкодування із застосування системи дисконтування виплати, тобто здійснення
не 100% суми страхового відшкодування, розрахованого
на підставі діючого законодавства, а від 50% до 70% від
його розміру, шляхом укладання мирової угоди. Такий
варіант сервісу, є більш прийнятним для страховиків,
ніж страхувальників, оскільки він дозволяє знизити
рівень страхових виплат і тим самим підвищити рівень
їх доходності. Водночас, така система страхових виплат
негативно впливає на репутацію страховика та призводить
до втрати клієнтів, які у майбутньому будуть користуватися страховими послугами даної компанії. І, на решті,
третя група, страховиків, які практично не забезпечуються
сервісне обслуговування страхувальників при настанні
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страхового випадку, оскільки порушують усі норми чинного
законодавства щодо питань врегулювання, починаючи від
термінів прийняття заяв і до правильно розрахунку сум
страхових відшкодувань та термінів їх виплат.
Висновки. Отже, для того, щоб страховики могли
забезпечити якісний сервіс супроводження страхових послуг
необхідно переглянути засади ціноутворення на страхові
послуги та привести у відповідність структур страхового
портфелю. Страховики, що більш ніж на 70% сформували
страховий портфель за рахунок страхування автотранспорту
за усіма його видами (КАСКО, ОСЦПВ «Зелена картка»), не
мають змогу за низьких страхових тарифів здійснювати
якісне страхове відшкодування, оскільки рівень виплат сягає
50%, а з врахуванням необхідних обов‘язкових відрахувань,
формування резервів та аквізаційних витрат, компанія неодмінно стане банкрутом. Тому однією з передумов підвищення якості сервісного обслуговування у страхуванні є
підвищення вартості страхових послуг. Запровадження паспорту постійного клієнта певної страхової компанії,
дозволить здійснювати комплексне і системне надання страхових послуг, а також мінімізує ризик шахрайства з боку
страхувальника, що мінімізує ризик втрат у страховика.
Запровадження телемаційного сервісу у автотранспортному
страхуванні, дозволить диференціювати страхувальників за
класом ризику і, відповідно, коригувати вартість страхової
послуги з урахуванням ризику настання страхового випадку.
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PROVIDING QUALITY INSURANCE SERVICES IN UKRAINE: PROBLEM AND WAYS TO SOLVING
The increase of the level of risks of functioning of both legal and natural persons, under the influence of endogenous and
exogenous factors, leads to active use of the insurance system. It allows the insurance cover to indemnify against the risks or reduce
them to objects of insurance. Insurance activity has a number of social and economic functions that are necessary to reduce the risk
of life policyholders. The trend of recent years in the sphere of implementation of insurance services available indicates a qualitative
change in the attitude of insurers to the services. Priority in purchasing insurance services has become not only the price factor but
also the quality of service this service. Based on this, insurance companies must change approaches to the provision of insurance
services through the formation of logistics modules of its sales, maintenance, and settlement. The combination of these three modules
service insurance services will allow insurers and policyholders to achieve optimality in the relationship. The insurers‟ service
insurance services will form the circle of «their customers» and to set an adequate price for insurance services, insurers to filter out
scams, to expand the range of insurance services tailored to the interests of their regular customers and to develop a quality
insurance portfolio. Insurers as users of insurance services are interested in receiving quality service, even when the value of
insurance services will remain customers of the insurance company that efficiently solves all the issues of service support services,
thereby enhancing the image and reliability. Therefore, improving the quality of service insurance services become increasingly
important and require research.
Key words: service, insurance service, insurer, insured, risk.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ
У статті розглядаються поняття, визначення, види та способи надання консалтингових послуг.
Досліджуються, обговорюються та класифікуються зазначені характеристики, на базі чого формується
загальне бачення і розуміння консалтингу. Розглядаються умови найбільш ефективного використання
консалтингових послуг.
Ключові слова: управлінський консалтинг, принципи управлінського консалтингу, функції управлінського
консалтингу, види і типи управлінського консалтингу.
Вступ та постановка проблеми. Серед умов ефективного розвитку сучасного бізнесу чи не головнішою є
здатність і вміння випереджувати запити ринку товарів і
послуг. Складна економічна ситуація, що склалася
останніми роками з багатьох причин, вимагає від власників
і керівників компаній вирішення не простого завдання –
гарантувати бізнесу стабільний розвиток. Саме управлінський консалтинг є тим інструментом, який спрямований
на вирішення цієї задачі. Необхідність управлінського
консультування особливо відчувається, коли адміністративний потенціал організації є недостатнім для вирішення
проблеми. Цей комплекс заходів зорієнтований на підвищення ефективності діяльності компанії, зокрема на
виявлення та усунення зовнішніх та внутрішніх факторів
перешкоджання цьому процесу. В межах такої цілі управлінський консалтинг вирішує завдання: підвищення
якості роботи управлінських структур організації;
виявлення місць дотику інтересів компанії і суспільства;
розвитку нових технік і моделей управління в компанії;
допомоги клієнтові у прийнятті рішень в ситуаціях зміни
зовнішньої кон‘юнктури та/або внутрішнього стану
компанії; допомоги у виробленні стратегії і тактики
подальшого розвитку бізнесу. Управлінське консультування є багатофункціональною послугою, що включає
розвиток і вдосконалення управлінських компетенцій
менеджерів компанії, покращення їх взаємодії; оцінку
дохідності компанії та допомогу в пошуку шляхів збільшення прибутку та оптимізації видатків; створення і
посилення конкурентних переваг компанії та її продукту;
збільшення числа лояльних клієнтів.
Головними принципами управлінського консалтингу
вважаються компетентність, конкретність, системність,
креативність та ефективність. Ціллю управлінського
консультування є забезпечення формування передумов
для позитивних змін організації. В якості інструментарію
консультанти використовують методи, техніки та прийоми,
що забезпечують вирішення проблем організації. Зміни
в організаціях передбачають головним чином зміни
самих працівників організації, що можливо або внесенням
в організацію нових вмінь, або ж виробленням клієнтом
разом з консультантами нових вмінь, які забезпечать
динамічний розвиток організації.
В сучасних умовах господарська діяльність є ризикованою справою, і навіть в економічно розвинених країнах

фірми потрапляють у складні, кризові ситуації, для
виходу з яких керівники намагаються використовувати
різні методи. Але безперечним є той факт, що ефективне
управління підприємством вимагає від кожного керівника
вміння приймати рішення з широкого кола проблем, що
виникають в процесі виробничої діяльності.
Одним із шляхів вирішення виробничих проблем є, як
вже наголошувалось, залучення консультантів (консалтингових фірм), що зумовлює актуальність дослідження
управлінського консалтингу не лише як інструменту
забезпечення стабільного розвитку бізнесу, але й
діяльності, спрямованої на створення нових форм і
механізмів управління, оптимізацію всіх процесів
усередині підприємства.
Метою статті є з‘ясування сутності, змісту, видів,
прийомів та методів управлінського консалтингу як
заходу досягнення ефективного і стабільного розвитку
бізнесу через вирішення всієї сукупності проблем,
пов‘язаних управлінням організаціями в різноманітних
сферах діяльності.
Викладення основного матеріалу. Ринкові відносини
і технології сьогодення стрімко розвиваються, тому
дуже складно в умовах високої конкуренції і зростаючих
запитів до них вчасно і ефективно адаптуватись, змінювати
бізнес-стратегію. Багато компаній та організацій,
відчуваючи дефіцит внутрішніх ресурсів вимушені
звертатися за допомогою до висококваліфікованих
фахівців з надання такого виду послуг, як консалтинг.
Консалтинг (в перекладі з англійського «consulting»)
означає консультування. Маючи коріння в далекому
минулому консультування як професія почало формуватися на початку нашого століття. Це особливий вид інтелектуальних послуг, метою яких є пошук оптимального
вирішення проблемної ситуації. Ця процедура здійснюється окремими експертами, командою фахівців або ж
цілими компаніями та організаціями відповідної
спеціалізації.
У широкому розумінні консалтинг є певною формою
інтелектуальної діяльності, важливішим завданням якої
є аналіз, виявлення перспективних напрямів розвитку та
використання
науково-технічних,
організаційноекономічних факторів впливу на успішність справи
клієнта, поряд з урахуванням потенційного виникнення
та можливостей запобігання та усунення проблем його
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бізнесу. Консалтинг вирішує проблеми економічної,
управлінської, інвестиційної діяльності компанії,
питання, пов‘язані зі стратегією планування, оптимізацією
функціонування організації. У полі зору консалтингової
діяльності весь процес ведення бізнесу, дослідження
ринків збуту і його прогнозування та інші важливі питання.
Головною метою цієї діяльності є підвищення якості
управління організацією, ефективність всієї компанії в
цілому, не лишаючи поза увагою продуктивність праці
кожного співробітника і всієї фірми.
Як правило, по допомогу до консалтингових компаній в
першу чергу звертаються організації в критичних ситуаціях, але аналіз практики таких звернень виявляє більш
широкий спектр обставин, за яких консультанти надають
ефективну допомогу. Узагальнено такими обставинами
можуть бути наступні:
- підприємство планує кардинальну зміну всієї системи,
пов‘язану з розширенням діяльності, зміною форми
власності, зміною спектру діяльності або ж переорієнтацією напрямків бізнесу;
- організація звертається до консалтингових експертів і
здійснює ревізію своєї діяльності, доводячи її результати
до відома своїх потенційних партнерів і клієнтів з метою
підтвердження відповідного статусу або створення
необхідного іміджу заради успішного позиціонування
себе на ринку;
- організація перебуває у критичному стані (на межі
банкрутства, наприклад) і не може вирішити проблему
самостійно за браком досвіду або внутрішніх ресурсів [1, С.91].
Оцінка складності ситуації, визначення шляхів виходу з
неї та підготовка заходів для їх реалізації і є сутністю
сучасного консалтингу. Така діяльність відбувається у
певних формах, до яких можна віднести: аналітичну
діяльність, яка вміщує в собі вивчення і оцінку всіх
аспектів внутрішньогосподарської діяльності організації, її
фінансового становища, включаючи й аналіз діяльності
конкурентів на ринку; прогнозування, де експерт,
використовуючи отримані в результаті аналізу дані і
застосовуючи певні методи, складає так званий прогноз
за відповідними напрямками; консультації щодо діяльності
організації, конкурентів, ринків збуту та ін.; ревізія
діяльності компанії-замовника; безпосередня участь у
діяльності організації: планування, вирішення проблем
на відповідних рівнях, розробка та впровадження інноваційних систем тощо.
Процес консультування, або консалтинговий цикл
поділяється на певні фази, кількість яких різними авторами
визначається по різному, але простішою для використання, на нашу думку, є модель, яка складається з п‘яти
фаз: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження,
завершення.
Фаза підготовки – це початок роботи з клієнтом, коли
встановлюються перші контакти, обговорюються побажання і потреби клієнта в отриманні консультаційних послуг;
готується план завдання на основі попереднього аналізу
проблеми; ведуться перемовини і складається угода щодо
контракту на надання консультативної допомоги. У другій
фазі здійснюється глибокий діагноз проблеми, який
грунтується на ретельному вивченні і аналізі фактів.
У цій фазі сторони разом встановлюють природу і

характер проблеми (чи є вона технологічною,
організаційною, психологічною, або ще якоюсь, або ж,
якщо вона є всеохоплюючою, то який саме аспект є вирішальним), вирішують, проведення яких змін є необхідним.
Третя фаза це пошук і віднайдення рішення щодо проблеми. Це розробка плану здійснення змін і надання
клієнтові пропозицій для прийняття рішення. Четверта
фаза – впровадження, є перевіркою коректності запропонованого консультантом рішення і реальності виконання
його пропозицій. П‘ята фаза процесу є заключною, коли
клієнтом і консалтинговою фірмою дається оцінка роботи консультанта під час виконання завдання, використаним методам, проведеним змінам та отриманим
результатам [2, С.26].
З погляду методів або стилів розрізняють експертне,
процесне та навчальне консультування.
Експертне консультування передбачає самостійне
здійснення консультантом діагностики, розробки рішень
і рекомендацій з їх впровадження. Клієнт, головним
чином, забезпечує консультанту доступ до інформації та
оцінює результати його роботи [3, С.72].
Під час процесного консалтингу консультанти співпрацюють з клієнтом, спонукають його до висловлення
своїх ідей, розуміння, пропозицій, здійснення за
допомогою консультантів аналізу проблем і опрацьовування рішень. Роль консультантів при цьому полягає
здебільшого у збиранні (абсорбції) цих напрацьованих
ідей, оцінці отриманих в результаті спільної з клієнтом
роботи рішень і виробленні відповідної системи рекомендацій [4, С.109].
Навчальне консультування характеризується тим, що
консультант не просто акумулює ідеї, але, забезпечуючи
клієнта відповідною інформацією через проведення
лекцій, семінарів, створює сприятлививй грунт і атмосферу
для народження таких ідей. На різних стадіях проектів
можуть створюватись комбінації цих трьох видів консультування, коли воно стає експертно-процесним, процеснонавчальним, експертно-навчальним і т.д.
З низки існуючих напрямів здійснення консалтингу
для цілей даної роботи нас цікавить в першу чергу управлінське консультування як сумісна діяльність консультанта
і клієнта з метою вирішення певної проблеми і здійснення
бажаних змін в організації-клієнті. Тобто, кінцевою
метою є допомога клієнтові у здійсненні прогресивних
змін в його організації.
Значна частка управлінського консультування торкається питань самого існування, головних цілей, ділової
політики і стратегії, загального планування, структури
та контролю за роботою організації. В такій ситуації
управлінський консалтинг має міждисциплінарний і
багатофункціональний характер [5, С.56].
Консультант у своїй роботі зачіпає абсолютно всі сфери
діяльності підприємства, такі як фінансові, економічні,
юридичні, технологічні, соціальні та інші. Здійснивши
відповідний аналіз, консультант рекомендує оптимальні
способи розподілу праці між персоналом і функціональними відділами, формулює завдання для структурних
підрозділів. Послуги консультанта також використовуються для організації ефективної системи прийняття
рішень і контролю, системи швидкого реагування у кризових ситуаціях, управління інформацією тощо. Консульта-
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нти також залучаються до процесу розробки інвестиційних
проектів, придбання нової компанії, узгодження певних
фінансових систем і т.д. Цілком коректно буде стверджувати, що сьогодні експерти з управлінського консалтингу
можуть надати допомогу у вирішенні управлінської
проблеми будь-якого типу в організації будь-якого
розміру і характеру.
Управлінський консалтинг можна розглядати як професійну діяльність, або ж як метод, що забезпечує принесення в організацію практичних порад та реальної
допомоги. Крім того, це також метод, який забезпечує
вдосконалення знань і досвіду працівників організації та
формування ключових факторів успіху на конкурентному
ринку [6, С.44].
Формулюючи поради та рекомендації консультанти не
керують організаціями і не приймають управлінські
рішення в організації. Вони відповідають лише за якість
та формулювання поради, але відповідальність, яка
випливає з її прийняття, несе саме клієнт.
Консультанти в значній мірі є незалежними відносно
клієнта:
• консультант не є підлеглим клієнта і користується
адміністративної незалежністю від останнього;
• працівники клієнта не можуть здійснювати вплив на
консультанта через політичну владу та свої міжгрупові
зв‘язки;
• консультант намагається зберегти свою емоційну
незалежність (віддаленість від дружніх та інших почуттів
до клієнта, які існують з самого початку або ж розвинулись
в процесі виконання договору). Саме з погляду на зазначену незалежність найбільш ефективним у надані допомоги в управлінні організацією є сторонній, зовнішній
консультант.
Узагальнено цілі управлінського консалтингу можна
визначити як :
– консультування керівництва і навчання персоналу;
– вирішення управлінських проблем;
– віднайдення і використання потенційних можливостей;
– досягнення корпоративних цілей;
– впровадження запропонованих змін вдіяльність
організації [7, С.199].
Загальновизнані напрями здійснення управлінського
консалтингу наведені в таблиці.
Аналіз стану підприємства, визначення
1. Стратегія
цілей, програми для їх досягнення,
розробка стратегії
Основні бізнес-процеси компанії
вдосконалюються з урахуванням
2. Програма
специфіки організації і вносяться в
програму дій. Інжиніринг бізнес-процесів
Вибирається оптимальна організаційна
3. Структура
структура для реалізації бізнес-процесів
На основі структури формується система
4. Облік
управлінського обліку та бюджетування
Бізнес-процеси визначають зміст
5. Персонал
штатного розкладу та переліку
компетенцій співробітників. Мотивація

Звідси, управлінське консультування – це надання
допомоги у розробці стратегічних планів, методів
управління, програм мотивації, стандартів, удосконалення
структури і коучинг, а якщо більш лаконічно й узага-

277

льнено – це діяльність, ціллю якої є оптимізація та
удосконалення форм і методів управління бізнесом.
Крім стратегічних управлінське консультування виконує багато локальних завдань, серед яких можемо
назвати такі:
– оптимізація бізнес-процесів, регламентація роботи
компанії;
– оптимізація окремих сфер управління;
– планування;
– оптимальний розподіл функцій співробітників;
– формулювання і формування системи мотивації
персоналу;
– фінансовий консалтинг [8, С.194].
Як і консалтингові послуги взагалі, управлінський
консалтинг проявляє себе найбільш ефективно за певних
умов. Отже, коли бізнес звертається по допомогу ззовні?
– проблема, що виникла, вимагає оперативного розв‘язання, але залучати штатних співробітників компанії
недоцільно;
– завдання має перспективний, довгостроковий та
системний характер, і не може бути вирішено тільки
внутрішніми ресурсами;
– філософія управління, корпоративна культура в
компанії потребують кардинальних змін;
– керівництво компанії не має спільної, узгодженої
думки щодо вирішення конкретної проблеми, і ситуація
потребує стороннього погляду ззовні;
– знань і досвіду керівництва або співробітників
недостатньо для вирішення поточних завдань.
Кожне підприємство, замовляючи консалтингові послуги, зорієнтовано на вирішення власного завдання.
Комусь потрібні загальні рекомендації з управління
бізнесом, хтось намагається вирішити локальні, конкретні
проблеми (збільшення обсягів продаж, ефективність
взаємодії окремих підрозділів організації, оптимізація
виробничі витрати і т.д.). Серед найбільш затребуваних
завдань управлінського консультування називають
наступні:
1. Підвищення якості роботи управлінських структур
в компанії.
Ефективність роботи управлінських структур є запорукою успішності всього бізнесу, і саме професійний
консалтинг надає дієву допомогу у покращенні якості
управління (мінімізує період прийняття управлінських
рішень, відсікає зайві інформаційні потоки, які негативно
впливають на процес отримання прибутку).
2. Розвиток нових технік управління.
Досвідчені фахівці просто необхідні коли компанія
вирішила змінити стратегію і тактику управління. Консультанти запропонують впровадження нової техніки з
оптимальними витратами, забезпечать навчання управлінського персоналу, допоможуть запобігти або усунути
проблеми, пов‘язані з впровадженням.
3. Налагодження управлінського обліку і системи
планування.
Професійний управлінський облік гарантує компанії
ефективний розподіл ресурсів. забезпечить ефективний
контроль прибутку і збитків підприємства.
Досвідчені консультанти допоможуть покращити систему планування, що оптимізує бюджет компанії і дозволить виробити довгострокову стратегію розвитку фірми.
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4. Підготовка системи мотивації співробітників.
Консультанти проводять аналіз продуктивності праці
та рівня матеріальної ( моральної) задоволеності
працівників. Базуючись на отриманих результатах
експерти впроваджують нові методики оцінки праці,
розробляють систему заохочення та мотивації персоналу,
пропонують заходи щодо утримання цінних працівників
і залучення нових кадрів.
5. Оптимізація бізнес-процесів.
Будь-який бізнес у своєму розвитку стикається з
численними проблемами.
Консультанти вміють виявляти причини проблем і
знають, як їх ефективно усувати. Розробляються чіткі
інструкції і методики, надаються конкретні поради і
рекомендації стосовно виявлених слабких місць. Важливішою послугою є впровадження систем автоматизації
бізнесу, що радикально впливає на підвищення ефективності роботи і усуває непотрібні ланки виробничого ланцюга.
Видів управлінського консалтингу стільки, скільки
управлінських проблем виникає у компаній, але експерти
виокремлюють наступні основні їх різновиди:
Стратегічний консалтинг. Основний вид управлінського консультування, в процесі якого консультанти
здійснюють повний (глобальний і локальний) аналіз
ринку, визначають і дають оцінку позицій фірми-замовника
серед конкурентів, опрацьовують ризики та будують
ефективну бізнес-модель.
Спираючись на отриману інформацію, експерти визначають довгострокові цілі та засоби для їх досягнення.
Послуги управлінського консалтингу особливо актуальні в період нестабільної економіки та під час різких
коливань тенденцій ринку.
Маркетинговий консалтинг. Це вид консультування,
в ході якого ведеться пошук ефективних методик продажів,
способів залучення клієнтів та взаємодії з цільовою
аудиторією. Загалом це розробка стратегії просування
послуг і товарів компанії на ринку.
Операційний консалтинг. Цей вид охоплює налагодження комунікацій всередині організації, мінімізацію
документообігу, оптимізацію системи прийняття рішень.
Кадровий консалтинг. И межах цього виду консультування експерти надають допомогу у підборі та навчанні
співробітників, вирішенні кадрових проблем підприємства,
удосконаленні корпоративної культури. Здійснюється
повний кадровий аудит, перевіряється відповідність
професійних і особистісних якостей співробітників своїй
посаді, виявляється ступінь лояльності персоналу.
Слід зазначити, що існують й інші класифікації управлінського консультування, такі як функціональний та
професійний підходи, рекомендувальний і процесуальний
типи та деякі інші. Існують і різні методи управлінського
консультування, спрямовані на персонал компанії, такі
як коучинг, ділові ігри, активізація творчого мислення,
тестування. Ці способи роботи з працівниками клієнта
дозволяють зміцнити колектив, розвинути нові професійні
навички та удосконалити ті, що існують, визначити
проблемні зони комунікації, а також виявити слабкі
місця в корпоративній культурі. Використовуються й
інші способи колективного управлінського консультування:методи мозкового штурму, дельфі, суду і комісій.

Підводячи підсумок, можемо визначити управлінський
консалтинг як діяльність, спрямовану на підвищення
ефективності фірм, компаній, організацій. У більшості
випадків це залучення зовнішнього консультанта для
оцінки ситуації, проведення діагностики та підготовки
рекомендацій і стратегії досягнення бажаних результатів.
Управлінське консультування є пошуком і віднайденням
відповідей на ті питання, що виникають в управлінні
організацією.
Керівникові часто буває потрібен свіжий погляд на
систему управління в компанії: треба відшукати й визначити нові шляхи розвитку, допомогти в розробці нової
стратегії або ж оптимізувати бізнес-процеси підприємства.
В усіх цих випадках слід розраховувати на допомогу
фахівців з управлінського консалтингу.
Специфіка консультаційної послуги полягає в її удаваній невідчутності, непомітності та, частіше, у відсутності
завершеної матеріальної форми. Схожі консалтингові
продукти, вироблені різними консалтинговими компаніями, можуть відрізнятися як за формою, так і мати різні
методології розробки та зміст. Клієнт може оцінити
якість отриманої послуги або відразу після завершення
процесу консультування, або через деякий, іноді значний,
час.До того ж, якість послуги та результативність
консультування в цілому безпосередньо залежать від
особистої участі та професіоналізму конкретного
консультанта, у зв‘язку з чим особливого значення
набувають взаєморозуміння та співробітництво консультанта і клієнта.
Послуги управлінського консалтингу можуть коштувати недешево, проте за умови ефективно організованої
співпраці з консультантами, вірної постановці цілей і
завдань, витрати обов‘язково себе окуплять.
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THE NOTION FND THE GENERAL CHARACTER OF ADMINISTRATIVE CONSULTING
The article deals with the concept, definition, methods and ways of rendering administrative consulting services. The
peculiarities of each signs mentioned are observed and discussed, as well as classified, and the general design of the
institution studied is revealed. The conditions of most effective employment of administrative consulting services are
considered as well.
Key words: administrative consulting, principles of administrative consulting, functions of administrative consulting,
methods and types of administrative consulting.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ
БЕЗПЕКИ В УСРР У 1918–1934 РР.
На початку ХХІ століття українська історична наука переживає справжній підйом зацікавленості до
тем, які в попередні роки незалежності нашої держави перебували на своєрідній околиці уваги професійних
істориків, що надавали перевагу різким, гострим та дискусійним темам нашого минулого, як-от: Українська
революція 1917 – 1921 рр., Голодомор 1932 – 1933 рр., діяльність ОУН та УПА та низці інших. Однією із
таких незаслужено, на наш погляд, відсунутих на другий план тем, є тема монографії М.І. Харламова
«Становлення та розвиток системи пожежної безпеки в УСРР у 1918–1934 рр.». Вочевидь, сам стиль
існування пожежних в Україні зумовлює невисокий інтерес до їхнього вивчення – допоки не приходить
біда, їх непомітно, проте у випадку небезпеки, роль вогнеборців важко переоцінити. Саме тому, робота
М.І. Харламова є не просто актуальною, вона заповнює собою ті великі лакуни, які й до сьогодні
залишалися у вивченні пожежної справи УСРР на її початковому етапі існування, становленні та розвитку.
В сучасній українській історіографії система пожежної безпеки перших десятиліть існування УСРР
не ставала об'єктом комплексного аналізу, який би спирався на ґрунтовну архівну базу та являв би собою
завершену, цілісну наукову роботу.
З цією метою – всебічного розгляду генезису пожежної безпеки в означений період, автор ставить
перед собою низку завдань, які винесені в назви підпунктів до розділів монографії – із ІІ по V. Сама
структура монографії є логічною, побудованою за проблемно-хронологічним принципом та не викликає
заперечень. В її основі – ідея послідовного і поетапного вивчення зародження, оформлення та розвитку
пожежної безпеки в період 1918–1934 рр.
Перший розділ, як загально прийнято, присвячено розгляду історіографії та джерельної бази
дослідження. Обсяг використаної літератури, який перевищує 900 позицій та, особливо, невідомі, вперше
введені для ознайомлення широкому загалу архівні документи, з 9 архівів України, дає змогу не
сумніватися в її науковій достовірності.
Другий розділ – «Боротьба з пожежами на українських землях у роки громадянської війни (1918–
1920 р.)» складається із двох пунктів, в яких розглядається формування законодавчої бази у вогнеборчій
справі на територіях, контрольованих більшовиками, та акцентується увага на засобах та методах захисту
українського населення від вогню у 1918–1920 роках. Загалом, розділ насичений архівними даними, має
чітку структуру та логічні висновки, залишаючи приємне враження.
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Третій розділ «Вогнеборча справа в УСРР у роки НЕПу (1921–1927 р.)» є найбільшим за обсягом, в
яких всебічно розглянуто комплекс питань, пов'язаних із організацією і функціонуванням всієї
розгалуженої системи протипожежної охорони УСРР як в містах, так і селах з урахуванням відповідної
специфіки. Четвертий розділ «Захист населення від пожеж у період становлення тоталітарного режиму
(1928–1934 роки)» продовжує структуру викладу матеріалу, обрану в попередньому розділі, практично за
тими ж пунктами.
Пункт 4.4 М.І. Харламов присвятив питанню уніформістики новостворених пожежних дружин,
знакам розрізнення та згадав про спеціально затверджений нагрудний знак для робітників пожежної справи
УСРР, що є певним кроком автора у царину фалеристики.
Останній,

п'ятий розділ монографії

повністю

присвячений зародженню,

становленню

та

функціонуванню професійної освіти українських пожежних у 1918–1934 роках. В ньому автор всебічно
характеризую ту систему підготовки вогнеборців, яка склалася і доволі успішно функціонувала в означений
період, Також, М.І. Харламов доводить, що важливе значення для виховання спеціалістів у галузі пожежної
оборони мали і доволі численні курси підвищення кваліфікації різноманітної тривалості.
З усього зазначеного, можна зробити висновок, що рецензована монографія є самостійним,
концептуальним, комплексним дослідженням з історичного розвитку системи пожежної безпеки перших
десятиліть періоду існування УСРР. Особливою позитивною рисою роботи представляється актуальність та
новизна поставлених завдань і проблем; об'єктивність дослідження; повнота і всебічність розкриття
поставлених завдань; коректність аргументації і системи доказів.
Позитивно оцінюючи монографічне дослідження М.І. Харламова, тим не менше, вважаємо за
доцільне висловити деякі зауваження і побажання.
Досить дискусійним моментом є невідповідність між датою 1918 р., яка обрана в якості нижньої межі
та назвою держави УСРР, яка стала актуальною для українських земель тільки із 6 січня 1919 р. Однак
автор пояснює у вступі до монографії, що датою відліку нової епохи пожежогасіння на теренах колишньої
Російської імперії прийнято вважати 17 квітня 1918 року, коли було видано Декрет Ради Народних
Комісарів РРФСР «Про організацію державних заходів боротьби з вогнем» за підписом В.І. Леніна,
відповідно, саме дата 1918 року стала головною для визначення точки відліку, без урахування
розповсюдження більшовицької влади. Тому, умовно, таке пояснення можна прийняти.
Наведені нами зауваження не змінюють загальної позитивної оцінки монографії, її наукової новизни і
практичного значення. Все вищесказане дає підстави стверджувати, що монографія М.І. Харламова
«Становлення та розвиток системи пожежної безпеки в УСРР у 1918–1934 рр.» є закінченою, самостійною
науковою роботою, яка, безперечно, займе достойне місце в історіографії пожежної справи та знайде свого
вдячного читача-дослідника.
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