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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 33th issue of our journal. In this issue we 

propose you 48 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. 
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We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 

prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages: 

I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements 

and assessed of its compliance to subject of the journal. 

II stage. The manuscript passes double-blind peer-reviewed. The first is a blind peer review by 

the members of the editorial board of the journal for relevant areas: neither the authors nor the 

reviewers do not know each other. Also, this stage involves checking articles for plagiarism, 

however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the borrowing of 

material and copyright violation lies on the author of the publication. 

III stage. The second review is carried out by the higher educational establishments (Volodymyr 

Dahl East-Ukrainian National University and Lugansk Institute of Post-graduate Pedagogical 

Education) and scientific organization “Sobornist”. After completion of the whole review process 

and receiving of positive result, the journal is considered on academic councils of the higher 

educational institutions. Only after the decision of the academic council about printing of the 

scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard 

time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your 

help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this 

experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also 

productive.  

Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on 

democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on 

various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the 

editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.  

The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and 

foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions, 

chairs, faculties for the common continuation of the started work. 
 

 

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

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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Philosophy 
УДК 122+297:141.4 

Гололобова К.О.,  

к.філос.н., доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ORCID ID – 0000-0003-3343-5978, 

katerinagololobova2017@gmail.com 

Україна, м. Київ 

АЛЬ-КІНДІ: У ВИТОКІВ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

НА СЕРЕДНЬОМУ СХОДІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Філософія Близького та 

Середнього Сходу подарувала світу безліч талановитих 

мислителів, науковців, поетів та філософів. В той час, 
коли на Заході лише починається повернення до 

давньогрецької філософії та науковості, на Середньому 

Сході повною мірою розвивається наука і розквітає 

аристотелізм. Саме в ІХ ст. серед арабів набувають 

широкої популярності вчення давньогрецьких філософів – 

Демокрита, Платона і особливо Аристотеля. 

Багдадська філософська школа (пізніше і її відгалу-

ження – Кордовська школа в Іспанії) швидко стає також 

центром її натурфілософських знань, особливо в матема-

тиці і астрономії. Розвитку філософських і наукових ідей 

в Багдадському халіфаті сприяли наступні фактори: по-

перше, зосередження в руках халіфа (на відміну від 

католицьких пап) сильної державної влади і, по-друге, 

молодість такої влади і її недосвідченість в теологічних 

питаннях. «Тимчасова перемога мутазилізму показує 

нестійкість мусульманської правовірності перед обличчям 

раціоналістичної критики, що змикається з філософією». 

Арабський аристотелізм мав таку структуру, як і 

давньогрецький перипатетизм. Це було намаганням 

зробити поєднання усієї відомої філософії, але в контексті 

арабомного світу. Найвизначнішим з діячів східного 

перипатетизму був Аль-Кінді. Віддаючи данину релігії, 

він надавав перевагу науці та філософії. 

Метою даного дослідження є аналіз філософського 

спадку Аль-Кінді як представника східного перипатетизму 

та вплив його філософських поглядів на формування та 

розвиток філософії Близького та Середнього Сходу. 

Виклад основного матеріалу. Вчений-енциклопедист 

і філософ, Аль-Кінді, за свідченням середньовічних 

істориків (Ібн ан-Надіма, Ібн Абу Усайбіа, аль-Кіфта), 

написав від 228 до 281 трактатів. Ним відредаговано 

«Метафізику» Аристотеля, «Географію» Птоломея, 

«Геометрію» Евкліда, він дав систематизований виклад 

арабською мовою «Поетики» Аристотеля, «Введення» 

Порфірія, написав коментарі до «Категорій», «Другої 

Аналітики» Аристотеля, книги «Альмагест» Птоломея, 

«Елементи» Евкліда. Аль-Кінді написав низку власних 

робіт, більшість з яких вважались втраченими і лише в 

30-ті роки ХХ ст. німецькому сходознавцю Х. Риттеру 

вдалось віднайти його 29 трактатів. Найбільш значними 

з них є: «Про розум», «Про першу філософію», «Про 

визначення та опис речей», «Міркування про душу», 

«Трактат про кількість книг Арістотеля і про те, що 

необхідно для засвоєння філософії», «Трактат про 

найближчу діючу причину виникнення та знищення», 

«Книга про п’ять сутностей». Він заслужив почесне 

звання «філософ арабів». 

Аль-Кінді першим в ісламському світі звернув 

особливу увагу на філософські праці Аристотеля. Він 

писав: «Нам не слід соромитися схвалення і набуття 

істини, звідки б вона не виходила ... Для шукача істини 

немає нічого кращого самої істини, і не слід нехтувати 

істиною і дивитися зверхньо на тих, хто її висловив або 

передав». Звернувшись до спадщини Аристотеля, Аль-

Кінді став основоположником перипатетизму на мусуль-

манському Сході [1, c.37]. 

Аль-Кінді відноситься не тільки до арабських 

філософів, а й до засновників ісламсько-арабської 

філософії в цілому. На думку Кардано Аль-Кінді 

вважається одним з дванадцяти визначних мислителів 

енциклопедистів всієї наукової історії. Він написав 

чотири трактати по використання індійських цифр, ввів 

спеціальні інженерні обчислення в астрономію, за 

розрахунком окружності земної кулі. Розрахував рух 

небесних тіл, сонця і місяця щодо руху землі, а також їх 

В статті проводиться дослідження філософського спадку видатного мислителя епохи Середньовіччя, 

одного з найвидатніших представників східного перипатетизму, який стояв у витоків його зародження, 

Аль-Кінді. Він не просто арабський філософ, а засновник арабо-ісламської філософії в цілому. За свої 

філософські та наукові трактати, коментарі до праць Аристотеля, Порфірія він заслужив звання 

«філософ арабів». Визначною заслугою Аль-Кінді є те, що він першим в арабомовній філософії вказав на 

необхідність пізнати автентичного Аристотеля та повернути шлях ро звитку філософії в його бік, що і 

визначило в подальшому розвиток матеріалістичних боків вчення Стагирита. Аль-Кінді вважав 

безсумнівним вінцем філософії Аристотеля, але він не обмежувався лише мусульманським 

світосприйняттям, і зазначав, що істина – всюди істина. 

Ключові слова: Аль-Кінді, перипатетизм, філософія Середнього Сходу, мутазилізм, східний 

аристотелізм. 
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впливу один на одного. У цій області він досяг вража-

ючих результатів. 

Філософське вчення аль-Кінді засноване на ідеях 

Аристотеля, афінської школи неоплатоників (зокрема, 

Прокла) та Іоанна Філопона. У його вченні є два 

основних аспекти – один з них пов’язаний з каламом, 

інший – суто філософський. Перший з них містить у собі 

спробу виявити глибинний сенс текстів Корану. Аль-

Кінді не зміг повністю відійти від лінії своїх сучасників, 

виявляючи вплив мутакаллімів і мутазилітів. Власне 

філософський аспект вчення аль-Кінді заснований на 

ідеях давньогрецької філософії.  

Аль-Кінді вважав безсумнівним вінцем філософії 

Аристотеля, але він не обмежувався лише мусульманським 

світосприйняттям і зазначав, що істина – всюди істина. 

Якщо істину проповідуватиме іноплемінник або іновірець, 

то від цього істина не стане неправдою. Немає такого 

знання його часу, яким би він не займався – метафізика, 

логіка, етика, математика, астрономія, медицина, теорія 

музики, оптика. Більшість робіт Аль-Кінді часто конфіс-

ковувались як єретичні, і дійсно, він дає дослівну для 

того часу критику Корану, вважавши, що він від початку 

до кінця повний суперечностей.  

Визначаючи філософію як найбільш піднесене і 

благородне мистецтво, що полягає у «пізнанні істинної 

природи речей в міру людської здатності», Аль-Кінді 

виділяв в ній «першу філософію», або «науку про першу 

причину». Ця «перша філософія» розглядається «філо-

софом арабів» як наука, яка пояснює одиничність Аллаха, 

що є першою чинною та цільовою причиною всього, 

майстерним організатором світу [10, c.54]. 

Аль-Кінді вважав, що мета всього, що існує, є Аллах, 

який має повноту істини. Повне пізнання цієї істини 

можливе тільки для пророка, а філософу його неможливо 

досягнути, тому що воно вище від логіки та розуму. Роз-

робляючи проблему Начала, аль-Кінді використовує 

термін «Бог», якого він називає Першим Принципом 

(аристотелівський Першодвигун) [8, c.78]. «Істине Єдине 

Вічне ніколи не має множини», – вчить аль-Кінді в 

тлумаченні «Метафізики» Аристотеля про єдине. Сліду-

ючи за Аристотелем, Аль-Кінді стверджував, що 

«споконвічне – це те, що взагалі ніколи не могло бути 

неіснуючим». Існування одвічного чи не обумовлене 

чимось іншим; що не має причини одвічне не 

знищується і не змінюється, оскільки не є тілом. В якості 

такого визначення, що не має початку початків Аль-

Кінді називав матерію, яка виступає як первинне по 

відношенню до форми, що породжує видові відмінності, 

яка творить речі, що є їх потенцією. Те, що не має ні 

субстрату, ні атрибуту, ні причини, ні роду, незмінний 

позачасовий початок, що не осягається людським 

розумом, не може стати предметом дослідження, а 

значить і предметом філософії, що вивчає такі речі, 

природу яких вона може пізнати [6, c.38].  

Форма і матерія співвідносяться одна з одною як 

причина і наслідок. «Статуя має причину в міді та 

ваяльному мистецтві… ці дві причини є такими, що одна 

з них є матерія, інша – як джерело руху» [5, c.29]. Тому 

весь світ є вічним, безперервним рухом; оскільки все 

повинно мати початок, повинен бути першорух, який дає 

рух усьому. Цей Першодвигун не повинен мати матерії, 

бо там де є матерія там є перехід з одного стану в інший, 

а першорух не повинен мати цієї можливості «Світ 

рухається й існує у часовому просторі, але не тому, що є 

те, що не рухається й існує за межами часового 

простору». Аль-Кінді підтримує цей погляд Аристотеля: 

«Єдине – те, що безперервне, не має множини… істинно 

єдине – це безвідносне єдине, те що не перетворюється 

на множину… причиною єдності всіх одиничних речей є 

істинна першоєдність… Єдність є основою буття 

всесвіту» [1, c.63]. 

У проблемі співвідношення загального і одиничного 

аль-Кінді сприймає аристотелевську ідею в інтерпретації 

Порфирія і каже про рід, вид, розрізняє, власні та 

випадкові ознаки. Аль-Кінді виділяє п’ять «прасубстан-

цій» або сутностей (замість десяти категорій Аристотеля) 

він виділяє – матерію, форму, рух, простір і час. Рух 

буває шести видів – виникнення, знищення, перетворення, 

зменшення, пересування з одного місця на інше. За Аль-

Кінді, «кожна річ складається з матерії та форми», але на 

відміну від Арістотеля, він більше підкреслює значення 

матерії, ніж форми. Матерія у Аль-Кінді – основна сут-

ність. Якщо скасовується матерія, то скасовується і все 

інше, але не навпаки. Матерія не знищується, вона тримає 

на собі все, а сама ні на чому не тримається. Сукупність 

пізнання полягає, згідно з аль-Кінді, з трьох ступенів: 

1) логіка і математика; 2) природознавство; 3) мета-

фізика. Філософія є вищим ступенем наукового пізнання і 

підноситься над першими двома. Керуючись категоріями 

Стагірита він доходить висновку, що Єдине не може бути 

визначене раціональними категоріями. Велике значення 

мала запропонована ним схема трьох щаблів пізнання. 

Аль-Кінді не мислив філософії поза комплексом 

природничо-наукових знань. Філософія як вінець енци-

клопедичного наукового знання – думка, така характерна 

для Аристотеля, відроджується у філософії Аль-Кінді [9, 

c.85]. Він цілком категорично впевнений у тому, що 

знання математики обов’язкове для того, хто має 

серйозний намір займатися філософією. 

На думку Аль-Кінді істинне знання повинне опису-

ватися за принципом аристотелівської логіки, як пізнання 

міри і властивості. Щоб пізнати що-небудь, то це означає 

дати відповіді на 4 питання: 1) чи існує це? 2) що це? 

3) яке воно? 4) чому воно? На основі відповіді на ці 

питання і формуються істини, як результат кропіткої 

роботи багатьох поколінь вчених. При цьому Аль-Кінді 

підкреслює значну роль наших попередників у 

впровадженні наукових знань, співвідношенні нових і 

попередніх знань. «Не було б наших попередників, – 

підкреслює він, – нам ніколи не вдалося б нагромадити 

істині начала, завдяки яким ми виходимо до кінцевих 

пошуків істини». Він також вважається першим, хто 

висловився про теорію відносності. У той час коли такі 

вчені як Галілео і Ньютон говорили традиційно про 

механіку, про те, що простір, рух і тіла не мають між 

собою зв’язку, Аль-Кінді стверджував, що всі ці поняття 

тісно переплетені між собою. «Велику роль у пізнанні 

істини аль-Кінді надавав математиці. Філософія, як і 

математика, повинна бути раціоналістичною. Аль-Кінді 

був раціоналістом, як і Аристотель він вважав, що за 

допомогою розуму можливе повне пізнання істини». 

Аль-Кінді розглядає математику як комплекс «матема-
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тичних наук». Сюди входять «наука про число», що 

включає арифметику і гармонію (розрізнення розмірного 

і нерозмірного), геометрію («наука про вимірювання 

площин на основі чітких доведень»), науку про зірки 

(під якою слід розуміти як астрономію, так і 

астрологію). Четверте місце посідає «наука гармонії», 

що об’єднує три попередні. Наголосивши пропедевтичну 

роль математики, Аль-Кінді сформулював раціоналістичне 

тлумачення філософії. Він погоджується з Аристотелем, 

для якого філософія є «знання про все». Філософія – це 

також вчення про такі загальні визначення буття, як 

матерія, форма, місце, рух, час. Це знання про істинну 

природу речей в міру здібностей людини. «Будучи 

знаменитим астрологом та астрономом, аль-Кінді великої 

уваги надавав впливу планет та інших небесних тіл на 

розвиток життя на землі. Але попри всі симпатії до греків, 

він залишився вірним багатьом коранічним догматам, 

догмату про створення світу включно» [6, c.40].  

Гносеологічна позиція Аль-Кінді вказує на те, що за 

своїми поглядами Аль-Кінді знаходився найближче до 

мутазилітів – прихильників логічного осмислення ісламу, 

які вважали, що знання досягаються насамперед за 

допомогою розуму. Але якщо мутазиліти не мали на 

меті протиставити розум вірі (розум їм був необхідний 

для пояснення своїх догматів), то Аль-Кінді, зв’язавши 

свої інтереси в основному з наукою і філософією, пішов 

в своєму світогляді набагато далі, хоча і віддавав данину 

теології. 

Мутазиліти в своїх спробах розробити основи теорії 

душі займали здебільшого поміжну позицію між двома 

тенденціями: сенсуалістичною і платонічно-спіритуаліс-

тичною. Також аль-Кінді концентрує увагу на визначенні 

свого розуміння душі і вивченні різних сил, станів, 

впливу на поведінку людини і на все, що виявляється у 

зв’язку між рухом душі і видом людської діяльності. 

Можна вважати, що Аль-Кінді зробив великий крок у 

напрямку майже аналітичної розробки проблеми душі. 

Виступаючи проти клерикалів, Аль-Кінді прагнув 

довести, що, по-перше, тлумачення філософії духовен-

ством є неправильним, по-друге, він звинувачував 

духовенство в спекуляції на релігії, і по-третє, вважав, 

що філософія і релігія можуть бути узгодженими. 

Визнаючи здатність розуму усвідомити мову одкровення, 

визнаючи також значення пророцтва, Аль-Кінді, разом з 

тим, займає войовничо-негативну позицію по відношенню 

до атеїзму. Коран використовується ним в якості 

матеріалу, в якому він знаходить висловлювання, які 

спонукають звертатися до світла розуму. Одночасно     

Аль-Кінді звинувачує клерикальних супротивників в 

невігластві, як би підтверджуючи тим самим, що розум 

не зупиняється у деяких кордонів, а переходить їх, 

вимагаючи знання всіх істин. Теоретичне дослідження 

має містити в собі відповідальність тих, хто йде до 

істини, якби вони були філософами, або навіть релігій-

ними діячами. Філософ повинен бути «людиною релігії і 

розуму», повинен розуміти мети мови Корану, добре 

розбиратися в виразних особливостях арабської мови. 

Тільки за цих умов мож уникнути тлумачення Корану з 

різних позицій. 

Вихваляючи розум, Аль-Кінді прагне підняти і 

откровення. Тому його позиція щодо зв’язку між філо-

софією та релігією неоднозначна: або зрівняння їх, або 

включення пророчого пізнання в раціональне, або оцінка 

його як стовпом нижче філософського. У такому контексті 

Аль-Кінді вводив філософські роздуми в ісламську 

релігійність. 

Докази споконвічності або створення світу нерозривно 

пов’язані з дослідженням доказів існування Аллаха. На 

думку прихильників створення світу, уявлення про 

споконвічності світу і одночасно існуючого Аллаха 

помилкові. Якщо світ створений, то повинен бути Творець, 

бо повинна існувати причина, яка викликала світ до 

існування. Важливим є висунутий аль-Кінді доведення 

неможливості того, щоб річ була причиною самої себе, 

або причиною свого власного існування. Аль-Кінді 

розкриває це в наступних положеннях: 1) якщо річ не 

існує і не має сутності («самості»), то ніщо не може бути 

ні причиною, ні наслідком; 2) річ не існує, а існує її 

сутність; 3) чи, навпаки, річ існує, а сутність її не існує; 

4) річ існує і існує її сутність. 

Для нас визначною в постановці цєї проблеми є сама 

постановка питання: «Чи може річ бути причиною свого 

власного буття?». Навіть якщо «філософ арабів» негативно 

відповідає на це питання, саму постановку питання аль-

Кінді слід розглядати позитивно, як дуже важливу на 

шляху руху філософської думки до розуміння таємниць 

буття. 

В основі світогляду Аль-Кінді покладена ідея загаль-

ного причинного зв’язку, де Бог виступає лише віддаленою 

причиною усіх явищ та процесів, що відбуваються у світі. 

Він вважає, що світ створений у часі та обмежений у прос-

торі, він припускає можливість існування всесвіту в 

майбутньому, бо визнає вічність світу і переносить це 

питання зі сфери раціональної догматики у сферу раціо-

нальних розмірковувань та логіки. При цьому, об’єк-

тивність світу, його матеріальність у Аль-Кінді не 

піддається сумніву. Саму матерію він розглядає як те, з 

чого складаються речі, утримуючись, від її визначення, 

зосереджуючи основну увагу на аналізі співвідношення 

матерії та форми, основних атрибутів матерії. Під 

формою він розуміє «видову відмінність, завдяки якій та 

чи інша річ зримо відрізняється від інших речей, при 

чому зір означає тут знання» [3, c.111]. Вона внутрішньо 

пов’язана з матерією. Все природне Аль-Кінді розглядає 

як таке, що володіє рухом. «Рух…, – вказує він, – є дещо 

інше, ніж рух тіла. Так що, якщо існує тіло, то існує рух – 

в іншому випадку руху не було б» [2, c.69].  

Рух необхідно існує в речах і уявляє собою не просте 

переміщення тіла, а зміну взагалі. Слідуючи за 

Аристотелем Аль-Кінді виділяє шість видів руху (виник-

нення, знищення, перетворення, збільшення, зменшення, 

переміщення з одного місця на інше). Об’єктивно існує 

не лише рух, але також простір та час і в своєму бутті 

тіло, рух та час не передують один одному, а існують 

разом. Поставивши питання про буття природних тіл, 

він доволі докладно аналізує співвідношення частини та 

цілого, одиничного та загального, єдності та множин-

ності, підкреслюючи їх нерозривну єдність, стверджуючи, 

що «не може бути однієї лише єдності без множинини, 

ні однієї лише множини без єдності» [2, c.87].  
Осягнення істини – це не одиничний акт, а складний 

процес, пов’язаний з діяльністю багатьох поколінь, де 
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без наших попередників не було і самого наукового 
пізнання. Зазнаючи, що віддаючи людям належне не 
можемо кидати докори тим, хто проніс нам невелику, 
незначну користь, адже якою б не була велика заслуга 
тих, хто приніс нам велику значну користь, все ж таки, 
все ж таки, хоча їм не вдалося досягти якої-небудь 
істини, суть ближчі нам люди, які наділили нас плодом 
своєї думки [2, c.57].  

Серед «перших» він виділяє Аристотеля, докладно 
розкриває зміст та мету його праць, без яких не може 
обійтися людина, що бажає засвоїти філософію, 
оволодіти нею та обґрунтувати її [1, c.41]. При цьому 
Аль-Кінді орієнтує на те, що не слід соромитись набуття 
істини звідки б вона не походила – нехай навіть від 
далеких племен, від народів невизначених країн. Єдине 
кого слід остерігатись, так це людей «зі скотинячими 
душами», під якими він розумів схоластів та різного 
роду ортодоксів, що вважають себе «володарями людських 
чеснот», набути які вони не удостоїлися та від яких вони 
досі ще дуже і дуже далеко [2, c.59-60]. Претендуючи на 
першість, вони «торгують вірою», «будучи ворогами віри». 
В пошуках істини необхідно йти не за ними, а за 
наукою, за філософією. Філософія – це інструмент за 
допомогою якого можна пояснити явищу природу, а її 
вивчення «надасть… разуму ще большу проникливість, 
спрямує його на досягнення істинної природи речей і 
цілей блага» [1, c.41].  

Висновки. Найбільша заслуга Аль-Кінді полягає в 
тому, що він перший в арабомовній філософії вказав на 
необхідність пізнати автентичного Аристотеля та 
повернути шлях ро звитку філософії в його бік, що і 
визначило в подальшому розвиток матеріалістичних 
боків вчення Стагирита. Він стояв у витоків зародження 
філософії на Блиькому та Середньому Сході, створив 
школу східного перипатетизму. Одним з перших Аль-
Кінді звернув увагу на суперечливість Корану, де одна 
система заперечує іншу, а ціле по-дитячому слабке, 
слабкість його стилю, відсутність композиції. Помітив 
він і те, що вороги філософії також звертаються до неї, 
але використовують в своїх цілях, чого і вимагає 
відділення філософії від релігії, надати їй самостійність 
та незалежність у справі пізнання природних речей. Але 
попри всі симпатії до греків, він залишився вірним 
багатьом коранічним догматам, догмату про створення 
світу включно. 
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AL-KINDI: THE ORIGINS OF PHILOSOPHICAL THOUGHT IN THE MIDDLE EAST 

The article studies he philosophical heritage of the eminent thinker of the Middle Ages, one of the most prominent 
representatives of the eastern peripatetism, which was at the origins of his birth, al-Kindi. He is not just an Arab philosopher, 
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the undoubted crown of Aristotle‟s philosophy, but he was not limited to Muslim world perceptions, and noted that truth is 
everywhere true. 
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 Постановка проблеми. Розкриття теми ролі жінки 

в історії українського суспільства і його невід’ємної 
складової – Церкви, осмислення жіночого питання в 
українському контексті допомагає нам глибше розуміти 
історію України і сьогоднішні процеси, що відбуваються 
у ній. Тут, як в історії інших народів, виступають провідні 
жінки, вчинки яких мають визначний вплив на історичні 
події. Відтак важливим і корисним щодо об’єктивного й 
конструктивного поцінування ролі жінок в історії 
нашого народу є їх бачення видатними українськими і 
європейськими вченими-істориками, педагогами, 
філософами і богословами. Тому ми в нашому дослідженні 
ролі жінки в українському суспільстві зосередимо увагу 
на маловідомих в Україні наукових працях визначного 
українського історика, знаного в Україні та за кордоном 
громадського і культурно-освітнього діяча Івана Кузича-
Березовського (1903–1985) та однієї із чотирьох офіційно 
затверджених Ватиканом католицьких вчительок і святих 
покровительок Європи – відомого педагога-філософа 
Едіт Штайн – Терези Бенедикти Хреста (1891–1942) – 
католицької святої, монахині-мучениці, філософа 
єврейського походження, жертви нацистських пересліду-
вань. Порівняльний аналіз бачення ролі жінки в суспільстві 
в інтерпретації цих двох авторитетних вчених є надзви-
чайно цінним для того, щоб виявити українські і загально-
європейські домінанти і тенденції в поглядах на проблему 
ролі жінки в сучасному суспільстві. 

Так, Іван Кузич-Березовський у своїй відомій праці 
«Жінка і держава» (1970 р.) [1] досліджує роль жінки в 
житті українського народу на прикладі визначальних 
історичних особистостей – українських жінок-володарок 
Русі-України, зокрема, святої рівноапостольної княгині 
Олени-Ольги та Анни – королеви і регента Франції. Саме 
ці постаті стали символами древньої української державно-
сті і високої культури й цивілізованості українського 
народу, засвідчуючи тим самим, що ми, як підкреслив 
І. Кузич-Березовський у передмові до своєї книги «не 
вийшли із лісів і багон напівдикунами, прикритими 
шкурами диких звірів, ми були культурною нацією, коли 
як народ приймали християнство. Наше походження мож-
ливо старше від грецького, а про москалів ще задовго і 

чутки не було, коли ми мали вже руські письмена й від 
нас їх учився св. Кирило» [1, c.7-8]. Тобто автор ставить 
собі за мету шляхом аналізу історичних фактів показати 
згаданих жінок, зокрема княгиню Ольгу, як визначних 
цивілізованих володарок найбільшої тогочасної держави 
у Східній Європі. І це природно, адже у період середньо-
віччя найбільше інформації завдяки літописам та хронікам 
зберіглося про представниць княжого роду України. 
Князівни, як і більшість жінок у західному чи східному 
християнстві, мали дві можливості до самореалізації: у 
подружжі та в чернецтві. Однак уже самих початках ста-
новлення і Київської держави, і Галицько-Волинського 
князівства, а також і християнства серед східних слов’ян 
цей стереотип змінили, зокрема, дві молоді княгині-
вдовиці. Найперше, мова йде про княгиню Ольгу, яка 
управляла Київською державою майже 20 років. За цей 
час саме вона вперше впорядкувала не лише адміністрати-
вне управління та внутрішню фіскальну систему Київської 
держави, але й після здійснення згідно з звичаєвим 
правом кровної помсти древлянам за смерть свого чоловіка 
князя Ігоря, котру вона, як свідчить І. Кузич-Березовський, 
довершила суворо, але по-християнськи – «нікому очей 
не казала виколювати» [1, c.31-32]. Підтвердженням 
цього християнського гуманізму княгині було також і те, 
що вона за час свого правління не провела жодної війни, 
а також і те що у літописах не згадано жодного завору-
шення чи піднятого проти неї повстання. Не слід забувати і 
про те, що княгиня Ольга налагодила дипломатичні зв’язки 
з обома могутніми імператорами того часу – Священної 
Римської імперії Оттоном І та Візантійським імператором 
Костянтином Багрянородним. Досягти цієї мети могла 
лише княгиня-християнка. Прийняття княгинею Ольгою 
християнства та хресного імені Олена, яке належало і 
матері імператора Костянтина Великого, опосередковано 
вказують на її роль у прийнятті рішення стосовно хре-
щення Русі-України онуком князем Володимиром, який і 
став продовжувачем її мудрої політики. 

Друга вдова, галицька княгиня Анна Романова, протя-
гом 10 років зуміла не лише вижити з двома малолітніми 
дітьми, але й зберегти спадщину князя Романа Мстиславо-
вича і повернути своїм синам княжі престоли Володимира 

В статті аналізується роль жінки в житті українського народу. Основу аналізу склали праці відомого 

в Україні та за кордоном історика і громадського та культурно-освітнього діяча Івана Кузича-

Березовського (1903–1985) та святої Едіт Штайн – святої Терези Венедикти Хреста (1891–1942) – 

католицької святої, мучениці, філософа єврейського походження, жертви нацистських переслідувань.  

Доводиться важлива роль жінки в духовно-гуманному вдосконаленні українського народу через 

формування у ній високої духовності та через відхилення жінкою надмірної налаштованості на 

особистісне. 
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і Галича завдяки своїй енергійній діяльності, мудрості, 
своєму безумовному авторитетові серед володимирських 
бояр. Після успіху своїх синів Анна Романова постриглася 
у черниці, як робило і багато інших князівн та княгинь 
того часу, проте саме вона у 1253 р. дала пораду князеві 
Данилові Галицькому, який мав сумніви, таки прийняти 
корону від Папи Римського [1, c.199-201]. 

Серед черниць княжої доби варто б згадати принаймні 
двох просвітительок XI-XII ст.: преподобну Іванну-Янку 
Всеволодівну та святу Єфросинію (Предславу, князівну 
Полоцьку). Обоє доклали чималих зусиль до відкриття 
шкіл для дівчат, створення бібліотек та поширення книг 
методом перепису. Варто також зазначити, що добра 
освіта назагал була притаманна князівнам. Всім відома 
королева Франції – княжна Анна Ярославна, підписувалася 
під документами, в той час як французькі вельможі ставили 
лише хрестики. Вона привезла із собою до Реймсу на він-
чання священика та слов’янське Євангеліє, на якому 
французькі королі присягали при вступі на трон аж до 
Великої Французької революції 1789–1799 років [1, 
c.151-152]. 

Підсумовуючи княжий період української історії, Іван 
Кузич-Березовський зазначає, що ще з княжих часів 
тягнеться традиція активної участі українських жінок у 
ділянках освіти, певною мірою – дипломатії, меценатства, 
чому як раз і слугували приклади великих українських 
володарок ІХ–ХIV століть. Головним підґрунтям цього 
вчений бачить християнську віру, адже саме «віра в 
Христа, але віра сильна, гаряча, жива, безсрібленна» робила 
тогочасних українців не лише духовно, але й державно 
вільними, гуманними і високо цивілізованими [1, c.247]. 

Разом з тим, ці високі чесноти жінок-лідерів і всього 
українського жіноцтва в наступні історичні епохи 
бездержавності були загублені і знівельовані, а на заміну 
їм в українське суспільство прийшло бунтарство. Ба 
навіть більше, підкреслює Іван Кузич-Березовський у 
праці «Жінка і держава», «наша історія – це ланцюг бунтів. 
…Бунт ніколи не будує держави. Бунт не приносить нічого, 
крім пролиття крови, соток чи тисяч жертв, вбивства, 
пожеж, терпіння і прокльонів народу, і не лишає після 
себе нічого, крім загальної руїни. Бунт не дає ніяких 
виглядів на майбутнє, не розвиває світлої традиції, не 
впливає виховно на прийдешні покоління. Бунт лишає 
по собі зневіру, упадок духу нації, винищення одного 
покоління, яке той бунт підняло, і що гірше – ярмо й кай-
дани, пониження і моральне заламання на десятки літ. 
Бунт – це необдуманий зрив, який винищує ідейні одиниці 
та обезкровлює націю щонайменше на час одного поко-
ління. Бунт – це самовбивство народу, яке наїздник 
штучно викликає і фінансує, що ми бачимо на протязі 
історії нашої. Бунт сприяє зміцненню ворожої окупації» 
[1, c.247-248]. Натомість революцію вчений окреслює як 
антитезу бунту, який завжди є кривавий, оскільки револю-
ція, хоч на коткий час, але будує державу, підносить 
моральний дух народу, дає йому охорону, чого ніколи не 
робить бунт. Як приклад таких революцій в нашій історії 
І. Кузич-Березовський аналізує революцію Богдана 
Хмельницького та «Листопадовий зрив» у Львові першого 
листопада 1918 року. Але й ці революції на мали успіху, 
бо не було достатніх внутрішньо національних передумов і 
духовно-моральних якостей і домінант, які були прита-
манні не лише українським жінкам-володарям, але й 

пересічним жінкам і матерям, і які були втрачені за 
століття підневільного буття українського народу. 
Натомість в інших народів ці якості жінок як берегинь 
роду і народу розвивались і зберігались завдяки тривалого 
існування їх держав. 

Як приклад, так би мовити, європейського досвіду 

впливу жіноцтва на історію і життя народу можна навести 
досвід німецького народу і європейської цивілізації 
загалом, який узагальнений видатною вченою-філософом 
ХХ століття, святою католицькою учителькою Європи – 
Едіт Штайн (1891–1942) – Терезою Бенедиктою Хреста 
(1891–1942). Тринадцятий том двадцяти дев’яти томного 
повного зібрання творів Едіт Штайн присвячений саме 
рефлексіям над суспільною роллю жінки як вихователя, 
педагога, фахівця відповідної сфери суспільної діяль-
ності [2]. 

Едіт Штайн у своїй праці розглядає роль жінки в житті 
народу з антропологічних позицій – виходячи зі своєрідної 
природи і покликання жінки, в яких закладена її власна 
(внутрішньо-духовна) цінність. Зокрема, вчена підкреслює, 
що загальні віяння часу стали вирішальними для відно-
шення до жіночої своєрідності. Так, характерною рисою 
починаючи від ХІХ століття стало зростання жіночої 
соціальної домінанти у суспільстві, а тому сьогодні для 
жінки має вважатися цінним те, що повинно приносити 
плоди для спільноти. І, разом з тим, наголошує вчена, це 
тісно узгоджується із власною своєрідністю жінки. 
Слушність цього висновку Е. Штайн аргументує тим, що 
жінка дотримується особистісного ставлення до справи, 
на відміну від чоловіка, який налаштований більш предме-
тно і для нього є природним присвятити свої сили предмет-
ній сфері, підпорядковуючись при цьому законам цього 
предмету: жінка має багатоплановий зміст, будучи 
задіяна всією своєю особистістю в тому, що вона робить 
у багатьох сферах своєї діяльності (як родинної, так і 
громадської). А тому «у жінці живе природній потяг до 
цілісності і єдності, і це знову має подвійне спрямування: 
вона сама хоче стати цілісною людиною, повністю і всесто-
ронньо розвинутою, і вона хоче іншим допомогти стати 
такими, у всякому разі там, де вона має справу з людьми, – 
віддати належне цілій людині» [2, c.3-4]. Ця особистісна 
цілісна домінанта в жінці споріднює її з тим порядком, 
який відповідає Божому образові і якого хоче Бог: воля 
керується свідомістю, а нижчі сили управляються свідомі-
стю і волею. Це є цілісна людина, до якої покликана, 
звичайно, кожна людина і в кожній людині живе прагнення 
бути такою. В жінки, наголошує вчена, «потяг до цього є 
особливо сильним, що, мабуть, пов’язано із її особистіс-
ним призначенням: бути соратницею і матір’ю. Бути 
соратницею – це значить бути опорою і підтримкою; а 
щоб змогти цим бути – слід самій твердо стояти; а це мож-
ливо лише тоді, коли внутрішньо все знаходиться в по-
рядку і у рівновазі. Бути матір’ю – це значить плекати і 
охороняти, і вести до самовираження» [2, c.5].  

Основою досягнення і реалізації жінкою цілісного 
самовираження Едіт Штайн бачить добрий природний 
засіб: це ґрунтовна предметна праця – чи домашня робота, 
ремесло, освіта, наука, чи ще щось інше, яка вимагає 
підпорядкувати себе законам відповідної справи, щоб 
власна особа, думки про неї, як і всі примхи і настрої 
відступили на задній план. «І хто цього навчився – той 
став „предметним―, втратив дещо від „занадто особистіс-
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ного― і здобув певну свободу від себе, водночас із поверхні 
він опустився на щабель вглиб, він має щось, на чому 
може стояти. Вже з огляду на цей великий особистий здо-
буток, не беручи до уваги жодного економічного примусу, 
кожна дівчина повинна отримати ґрунтовну професійну 
освіту, а після цієї освіти мати заняття, якому вона 
повністю відповідатиме. …Оскільки предметна праця, 
яку ми розглядаємо як ліки проти недоліків жіночої 
своєрідності, є чимсь, до чого чоловік в середньому 
схильний від природи, то можна було б також сказати: 
додати трохи чоловічої сутності є протиотрутою проти 
„занадто жіночості―» [2, c.6].  

Тут, на переконання святої, на допомогу повинні при-
йти надприродні засоби. Найперше Ісус Христос, який є 
джерелом величі і лагідності, царської свободи від 
усякого створіння, яка є водночас основою для милосерд-
ної любові до усякого створіння. Він сам веде нас і показує 
нам, як ми повинні вести інших. Так через нього ми здобу-
ваємо повну людськість і водночас правильне особистісне 
налаштування, зокрема, приклад самовіддачі, до якої 
схиляється жіноча природа, тут ми, з іншого боку, знахо-
димо абсолютну любов і відданість, яких ми завжди даре-
мно шукаємо у людей. А тому, наголошує Е. Штайн, 

«власна цінність жінки полягає в основному в особливій 
чуйності до діянь Божих у душі і вона набуває повного 
розкриття, якщо ми повні довір’я і без опору довіряємо 
себе цьому діянню» [2, c.6]. 

Викладені характеристики жінки складають для Едіт 
Штайн головне підґрунтя для окреслення її значення для 
життя народу. Це значення для вченої випливає із сказа-
ного як простий наслідок: історична і сучасна внутрішня 
суперечливість і брак твердих переконань і твердих 
засад, повна розгнузданість через незадоволення таким 
існуванням породжують пошук забуття у все нових і все 
більш вишуканих насолодах; у тих, які хочуть мати серйоз-
ний зміст життя, але погрузають у однобічній професійній 
діяльності, яка захищає їх від круговерті впродовж 
життя, але не може покласти їй край. Тому, висновує 
вчена, «зціленням від хворіб часу є цілісні люди, …які 
твердо стоять на ґрунті вічності, непохитні у своїх 
переконаннях і у своїх діях перед мінливими віяннями 
моди, шаленством моди і пороками моди довкола них. 
Кожна така людина – неначе міцна колона, за яку можуть 
вхопитися багато людей; завдяки їй і вони також можуть 
відчути під ногами твердий ґрунт. Отож якщо жінки самі 
стануть цілісними людьми і допоможуть іншим стати 
такими, то вони створять здорові, життєздатні до розвитку 
клітини, через які в усе тіло народу зможуть влитися 
здорові життєві сили. Вони можуть зробити це перш за 
все в своїй професії як матері. Матері, які стоять на 
ґрунті твердого світогляду, які знають, для чого вони 
повинні виховати своїх дітей, які мають вільний погляд 
на можливості розвитку їхніх дітей, але також і незаанга-
жований погляд на небезпечні паростки в них, що повинні 
бути обрізаними, і то сильною рукою в потрібний момент; 
але також матері, які уміють обрізати себе, які не думають, 
що повинні все зробити самі, але мужньо можуть віддати 
своїх дітей із своїх рук і вкласти їх у руку Божу, коли 
прийде час, коли вони виростуть, – вони, мабуть, є найваж-
ливішим для оздоровлення народу» [2, c.7-8].  

Поряд із професіями дружини і матері Едіт Штайн при-
водить також завжди як істинно жіночу професію – профе-

сію професійної вчительки і виховательки, адже все, що 
стосується матері як виховательки – це стосується, 
звичайно, також і вчительки, і то у вищому ступені. 
Тому вчителька потребує якомога ґрунтовнішої догматич-
ної і аскетичної освіти, збагаченої любов’ю і довір’ям, 
що є необхідною основою для всякого глибинного вихов-
ного впливу.  

Загалом, Едіт Штайн бачить головним завданням для 
жінки в контексті її вагомої ролі в житті народу подолання 
внутрішніх небезпек, притаманних жінці: не предметність, 
але надмірна особистісність, поверховість. Лише тоді, 
коли вони будуть подолані, жінка зможе сповна зреалізу-
вати власну цінність для блага народу: через набуття 
жінкою цілісної людини, тобто людиною, в якій розкри-
лися всі сили і вони впорядковані відповідно до свого 
рангу; через формувати цілісних людей; через намагання 
при всякому контакті із людьми бути справедливою. 
Відтак у цій своєрідності жінки, якщо вона правильно 
розвинулася і розкрилася, свята бачить засіб зцілення від 
цілого ряду хворіб сучасної культури: підпорядкування 
людини предметові, роздвоєність, однобічне плекання і 
занепад особистісних сил [2, c.11]. При цьому в якості 
найдосконалішого прикладу розвинутої жіночої своєрідно-
сті, дружини і матері, якою вона повинна бути згідно 
свого природнього призначення, Е. Штайн наводить 
Непорочну Діву Марію, яка показує нам душевну осново-
положну позицію, яка відповідає природній професії 
жінки: щодо чоловіка – послух, довір’я і участь у його 
житті, яка сприятиме розвитку його предметних завдань 
і його особистісному розкриттю; щодо дитини – вірний 
захист, догляд і розвиток її Богом даних задатків; щодо 
обох – жертвенна самопосвята і мовчазний відхід там, де 
вона не потрібна; все ґрунтується на сприйнятті подружжя 
і материнства як професії, яка йде від Бога і яку слід 
виконувати заради Бога і під Божим проводом для добра 
особистого, родинного і народного загалу. Саме у форму-
ванні цієї високої духовної досконалості закладено не 
лише відродження у жінці, а відтак і у всьому українсь-
кому суспільстві, втрачених історичних духовно-
моральних надбань минулих століть, але й протидія 
потужнім сучасним негативним впливам і нахилам, які 
штовхають людину на недосконалий і шкідливий шлях, 
а відтак це в загальнонаціональному вираженні послужить 
ефективним засобом духовно-гуманного вдосконалення 
народу через відхилення жінкою надмірної налаштованості 
на особистісне, що є школою послуху, усування поверхо-
вості у власній області праці, підпорядкування об’єк-
тивним законам людської історії та засадам християн-
ського морального життя. 

Література 
1. Кузич-Березовський І. Жінка і держава / Іван Кузич-

Березовський / Передрук з амер. видання 1970 р. – Львів: Світ, 1994. – 
291 с. 

2. Stein E. Die Frau. Fragestellung und Reflexion / Edit Stein. – 
Gesamtausgabe. – Band 13: Schriften zu Anthropologie und Pädagogik. – 
Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, 2000. – 256 S.  

References 
1. Kuzych-Berezovskyi I. Zhinka i derzhava / Ivan Kuzych-

Berezovskyi/ Peredruk z amer. vydannia 1970 r.– Lviv: Svit, 1994.– 291S. 
2. Stein E. Die Frau. Fragestellung und Reflexion / Edit Stein. – 

Gesamtausgabe. – Band 13: Schriften zu Anthropologie und Pädagogik. 
– Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, 2000. – 256 S.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 

 

 

 

Kyiak S.R., 

Professor, Dr. Theology, Dr. of philosophical sciences, professor of the Department of Philosophy,  

Sociology and Religious Studies Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, kyyak.s@gmail.com 

Ukraine, Ivano-Frankivsk 

THE WOMAN’S ROLE IN THE LIFE OF THE UKRAINIAN PEOPLE IN THE WAY IVAN KUZICH-

BEREZOVSKY (1903–1985) AND EDIT STEIN (1891–1942) 

The article analyzes the role of women in the life of the Ukrainian people. The basis of the analysis was the work of the 

well-known historian and public figure in Ukraine and abroad, Ivan Kuzych-Berezovskyi (1903–1985) and the holy Edith Stein 

– Saint Theresa Benedicta of the Cross (1891–1942), a Catholic saint, a martyr, philosopher of Jewish origin, known in 

Ukraine and abroad, victims of Nazi persecution. 

There is an important role of a woman in the spiritual and humane improvement of the Ukrainian people through the 

formation of high spirituality in her, and through the rejection of a woman‟s excessive tendency toward personal self-esteem. 

Key words: the role of a woman in the life of the Ukrainian people, Ivan Kuzych-Berezovskyi, Edith Stein, spiritual and 

human development of the people, women‟s issues, social processes. 
  



   
20 
 

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

UDC 284.2:341.231.14 

Kokobili Alexander, 

B.Sc., MA, Doctoral researcher of Systematic and Practical Theology,  

The Department of Theological Ethics, Evangelical Theological Faculty of Charles University, 

 alexkokobili@yahoo.com 

Czech Republic, Prague  

AN APPROACH TO JOHN WITTE ON THE REFORMATION 

OF RIGHTS AND RELIGION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introduction. The emergence of modern human 

rights has been linked to numerous historical events such as 

the 1780 French Declaration Rights of Man and Citizen, 

eighteenth-nineteenth century philosophical Enlightenment 

Era, the Great Awakening; and other political or socio-

cultural happenings across various societies. Also, the 

United Nations Universal Declaration of Human Rights 

was established to take-up the responsibility of the world's 

human rights umpire in 1948. For Witte, human rights 

narratives are best approached from their religious roots 

due to its composition of norms such as liberty, equality, 

shared values of life, respect, liberty, and property.
1
 To 

separate religion from the people is to separate them from 

belief and moral conscience because of its effects their way 

of life in the community. Religion is not just about belief in 

a supreme being, but also what that belief means to the 

people. For example, the Bible has a lot of covenants and 

laws which guided the way of life of the Israelites and 

these early moral creeds such as the Ten Commandment 

were a guide on the rights and freedom of the people. Other 

religions such as Islam, Hindu, and Buddhism have their 

various moral elements ethical in their books such as 

Koran, Vedas, and Tripitaka, on religious expressions and 

other aspects of life. Christianity, unlike these religions, 

has been at the forefront of religious revolutions in past 

centuries and most especially the sixteenth Calvinist 

Protestant Reformation.  

Calvinism and the Reformation of Rights 

For Witte, the sixteenth-century era of the Calvinist 

Reformation on religious rights implanted a foundation for 

the expression of freedom and respect of the law for 

centuries in Europe. He explained, "The Calvinist 

Reformation congregationalized the faith by introducing 

the notion of rule by a democratically elected consistory of 

pastors, elders, and deacons. In John Calvin's days, the 

                                                           
1 John Witte, A Dickensian Era of Religious Rights 2001, Pp 713 

Geneva consistory was still appointed and held broad 

personal and subject matter jurisdiction over all members 

of the city. By the seventeenth century, however, most 

Calvinist communities in Europe and North America 

reduced the consistory to an elected, representative system 

of government within each church. These consistories 

featured separation of the offices of preaching, discipline, 

and charity, as well as a fluid, dialogical form of religious 

polity and policing centered around collective worship and 

the congregational meeting. The Protestant Reformation 

also broke the primacy of corporate Christianity and placed 

a new emphasis on the role of the individual believer in the 

economy of salvation. The Protestant Reformation did not 

invent the individual, as too many exuberant commentators 

still maintain. Rather, the sixteenth-century Protestant 

reformers, more than their Catholic contemporaries, gave 

new emphasis to the (religious) rights and liberties of 

individuals at both religious law and civil law".
2
 Calvin's 

Protestant approach focused on religious rights relating to 

moral law and also aspects of positive law in recognition to 

the civil government. This concept meant that the people 

must be free to make decisions as guided by God's moral 

law and likewise exercise their liberty before the civil 

authority. Many of early Protestant theologians such as 

Theodore Beza (1519–1605), John Hooper (1495–1555), 

John Knox (1513–1572), etc., all elaborated on Calvin's 

ideas of religious and specific rights on individuals across 

Europe. Early Calvinism portrayed the doctrine of God as 

the originator of the law and humans are governed by 

Godly ordinances such as the Ten Commandments which 

was given for man's moral consciences. This did not 

dispute the role of magistrates and rulers who were also 

considered as given their rights as rulers over the subjects 

by God. Witte explained, "These Protestant teachings 

helped to inspire many of the early modern revolutions 

                                                           
2 John Witte, A Dickensian Era of Religious Rights 2001, Pp 734 

This article focuses on the insight of Professor John Witte Jr., (b. 1959) in relation to human rights and 

religion. Witte has a distinctive theological path with vast scholarly works in connection to ethics, law and human 

rights at the Emory University in Atlanta. Although the origin of human rights has been interpreted differently by 

many authors. Hence, Witte's exposure to the emergence of modern human rights gives attention to religious roots 

and, other historical events in Europe and early America. The concept of religious freedom and individual rights 

was paramount in Calvinism, while the Papacy also tried in the reformation of its Canon Law. The 1948 United 

Nations Human Rights Charter came at a time when the project of human rights became inevitable after the mass 

atrocities caused by World War II. Therefore, the aim of this article is to give a unique understanding of human 

rights through a religious dialogue. 

Key word: Calvinism, Human Rights, Witte, Religious Freedom, Canon Law. 
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fought in the name of human rights and democracy. They 

were the driving ideological forces behind the revolts of 

the French Huguenots, Dutch pietists, and Scottish 

Presbyterians against their monarchical oppressors in the 

later sixteenth and seventeenth centuries. They were 

critical weapons in the arsenal of the revolutionaries in 

England, America, and France. They were important 

sources of the great age of democratic construction in the 

later eighteenth and nineteenth-century America and 

Western Europe. In this century, Protestant ideas of human 

rights and democracy helped to drive the constitutional 

reformation of Europe in the post-War period, as well as 

many of the human rights and democratic movements 

against colonial autocracy in Africa and fascist revival in 

Latin America".
3
 This means, religious beliefs are part of 

what makes up communal values and structure, upon which 

the community is governed by sets of formulated creeds. 

To deny the people of their religious the orientation means 

to restrict their ability to express their moral conscience 

and thoughts. 

Religion is not the law, but it guides the actions of 

people in the concept of the law; giving moral guidance of 

what is right or wrong. Witte explained, "Religions 

inevitably help to define the meanings and measures of 

shame and regret, restraint and respect, responsibility and 

restitution that a human rights regime presupposes. 

Religions must thus be seen as indispensable allies in the 

struggle for modern human rights. To exclude them from 

the struggle is impossible, indeed catastrophic. To include 

them, by enlisting their unique resources and protecting 

their unique rights, is vital to enhancing the regime of 

human rights and to ease some of the worst paradoxes that 

currently exist".
4
 Thus, the era of modern human rights 

promoted the rights to freedom of religion and other forms 

of association which have proven resilient in the struggled 

against all form of injustice in society. This resulted in the 

formation of Non-Governmental Organizations (NGOs), 

Civil Rights movements in Euro-American history, the 

formation of Christian Democratic Parties in Europe, new 

congregations of Evangelical and Free Churches across the 

world, and numerous cultural, scientific or educational 

organizations, etc. 

Calvinism and New England Constitutional Rights 

The impact of Calvinism was not just about religious 

freedom, but on constitutional documents in early America 

such as the 1647 Laws and Liberties of Massachusetts, the 

1658 Puritan Laws, and Liberties, 1780 Massachusetts 

Constitution amongst others. Also, with the introduction of 

democracy in America in 1776, there has been a huge 

encouragement on the right to commerce and property in 

eighteenth and nineteenth-century Europe and America. 

The Puritans in early America didn't completely shift their 

focus from the moral aspects of the society but also craved 

for a society where people can access to constitutional 

documents consisting of all forms of rights such as 

                                                           
3 Ibid, Pp 737 
4 John Witte, A Dickensian Era of Religious Rights 2001, Pp 713 

commerce, property, gender equality, and women 

emancipation, etc. For instance, Max Weber's thesis of 

1905 "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" 

acknowledged Protestant-Puritan idea as haven spearheaded 

the course of modern capitalism. It affirmed, "taken 

together, these represent a mixture of necessary and 

precipitating conditions which, in conjunction with the 

moral energy of the Puritans, brought about the rise of 

modern western capitalism. But if Puritanism provided that 

vital spark igniting the sequence of change creating 

industrial capitalism, the latter order, once established, 

eradicates the specifically religious elements in the ethic 

which helped to produce it". 
5
 The rights to commerce or 

property mean people encourage wealth creation and 

enabled the government to generate revenue from taxes 

used for the welfare of the state. 

The Papal Revolution 

For Witte, apart from the influence of the Calvinism on 

the reformation of rights, it is important to mention that the 

Roman Catholic Church had attempted to reform its 

concept of rights and Canon Law, in past centuries. The 

First Papal Revolution of Pope Gregory VII (1073–1085) 

sought to restore the rights of the church and the separation 

of the piety from the civil rule in line with western values. 
6
 

The actualization of this Papal Revolution failed due to 

policies of the papacy and rigid structure of the Canon 

Law. The Council of Trent 1545–1563 didn't also prove 

successful due to its focus to challenge the revolution of 

Protestantism on its doctrine rather than the reformation of 

rights. Also, the Catholic Canon Law in the medieval era 

focused more on rights of clergies, exemptions of the 

church from taxes and levies, church symbols and icons, 

the Eucharist, and all forms of privileges associated with 

nobility, etc.
7
 The focus of the Canon Law did not give 

much attention to the individual rights of the people in the 

relating to personal religious interpretation as it was 

considered as a rebellion against the Vatican in the Case of 

Martin Luther, John Calvin. 

The Second Vatican Council (1962–1965), unlike the 

previous councils, focused on the theological attitude of the 

church in respect to the democratic rights of members of 

the church.
8
 Witte believed that the Second Vatican 

Council endorsement of human rights was to allow the 

church and people to have the understanding that all human 

were created with intelligence to make choices and rights. 
9
 

Witte explained, "such rights include the right to life and 

adequate standards of living, to moral and cultural values, 

to religious activities, to assembly and association, to 

marriage and family life, and to various social, political, 

and economic benefits and opportunities. The Church 

emphasized the religious rights of conscience, worship, 

                                                           
5 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 

1905, translated to English by Talcott Persons 1930. Library of 

Congress Cataloging in Publication Data, (Introduction) Pp XVII 
6 Ibid, Pp 727 
7 Ibid, Pp 727 
8 Ibid, Pp 729 
9 Ibid, Pp 729 
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assembly, and education, calling them the "first rights" of 

any civic order. The Church also stressed the need to 

balance individual and associational rights, particularly 

those involving the church, family, and school. 

Governments everywhere were encouraged to create 

conditions conducive to the realization and protection of 

these "inviolable rights" and encouraged to root out every 

type of discrimination, whether social or cultural, whether 

based on sex, race, color, social distinction, language, or 

religion".
10

  

I believe the focus of these reforms was a great 

improvement from previous attempts of the Vatican with a 

focus on so many aspects of rights. It also admonished the 

government to protect the unhindered rights of persons but, 

did not purely distance the Church from the State based on 

the political might of the Vatican. Also, the council also 

gave rights to the people to gather for worship or express 

their conscience but did not go in-depth on Biblical moral 

law or the duties of the priest within the church which were 

more controlled by the Papacy. The Roman Catholic 

Reformation of rights in Witte's approach can be 

commended for its human rights efforts due to the spread 

of its influence in the 1970s in countries such as Ukraine, 

Poland, Brazil, the Philippines, Hungary, Chile, Central 

America, and the Czech Republic, and it helped redefined 

the focus on rights and freedom by the Vatican.
11

 Similarly, 

Catholic human rights reforms by its structure were to 

preserve the unity of the Church with the alliance to the 

Vatican. Also, the testimony of Jan Karski a Polish Roman 

Catholic to President Franklin Roosevelt in 1943 on the 

killings of Jews during the Holocaust, encouraged western 

countries to focus more on restoring human dignity after 

the gross violation of human rights during World War II. 

The 1948 Universal Declaration of Human Rights 

The establishment of the 1948 United Nations 

Universal Declaration was signed in Paris after the 

atrocities of the First and Second World Wars. This 

brought a new era to embrace the project of restoring 

human dignity after the death of millions of people in the 

wars. The World War II was characterized by the biggest 

holocaust in human history with the killings of Jews and 

great atrocities committed against humanity by the Nazi 

army. The project of human rights now needs a 

collaborative effort by both the religious and other social 

institutions such as; the civil parliament and the 1948 

United Nations Human Rights Charter to prevent a repeat 

of the calamities the World Wars. For instance, the role of 

Eleanor Roosevelt (the wife of President Franklin 

Roosevelt) a Protestant who chaired the 1948 United 

Nations (UN) was significant; because she was a woman 

who worked with numerous people of various religions and 

thoughts on the Project. The UN Human Rights Charter 

embraced absolute freedom of all persons in Article I of the 

Declaration, "All human beings are born free and equal in 

dignity and rights. They are endowed with reason and 

conscience and should act towards one another in a spirit of 

                                                           
10 John Witte, A Dickensian Era of Religious Rights 2001, Pp 730-731 
11 Ibid, Pp 731 

brotherhood".
12

 The purpose of this acknowledgment of 

basic freedom for all is aimed at preventing a repeat of 

gross violations of human rights of the World War II and 

also to promote equal access to rights, thoughts and reason, 

religious freedom of all citizens of the world. 

The 1948 Universal Declaration on Human Rights 

influenced other conventions on human rights which 

sprung up at different times in the twentieth century. Some 

of which includes: the 1966 International Covenant on 

Civil and Political, the 1981 United Nations Declaration on 

the Elimination of All Forms of Intolerance and of 

Discrimination Based on Religion or Belief, and the 1993 

Vienna Declaration and Programme of Action on human 

rights. For instance, Witte pointed out that the 1966 

Covenant on Civil and Political Rights also supported 

freedom of religion, thoughts and moral education for 

children in the same repeat text as Article 18 of the 1948 

Human Rights Charter, "Everyone shall have the right to 

freedom of thought, conscience, and religion. This right 

shall include freedom to have or to adopt a religion or 

belief of his choice, and freedom, either individually or in 

community with others and in public or private, to manifest 

his religion or belief in worship, observance, practice, and 

teaching. No one shall be subject to coercion which would 

impair his freedom to have or to adopt a religion or belief 

of his choice. Freedom to manifest one's religion or beliefs 

may be subject only to such limitations as are prescribed by 

law and are necessary to protect public safety, order, 

health, or morals or the fundamental rights and freedoms of 

others. The States Parties to the present Covenant 

undertake to have respect for the liberty of parents and, 

when applicable, legal guardians to ensure the religious and 

moral education of their children in conformity with their 

own convictions".
13

  

Freedom of religion, in this case, can be expressed as a 

personal right of a person or group of persons without 

compulsion by another. Parents could guide their children 

in religious beliefs or convictions as long as there are 

children and this means the children could make 

independent decisions in their adulthood. The idea of 

religion, in this case, is opened to all forms of religions in 

the community which could be expressed at will. It is 

important to note that the United Nations Charter does not 

give special consideration for countries with a national 

religion to disrespect the religious freedom of other people. 

For instance, countries were a majority of its populace are 

Christians, Muslims, Buddhist, Hindu, etc., are expected to 

show consideration to people of other religions in their 

country. This which means a nation should be able to 

accommodate people of diverse religions as a way of 

showing respect to individuals of different religious rights 

beliefs.  

                                                           
12 The 1948 United Nations Universal Declaration of Human 

Rights, Article 1 
13 John Witte, A Dickensian Era of Religious Rights 2001, Pp747. 

See also, International Covenant on Civil and Political Rights. 

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 

December 1966 Article 18, The United Nations Universal 

Declaration on Human Rights, Article 18 
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Also, the 1981 Human Rights Declaration recognizes 

freedom in every sphere of human life in its Article I, 

which includes non-discrimination of people based on 

gender or socio-economic status in the society. Similarly, 

the 1993 Convention focused to eliminate racism, 

xenophobia and all forms of intolerance against people. 

The Convention's Adoption 17 also gives rights to religious 

expression in any language of choice and the Adoption 22 

kicked against violence on those expressing their religious 

views. Similarly, other conventions which were drafted to 

adopt the articles of 1948 Human Rights Charter on 

religious freedom and other rights includes: the European 

Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (1950), the American Convention 

on Human Rights (1969), and the African Charter on 

Human and People's Rights (1981) etc.
14

  

In Summary. The importance of human rights in this 

democratic dispensation in most societies today have 

become a huge revolving task despite the historical 

influence of religion over the years. This is because 

religion itself may have tried in its reformation agenda, but 

still faces challenges especially in cases that concern 

human rights violations. For instance, Witte believed that 

socio-religious proselytizing trends should focus on 

tolerance of people of other beliefs or religions, rather than 

aggressive faith conversion.
15

 I believe this will enable 

people to decide their religious beliefs and promote the 

freedom of conscience in accordance with the articles of 

the 1948 Human Rights Charter. The Golden Rule in the 

Bible also admonishes all Christians to be tolerant with 

others as to themselves; "Therefore, whatever you want 

men to do to you, do also to them, for this is the Law and 

the Prophets" Mathew 7:12. The respect of religious beliefs 

is not limited to the same religion, but to all people of 

diverse religions in other for it to be reciprocal. When 

tolerance and respect fail to exist in the community, abuse 

or infringement of the rights and freedom of others are 

inevitable. Also, some forms intolerance of religious 

intolerance has also been linked by ugly events of human 

history, apart from the usual violations of human rights 

which are common to tyrannical governments. For 

instance, the past centuries have recorded some major 

conflicts linked to religion such as The French Religious 

War 1562–1598, Bosnian War 1992–1995, Israeli-Palestine 

conflict 1948-date, The Northern Ireland Conflicts 1968–

1998 and other conflicts in Sudan, Republic of South 

Sudan, Central African Republic, Neymar, Nigeria, etc. On 

this, Witte explained, "In some communities, such as the 

former Yugoslavia, local religious and ethnic rivals, 

previously kept at bay by a common oppressor, have 

converted their new liberties into licenses to renew ancient 

hostilities, with catastrophic results. In other communities, 

such as Sudan and Rwanda, ethnic nationalism and 

religious extremism have conspired to bring violent 

dislocation or death to hundreds of rival religious believers 

each year, and persecution, false imprisonment, forced 

                                                           
14 John Witte, A Dickensian Era of Religious Rights 2001, Pp 753 
15 Ibid, Pp 765 

starvation, and savage abuses to thousands of others. In 

other communities, most notably in North America and 

Western Europe, political secularism and nationalism have 

combined to threaten a sort of civil denial and death to a 

number of believers, particularly "sects" and "cults" of high 

religious temperature or of low cultural conformity. In still 

other communities, from Asia to the Middle East, 

Christians, Jews, and Muslims, when in minority contexts, 

have faced sharply increased restrictions, repression, and, 

sometimes, martyrdom".
16

 This does not contradict the role 

of religion on human rights project on fairness, equality 

and the respect of human dignity, but shows that there is 

still a lot of work to be done on protecting the project of 

human rights.  

Religious freedom should be considered as the 

foundation for all other forms of freedom due to its role in 

society and the attachment of humans to some form of 

belief. For instance, the notion of love as a moral law in the 

Decalogue (Holy Bible, Leviticus 19:18), "Thou shalt not 

avenge, nor bear any grudge against the children of thy 

people, but thou shalt love thy neighbor as thyself: I Am the 

Lord", has propelled Christianity to respect the rights of 

others relating to religious freedom and other forms of rights 

which were also a sticking point in early Calvinism. On the 

other hand, the rise of Islamic religious extremist groups 

such the Islamic States, Al-Shabaab, Boko Haram, and other 

Jihadist groups may also have placed Islam in a high 

spotlight of intolerance when compared to other religions of 

the world. Despite these ups and downs, religious freedom 

could mean religious harmony and tolerance as a way of 

respecting all other rights persons regardless of their 

religion. It is also important to mention the role of the 

Parliament of the World's Religions cannot be ignored since 

the inception in 1893 in Chicago, due to its positive attitude 

on religious freedom and tolerance till date. For instance, 

Gaston Bonet-Maury was a notable Protestant and pastor 

who was part of the founding members of the Congress. He 

represented the whole of Christianity; while other religions 

such as Judaism, Buddhism, Islam, amongst others, were all 

represented separately. 
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ПОДХОД ДЖОНА ВИТТЕ К РЕФОРМАЦИИ ПРАВ И РЕЛИГИИ 

Эта статья посвящена пониманию профессора Джона Витте младшего (р. 1959) в отношении прав человека и 

религии. У Витте есть особый богословский путь с обширными научными работами в области этики, права и прав 

человека в Университете Эмори в Атланте. Хотя происхождение прав человека трактовалось многими авторами 

по-разному. Следовательно, воздействие Витте на появление современных прав человека обращает внимание на 

религиозные корни и другие исторические события в Европе и ранней Америке. Концепция религиозной свободы и прав 

личности имела первостепенное значение в кальвинизме, в то время как папство также пыталось реформировать 

свой канонический закон. Хартия ООН по правам человека 1948 года пришла в то время, когда проект прав человека 

стал неизбежным после массовых злодеяний, вызванных Второй мировой войной. Поэтому цель этой статьи - дать 

уникальное понимание прав человека через религиозный диалог. 

Ключевые слова: Кальвинизм, права человека, Витте, религиозная свобода, каноническое право. 
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Постановка проблеми. В умовах науково-технічного 

прогресу, розвитку технологій, автоматизації виробництва 

й часом роботизації людство прагне повернутися до 

народних традицій, до своїх коренів задля гармонізації 

суспільного життя. Через це світом поширюється кон-

цепція плекання національної спадщини, що має відгук у 

всесвітніх тенденціях. Так, популярним є екотуризм з 

відвідуванням автентичних місць народних промислів, 

організування фестивалів ремесел, етнотематична твор-

чість ручної роботи, заходи щодо збереження природи 

(обмеження викидів, заміна пластику на екологічні 

матеріали), перехід на вживання екологічних продуктів 

тощо. Концепцію зі студіювання, культивування націо-

нальних цінностей сповідує видавництво «Українське 

народознавство», що є феноменом культурного відрод-

ження України. Дослідження даної теми дозволить 

продемонструвати неповторність наукового видавництва, 

визначити внесок опішнянського осередку у духовний 

розвиток нації та імідж країни, провести паралелі між 

світовими трендами.  

Аналіз останніх досліджень. Наукові розвідки з 

даної теми слід поділити на декілька напрямків. Питанням 

функціонування видавництв в Україні займалися 

Ю. Клебан [6], І. Кузьмук [8]. У своїх працях з’ясовували 

специфіку книговидання Н. Зелінська [5], О. Сухорукова 

[14]. Досліджували видавництво «Українське народознав-

ство» з точки зору продукування наукових знань з 

гончарської справи Л. Шаповал [15], А. Ликова [9]. 

Повернення людини до культурної спадщини як запоруки 

гармонійного життя переконливо аргументовували 

Н. Бабенко [11], Т. Пітякова [12]. 

Мета дослідження полягає у розкритті особливостей 

видавництва «Українське народознавство», аналізі суго-

лосності ідеї опішнянського осередку зі всесвітніми 

тенденціями. 

Виклад основного матеріалу. Полтавський край – 

культурний та мистецький осередок України, що 

славиться музеями, цілою плеядою відомих діячів 

культури та мистецтва. Як центр видавничої діяльності 

Полтавщина сформувалася ще у XVIII столітті. В енцик-

лопедичному словнику знаходимо інформацію про 

першу відому друкарню в Кременчуці, що з’явилася 

1765 року. У ній друкувалися бланки для паспортів, 

карантинні посвідчення та різні документи, що виходили 

з губернської канцелярії [4].  

Якщо ж говорити про видавничу діяльність України, 

то, насамперед, на думку спадають такі міста як Київ, 

Харків, Львів, що традиційно вважаються центрами 

видавничої діяльності. Саме у цих містах зосереджена 

найбільша кількість великих видавництв, що охоплюють 

український ринок та навіть вийшли на міжнародний [6]. 

Так, за даними Книжкової палати України випуск 

книг та брошур 2018 року у Києві становив 7985 

друкованих одиниць книжкової продукції та 157 у 

Київській області, у Харківській області – 5359, у 

Львівській – 1648 [3].  

У Полтавській області продовжується книговидавнича 

традиція й усіляко підтримується на обласному рівні. 

Так, соціально значущі видання від місцевих авторів 

отримують фінансову допомогу від обласного бюджету 

відповідно до регіональної програми. Як зазначає 

начальник відділу видавничої справи Полтавської ОДА 

Оксана Лісан, за кошти обласного бюджету 2015 року 

видано чотири видання тиражем 3320 примірників на 

суму 456 тис. грн. [10].  

Малі видавництва в регіонах слід підтримувати, адже 

їхня діяльність дозволяє поширювати відомості про 

культурні особливості, визначних діячів, митців певної 

територіальної одиниці. Як стверджує І. Кузьмук, мале 

видавництво (в Україні) – це найменша структурна 

складова соціального інституту видавничої справи, 

основною метою якої є задоволення певних соціальних 

потреб шляхом підготовки і випуску видавничої 

продукції, що на рік в середньому становить 10 назв та 

не перевищує за сукупними накладами показника 10 тис. 

видань [8, с.359].  

Видавнича діяльність Полтавщини представлена 

такими регіональними видавництвами: «Полтавський 

літератор», «Дивосвіт», «Говоров», «АСМІ», «Лубни», 

«Копіцентр», «Мирон», «Кобеляки» та інші. Серед них 

відзначається своєю унікальністю видавничий центр 

«Українське народознавство», адже це єдиний видавничий 

осередок в Україні, заснований в сільській місцевості. 

Самобутнє видавництво постало в перші роки Незалеж-

ності України, функціонуєв Опішному на базі Національ-

ного музею-заповідника українського гончарства.  

У статті розглядається видавництво «Українське народознавство» як єдиний в Україні елітарний 

видавничий осередок у сільській місцевості. Охарактеризовано його особливості, зв‟язок з народними 

промислами. Визначено популярні світові тренди, співвіднесеність видавничої концепції до них. За 

допомогою аналізу й синтезу, застосування індуктивного, дедуктивного та компаративного методів 

доведено унікальність видавництва «Українське народознавство», вплив на формування національних 

цінностей та близькість до світових трендів, як-от: екотуризму, хендмейду та інших. 

Ключові слова: видавництво «Українське народознавство», світові тренди, народні промисли, Опішня, 

видавнича діяльність, гончарство, екотуризм. 
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Гончарство є традиційним український ремеслом, яке 

має багату історію і зародилося ще в епоху кам’яної доби. 

Найбільшого розквіту досягло за часів трипільської 

культури, що було досліджено знаним археологом 

Вікентієм Хвойкою. Опішня є неповторним осередком 

гончарської справи, відома опішенською керамікою. 

Глиняні вироби є родзинкою села, що вирізняє його з-

поміж інших, тому недаремно саме тут працює видав-

ничий центр.  

Серед видавничого спектру монографії, національні 

культурологічні щорічники, наукові журнали, народозна-

вча література, що написані дослідниками-науковцями 

гончарної справи. Вони опрацьовують архіви, досліджують 

колекції глиняного посуду, здобутки майстрів гончарної 

справи, зародження та становище ремесла у певні історичні 

епохи у різних регіонах. До того ж, вченими складаються 

навіть спеціальні термінологічні словники.  

Національний музей-заповідник українського гончарст-

ва має не тільки видавничий підрозділ, а й інші підрозділи, 

що допомагають глибше пізнати історію гончарного 

ремесла, донести її до загалу. Один із яких аудіовізуальна 

студія «Відродження», де створюють фільми, у яких 

висвітлюють проведення виставок, науково-практичних 

конференцій, симпозіумів з гончарської справи тощо. Це 

перший музей, де виготовляються відеосюжети і демон-

струються відвідувачам у ході екскурсії.  

За роки існування студії (з 1993 року) відзнято й архіво-

вано близько 4 тисяч відеосюжетів з проблематики україн-

ського гончарства. Таким чином в Україні було започатко-

вано формування візуальної керамології [11].  
Відділ науково-фондової роботи займається реставра-

цією глиняних виробів, науковим описом, збереженням 

їх. Гончарська книгозбірня України теж є одним із підроз-

ділів музею, виступає загальноукраїнською спеціалізова-

ною бібліотекою, що вміщує найбільшу кількість літера-

тури, присвяченої проблемам гончарства України та за її 

межами. Займається наповненням фондів, популяризацією 

літератури, зокрема гончарської тематики, чим сприяє 

утвердженню української культури у межах світової.  

Гончарська книгозбірня України має і персональні 

бібліотеки знаних керамологів Олеся Пошивайла, Юрія 

Лащука, Олександри Селюченко, колекціонера кераміки 

Опішні Леоніда Сморжа та інших. До того ж, національний 

музей-заповідник складається з музеїв, що знайомлять 

відвідувачів з майстрами гончарської справи та особами, 

причетними до цього народного промислу, як-от з роди-

ною Пошивайлів, Кричевських та інших. 

Отже, заклад спрямовує свою діяльність на збирання, 

аналізування, систематизацію та поширення знань про 

гончарську справу як етнокультурне й автентичне явище 

в українській культурі. Це сприяє залученню більшої 

кількості науковців до проведення досліджень та поши-

рення знань з керамології. Формує імідж Полтавщини як 

центру гончарства, де дбають про збереження й розповсю-

дження наукових видань про народні ремесла, а це робить 

область ще й туристично привабливою.  

Як зазначає Н. Бабенко, останнім часом спостерігається 

зростання інтересу людства до своїх духовних джерел і 

національної спадщини, а, отже, надається більша увага 

студіюванню, розвитку та збереженню традицій і культури 

загалом [1, с.63]. Така тенденція спостерігається в 

Опішні, що попри сільську місцевість, стала тим культур-

ним центром, де народні надбання є у пріоритеті. На це 

спрямована концепція всього Національного музею-

заповідника українського гончарства та його структурного 

підрозділу видавництва «Українське народознавство». 

Вона полягає у дослідженні гончарського ремесла, 

систематизації й розповсюдженні наукових знань про 

українське гончарство шляхом видання книжок, моногра-

фій, журналів, створення фільмів студією «Відродження». 

Це сприяє поверненню до народних традиції, плекання 

їх, жаги до дослідження осередків гончарської справи. 

Продовження цього помислу наступними поколіннями є 

необхідною умовою культурного становлення й зрос-

тання нації.  

Т. Пітякова наголошує, що саме в ситуації кризи, соці-

альної напруги виникає загострене бажання й потреба 

переоцінки минулого, бажання повернутися до «витоків», 

відкинути їх чи, навпаки, ствердитися в їхній істинності. 

Нинішнє покоління людей відчуває настійну потребу в 

опорі на культурну спадщину минулого. Знайомство із 

традицією, зі спадщиною традиційної культури сприяє 

кращій орієнтації сучасної людини в її світі, пошуках її 

самореалізації, часто допомагає вирішувати проблеми, 

які поставила перед нею цивілізація [12, с.378].  

Концепція видавництва з підтримки ідеї повернення 

до традицій суголосна зі світовими трендами такими як: 

зелений туризм, етномузика, етнофестивалі, вироби 

ручної роботи, вживання екологічно-чистих продуктів.  

Ефективним і популярним напрямком залучення молоді 

до культурних цінностей та здобутків, знайомлення з 

народними ремеслами краю є проведення етнофестивалів. 

На Полтавщині проводять велику кількість етнофестива-

лів. Серед них: «Зберемося, роде!», «ДеМед», «В гостях 

у Гоголя», «Калинові гуляння», «Взяв би я бандуру», 

«ГЕЛОН-ФЕСТ», «Лубфест» та інші. Етнофестивалі, 

ярмарки, виставки з популяризації керамічного мистецтва, 

ковальства та інших народних промислів організовує 

Національний музей-заповідник українського гончарства в 

Опішному спільно з іншими структурами. Щорічно відбу-

ваються IX Національний ковальський фестиваль «Вакула 

Фест–XXI», «Національний фестиваль гончарства», IX 

Національний фестиваль-конкурс гончарського бодіпейнті-

нгу «BodyCeramicFestUkraine», VI Міжнародний фотокон-

курс «Гончарні ВІЗІЇ країни», ХI Міжнародний мистецький 

ярмарок «Гончарний Всесвіт в Україні», фольклорний 

фестиваль «Гончарське перевесло» і подібні.  

Полтавська область є туристично привабливою через 

достатню кількість музеїв, садиб, відомих особистостей. 

Крім того, багата на позаміські природні місця відпочинку. 

Тож саме тут доцільно було б розвивати екотуризм. Тим 

паче навіть в селах Полтавського краю є що подивитися, 

беручи до прикладу хоча б Опішню чи Великі Сорочинці. 

Зелений туризм як один із видів підприємницької діяльно-

сті в сільській місцевості набуває все більшої прихильності 

серед іноземців, які втомилися від гаміру великих міст і 

прагнуть поєднання з природою. Цей тренд прийшов в 

Україну із країн Європи. Як зазначає С. Коробка, даний 

вид туризму набув популярності в Італії, Ірландії, 

Франції, Швейцарії, Австрії, Німеччині. Проведені 

дослідження свідчать, що 35% жителів ЄС надають пере-

вагу відпустці «в селі» [7, с.236].  
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Популярними місцями для зеленого туризму в Україні 

стали села Карпат, Закарпаття, спостерігається розвиток 

екотуризму й у Волинській, Чернівецькій, Черкаській та 

Київській областях. Успішність в зеленому туризмі 

західних областей, особливо селищ поблизу Карпат, 

визначається природною рекреаційною зоною з достат-

ньою кількістю санаторно-курортних та гірськолижних 

баз відпочинку, інфраструктурою. Більшість туроператорів 

пропонують поєднати відпочинок з пізнавальними програ-

мами: відвідинами культурних об’єктів.  

О. Бордун наголошує, що туроператори Львова, Івано-

Франківська, Ужгорода та інших міст Західної України 

використовують з туристичною метою осередки народних 

промислів Карпатського регіону. Поєднують їх з освітньо-

пізнавальними програмами по замках Закарпаття, по 

гірськолижних курортах Карпат та із санаторно-курорт-

ними програмами оздоровлення. Так, туристична фірма 

у Львові «Клуб мандрівників» пропонує тур «Закарпатські 

витребеньки» з відвіданням села Іза – центру лозоплетіння. 

Ознайомить з народними ремеслами на заході країни 

такий туристичний маршрут: Львів – Стрий – Воловець – 

Свалява – Іршава – Іза – Вишкове – Біла Церква – Рахів – 

Ясіня – Яремча – Космач – Коломия – Косів – Вижниця – 

Вашківці – Лужани – Чернівці [2]. 

Закарпатський край теж славиться своїми народними 

художніми промислами, що виокремлюють цей регіон з-

поміж інших. З народних промислів: лозоплетіння, 

художня обробка шкіри, різьбярство, унікальне вишиван-

ня, ткацтво.  

Так, Мукачівщина презентує угорську вишивку скатер-

тин і рушників, Ужгородщина – добронськими віниками 

різні за розміром, Рахівщина відома дерев’яною корене-

пластикою, кам’яним закарпатським намистом, хутровими 

кептариками, вишивкою тощо. Створюються нові марш-

рути, як-от етнографічний маршрут «Закарпатський 

туристичний шлях» [13, c.90]. 
Ще один всесвітній тренд – індустрія органічно-чистих 

продуктів, що стрімкими темпами розвивається у країнах 

Східної Європи, зокрема в Україні. Пов’язано це зі 

світовою, а надто західною тенденцією до корисних, 

екологічночистих продуктів харчування. Наприклад в 

країнах Заходу, працює ціла харчова індустрія на створення 

екопродуктів, що вже становить невід’ємну частину усієї 

харчової індустрії. Спонукає на це більшість країн 

Європи та Заходу саме негативні зміни в екології, стихійні 

лиха через людську недбалість, високий рівень смертності 

через захворювання, а тому перехід до здорового способу 

життя, здорового харчування необхідний.  

Світовим трендом стали й вироби ручної роботи. Зліп-

лений глиняний горщик цінуватиметься більше, за той, 

вироблення якого поставлено на конвеєр. Ринок уже 

перенасичений масовим фабричним виробництвом, а 

його надлишок ще й шкодить довкіллю. Через це обертів 

набирають вироби ручної роботи, адже масова культура 

набридає, а тому, так званий хендмейд (handmade), через 

свою неповторність, оригінальність неабиякий популярний 

і затребуваний.  

Висновки. Видавництво «Українське народознавство» 

виступає феноменом видавничої справи завдяки локаліза-

ції, елітарному науковому спрямуванню продукції, 

вагомому внеску у розвиток, збереження та поширення 

інформації про гончарство як національного ремесла, 

плекання духовних цінностей та традицій українців. Це 

видавництво не має рівних ні на регіональному рівні, ні 

на всеукраїнському. Беручи до уваги локалізацію, поза 

конкуренцією навіть європейські видавництва, що не 

можуть похизуватися такою потужною науковою базою 

видавничого центру, що виник на основі музею. 

Широкий видавничий спектр «Українського народо-

знавства» вражає своєю елітарністю. Продукцію станов-

лять наукові праці знавців цього ремесла. Видавництво 

«Українське народознавство» та Національний музей-

заповідник гончарства загалом сповідує концепцію 

відродження традицій наших предків, збереження їх у 

часі, студіювання та повернення до них. Залучення до 

«свого», «рідного» нині є актуальним всесвітнім трендом. 

Така концепція має відгук і в міжнародних трендах, на 

кшталт: зеленого туризму, популярності виробів ручної 

роботи, етнофестивалів, екопродуктів, відмови від 

багатьох щоденних звичок, що негативно впливають на 

довкілля. Все це спонукає людей повертатися до свого 

коріння задля відчуття особистої та суспільної рівноваги, 

зближуватися з природою та культурною спадщиною, 

шанобливо ставитися до неї, всіляко пропагуючи її.  

Пропонуємо звернути увагу на інші осередки народних 

промислів Полтавщини на базі яких можуть утворитися 

теж видавництва наукового спрямування. Крім гончарства, 

цей край славиться килимарством, вишиванням, плетінням 

з лози, писанкарством, ткацтвом тощо. Усе це може стати 

брендом області, сприяти поширенню знань про націона-

льну культуру та мати туристичне підґрунтя, поєднуючи 

екотуризм з пізнанням культурної спадщини.  
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ACCORDANCE OF THE «UKRAINSKE NARODOZNAVSTVO» PUBLISHING COMPANY 

CONCEPT TO WORLD TRENDS 

The article deals with «Ukrainske Narodoznavstvo» as the only elite publishing house in the countryside of Ukraine. Its 

features and connection with folkcrafts are characterized. The popular world trends and correlation of the publishing concept 

in regard to them are determined. Through analysis and synthesis, the use of inductive, deductive and comparative methods 

have proved the uniqueness of the «Ukrainske Narodoznavstvo» publishing house and its influence on the formation of 

national values and proximity to world trends, such as ecotourism, handcrafting, and others. 

Key words: «Ukrainske Narodoznavstvo» publishing house, world trends, folkcrafts, Opishnia, publishing, pottery, 

ecotourism.  
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Постановка проблеми. Віра як засаднича категорія 

всякої релігії, зокрема, християнства, пройшла за свою 

двох тисячолітню історію складний шлях становлення. 

Будучи ідентифікуючою категорією християнської релігії, 

віра, а особливо її онтологічна природа і епістемоло-

гічний зміст, до сьогодні є недостатньо дослідженою, і 

тому потребує окремого дослідження. При цьому в 

християнстві феномен віри на сьогодні (від часу сьомого 

Вселенського собору 787 року і дотепер) набув різного 

конфесійного забарвлення і змістовного тлумачення, а 

тому має свої особливості трактування в католицизмі, 

православ’ї і протестантизмі. Це зумовлено тим, що в 

цих конфесіях дещо відмінну роль відіграють основні 

джерела віри – Святе Письмо, церковне передання 

(святоотцівська традиція) та доктринальне навчання 

церкви (Учительський уряд в католицизмі). 

Тому метою нашого дослідження є аналіз релігійної 
віри як домінантної синтезуючої характеристики антропо-

логічного і трансцендентного в бутті людини, яку К. Ранер 

[10], слідом за М. Хайдеггером [8], іменував «трансцен-

дентним екзистенціалом» людини. Тобто католицьке 

трактування релігійної віри нерозривно пов’язується із 

людським буттям – екзистенцією («екзистенціалом» – 

згідно формулювання К. Ранера), яка виражається в 

понятті «жити вірою», що означає визнавати присутність і 

велич Трансцендентного та приймати людську мізерність і 

стан створіння, дозволяючи, щоб Бог наповнював людину 

своєю любов’ю і таким чином зростала її справжня велич. 

Адже саме віра в Ісуса Христа, за висловом папи 

Бенедикта XVI, дарує людині нове буття – «нове 

народження» і «нове майбутнє в Ісусі Христі» [16, с.23], 

а тому саме віра «чинить нас здатними розпізнавати 

дари доброго та щедрого Бога» [15, с.1]. 

Загалом, ідентифікація феномену християнської релігії 

через віру по-різному виявляється в теології, релігієзнавс-

тві, філософії та психології, засвідчуючи різну ступінь 

глибини і комплексності аналізу феномену релігії та 

його характеристик та функцій. Все ж саме феномен релі-

гійної віри виступає своєрідним «спільним знаменником» 

для цих наук стосовно ідентифікації феномену християнсь-

кої релігії, оскільки основу християнської релігійної 

ідентичності становить саме віра. І виходячи з того 

наскільки сильною є віра людини, її релігійні переконання, 

світосприйняття можна вибудувати певну схему форму-

вання системи поглядів на віру, її зміст, способи форму-

вання, фіксації та передання. Цю схема представляє 

релігійну ідентичність у формі структурно-динамічної 

моделі, в центрі якої знаходиться феномен релігійної 

віри, а тому, відповідно до латинського поняття, яке 

означує віру – «credo» (віра – укр.), ми іменуємо модель 

як «кредологічну», тобто як модель, в якій віру є базовим 

виразником релігійної ідентичності християнства. Такий 

системний підхід дозволяє, у свою чергу, нам глибше і 

ґрунтовніше розглянути природу релігії, її проблему, 

джерела, суть, та складові частини. При цьому, згідно 

цієї структурно-динамічної моделі функціонування 

релігійної ідентичності [17, с.213], власне «кредологія» 

виступає виразником і носієм ідентичності релігії, 

оскільки вона творчо вбирає в себе досягнення цілого 

комплексу філософських, релігієзнавчих та теологічних 

наук, споріднених з нею на ґрунті дослідження усього 

комплексу проблем релігії через аналіз віри як джерела 

ідентичності релігії. До даного комплексу наук належать, 

зокрема, такі науки: релігієзнавство (богословське 

релігієзнавство), теологія та її складові – апологетика і 

фундаментальна теологія, філософія з філософією релігії 

і релігійною філософією, антропологія, феноменологія 

релігії, есхатологія з футурологією, історія і географія 

релігій. Всі ці науки є тісно пов’язані між собою через 

релігійну віру, утворюючи в нашій моделі на перетині 

спільних сегментів контактні зони, котрі в місці перепле-

тення формують спільний ареал – центр, осередок наукової 

кредології, виразником якої і виступає віра. Тому у 

місцях співдії згаданих наук на ґрунті пізнання природи 

феномену релігійної віри ми і виділяємо кредологію 

(буквально – «наука про віру») [18, с.17-18], як системне, 

інтегруюче поняття і нову науку, котра виокремлює та 

означує із усіх перелічених наук підстави, джерела і 

аспекти, зміст та структуру релігійної віри, зокрема, на 

прикладі християнства. 

Так, наприклад, при допомозі антропології ми не лише 

виявляємо вроджені людські джерела релігії (совість, 

сумління), але й бачимо як певна особа реалізує свою 

релігійну ідентичність (через власну віру) в суспільстві, і 

тим самим сприяє формуванню системної картини світо-

сприйняття, світовідчуття і світогляду щодо вирішення 

визначальних онтологічних питань, наприклад, сенсу 

буття і кінця світу. 

В статті із системних наукових підходів аналізується філософський, богословський і релігієзнавчий 

досвід ідентифікації релігійної віри з позицій кредології – науки про релігійну віру. Це дозволило розкрити 

сучасний стан феномену релігійної віри, зокрема, католицького дискурсу її ідентичності. Доведено, що саме 

віра виступає визначальним ідентифікатором християнської релігії. 

Дослідження розкриває і обґрунтовує тезу про те, що віра, як невід‟ємна характеристика ідентичності 

людини, є важливим джерелом її становлення, формування та самоствердження як особистості. 

Ключові слова: феномен релігійної віри, кредологія, релігійний досвід, ідентифікація віри, християнська 

релігія. 
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Інша джерельна наука для кредології – есхатологія – 

постає як «релігійне вчення про кінцеву долю людства і 

світу», як подає нам її визначення «Релігієзнавчий 

словник» [3, c.7]. Сучасна теологія (богослов’я) дещо 

розширює етимологічне поле поняття «есхатологія», 

акцентуючи увагу на тому, що це є вчення про кінець зем-

ного існування людства і окремої людини, за яким слідує 

якісно інше буття – загробне життя, яке несе індивіду 

вічне блаженство, спасіння чи вічне страждання В понятті 

«есхатологія» присутній подвійний зміст: з одного боку, 

це останні часи, кінець; з іншого – мета як призначення. 

У цьому форматі кінець світу розглядається як завершення 

земної історії у двох площинах: кінцевої долі людини 

(індивідуальна есхатологія) та людства в цілому (універ-

сальна есхатологія) [6, с.76]. Отже, індивідуальна 

есхатологія – смерть кожної людини – є прототипом 

універсальної есхатології. Тобто смерть інших людей 

готує нас до сприйняття того, що повинне відбутися із 

нами: а це майбутня зустріч із «Святим», переживання 

вічного нумінозного стіну, адже кожен із нас постане на 

Суді Божому. Взагалі, ідея кінця світу є природною, 

оскільки ніщо не є вічним. А тому саме віра, а отже і 

кредологія, допомагає знайти шлях до вічності – до 

спасіння. 

Якщо есхатологія – наука теологічного спрямування, 

то футурологія – світське бачення перспектив соціальних 

процесів і майбутнього людства. Відмінність цих двох 

понять пов’язана із сприйняттям особистістю світу і 

перебігу подій людства з точки зору наукового розвитку 

людства (оптимістичне бачення) або ж його загибелі 

(песимістичне бачення) [14, c.7]. 

Таким чином, релігійна віра, що виявляється в кредоло-

гії як науці про наукову ідентифікацію віри, котра постає 

із тісного взаємозв’язку в людині свого світосприйняття і 

світорозуміння, що будується на даних теологічних, 

філософських, релігієзнавчих наук, має різноманітні 

аспекти, які неможливо зрозуміти без системного аналізу 

релігійної віри і впливу на неї цих наук та досвіду людства 

в розвитку релігії на прикладі християнства, зокрема – 

католицизму. Тому є надзвичайно важливим вияснити 

теоретичні і методологічні засади теологічних, релігієзнав-

чих й філософських трактувань передумов постання і 

суті феномену релігійної віри, що нами зроблено на 

прикладі католицизму [18]. 

Щоби об’єктивно розглянути проблему віри як важливу 

характеристику ідентичності, спершу потрібно зрозуміти 

сутність цих двох понять і характер їхнього поєднання. 

Проблемі «ідентичності», зокрема, її релігійному 

аспекту, в сучасній науці приділяють значну увагу. 

Ідентичність тлумачиться науками двояко: як ідентифіка-

ція – ототожнення і як встановлення відмінностей. 

Ідентифікувати або ж ототожнювати означає стверджу-

вати, потверджувати, встановлювати тотожність чогось 

або когось з чимось або з кимсь, вважати за те саме, або 

ж просто ідентифікувати, тобто визначати відмінність, 

особливість чогось. Але «ототожнюватися» або «ото-

тожнитися» означає вважати себе за такого самого як 

хтось інший, ідентифікуватися з кимсь іншим, через 

когось [12, c.165]. 

Натомість з теологічної точки зору під ідентичністю 

розуміється «…повна відповідність тому, що є ця річ, чи 

тому, що цю річ означує. … Досконала незмінність сутно-

сті явища чи предмета при всіх часових змінах його буття 

(акцидентів) на основі видозміни його часової характерис-

тики (субстанції), завдяки чому він завжди і скрізь себе 

виявляє, а тому через це залишається доступним для 

встановлення його сутності (ідентифікації) тобто 

предмет (явище) здатний залишатися самим собою, поши-

рюючи на всі форми вияву сутності свого буття». В той 

же час у філософському тлумаченні робиться наголос на 

те, що: «… ідентичність єства існує і виявляється лише в 

самому єстві через його параметри, але ніколи поза 

ними» [11, c.25-26]. 

Тобто поняття ідентичності в релігійному контексті 

ми можемо, навіть повинні, розглядати невід’ємно від 

сутності людської особистості, зокрема від її релігійного 

світогляду, світорозуміння, сприйняття нею соціуму та 

особистої ідентифікації з ним. Віра ж надає величезну 

можливість ототожнювати себе із тим, що закладено в 

нашому началі Богом-Творцем, тобто із тим добром, 

даром бути особистістю і виконувати покликання Богом 

дане на Землі. Як писав кардинал Йозеф Гьофнер: «Жодне 

створіння на цій землі не становить для себе світу „самого 

в собі― такою мірою, як людина. Людина є особою і тільки 

на підставі особовості можна охопити розумом її суспільну 

сутність». Автором виділено десять положень, за допомо-

гою яких слід визначати особливості людської особовості: 

«а) особовість означає „участь у світлі божественного 

розуму― (тобто здатність, завдяки розумові, який 

вдосконалюється в мудрості, вивищитись над «світом 

речей»); б) особовість означає неповторність, унікальність; 

в) особовість означає самостійність, незалежність (ми не 

є частиною інших, ми полягаємо у нас самих, ми розрізня-

ємо в собі різні ділянки – тілесну і духовну, але не володі-

ємо ними; ми є тілесно-духовною цілісністю); г) людська 

особа є носієм (суб’єктом) свого мислення, своїх дій та 

бездіяльності; ґ) особовість означає свободу; д) особовість 

означає відповідальність; е) особовість означає моральну 

сумлінність; є) особовість означає самотність як джерело 

свободи (свобода, відповідальність та совість залишають 

людину в ядрі її особи на одинці „зі самим собою―); 

ж) особовість означає усвідомлення нею походження від 

когось іншого; з) особовість означає покликання людини 

до „внутрішньої життєвої злуки з Богом―» [7, с.39-41]. 

Ці десять пунктів можливо реалізувати лишень тоді, 

коли людина усвідомить і повірить, що є Господь, що 

Він її створив і тільки життя в Бозі допоможе їй іденти-

фікуватися із тією релігійною особовістю, яку в неї 

заклав Творець. 

Ототожнення людини із суспільством починається із 

питання феномену віри як обов’язкового атрибуту всякого 

суспільного людського буття, в якому виявляються 

переконання індивіда, спонуки і причини його суспільної 

діяльності та зміст світосприйняття. 

У «понятті віри» теологія розрізняє аспект об’єктивний 

чи об’явлену правду, подану, щоб увірувати і аспект 

суб’єктивного сприйняття істин чи особисте запевнення 

Бога щодо цих істин [5, c.48]. Віра, в сенсі християнської 

теології, можлива виключно за допомогою Св. Духа (Ді.16, 

14 і 21; 1 Кор.3, 16-18) і полягає у безперечно вільній, 

розумній і абсолютній відповіді на питання буття, через 

яку визнаємо правду про Боже Об’явлення, яке цілковито 
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звершилося в Ісусі Христі (Йо.20, 31; Рим.10, 9). При 

цьому невід’ємною складовою віри виступає покірне 

віддання Богові самих себе (Рим.1, 5; 16, 26) і свого 

майбутнього (Рим.6, 8; Євр.11, 1). Тобто від віри як 

характеристики ідентичності є невіддільним поняття 

«аналізу віри», тобто: «…вивчення спонук, що спрямову-

ють нас до віри в Бога, котрий із власної волі об’явився в 

Ісусі Христі» [4, c.15]. 

Разом з тим існує і дещо інший, морально-комунікацій-

ний аспект теологічного подання значення віри: «Віра – 

перша з трьох цнот (віра, надія, любов), що називаються 

теологічними, бо в’яжуть людину із Богом і описують її 

становище щодо Нього. Віра ж в поточному значенні цього 

слова є потрібна, щоби могли повстати особливі зв’язки 

між людьми. Співпраця, дружба, приязнь, любов немож-

ливі без віри (довіри) людині, що нам близька, що вона 

нас не обманить, не образить, буде зичити добра і є дос-

тойна того, щоби пожертвувати їй своє серце. Подібні є 

відносини до Бога, але Господь першим звернувся до 

людини. Віра є відповіддю на Боже Об’явлення» [1, с.297]. 

Людині як індивіду для ідентифікації власного буття 

з буттям Бога і його творіннями дано від народження 

підсвідомий пошук віри (так званий інстинкт віри), 

пошук Когось, Першопричини всякого буття на об’єк-

тивних засадах. Наприклад, свята Тереза від Дитятка 

Ісуса, як і більшість католицьких містиків, порівнювала 

світ із Книгою Природи, де всі люди представлені як 

різні квіти. І свята вважала, що скромність фіалки 

анітрохи не є менш вартісною аніж пишнота троянди чи 

чистота лілії. Навпаки, всі квіти доповнюють одна одну, 

створюючи величну Книгу Природи [9, c.15-16]. Тобто 

людина повинна ідентифікувати себе як особистість, 

рівну іншим особистостям, з якими вона покликана жити в 

злагоді, рівно ж як і в згоді з Волею Божою, оскільки всі 

творіння існують завдяки Їй. 

Об’єктивності віри в наш час загрожує «приватизація 

віри», як іменує це явище австрійський католицький 

єпископ Райнгольд Штехер. Він говорить про цей негатив-

ний феномен так: «Ми рухаємось в світі релігійних і 

етичних цінностей як вередливий покупець в магазині. 

Ми сунемо свій візок між стелажами і беремо з полиць 

те, що нам подобається: одну пляшку для душевного спо-

кою, ароматичну і зручну до взяття як старий монастирсь-

кий лікер… З правд віри беремо те, що здається безпосе-

редньо основним і є відповідно запакованим» [2, с.75-76]. 

Автоматично певна неусвідомленість відповідальності 

ставлення до віри призводить до її втрати як цілі і істинно-

сті життя, а в підсумку – релігійної ідентичності як 

визрілої особовості людини в Бозі, втрати кристалізації 

її духовної мудрості і спокою духа. 

Поряд з теологією соціологія вирізняє два типи іден-

тичності: ідентичність суспільну і індивідуальну, які 

також є представлені і в релігійній ідентичності. 

Ідентичність індивідуальна або ж особиста є випробо-

вуванням себе самого як неподільного індивіда, що 

відрізняється від інших особистостей, що виявляється в 

поділі сучасного суспільства через категорію «Я – Інші». 

В основі цього поділу папа Іван Павло ІІ бачив людину: 

«Через людей будується моральний лад, який є проявом 

віри і характеру людини» [12, c.169]. Тому в суспільному 

сенсі встановлення морального ладу є конфліктом між 

«я» ідеальним і «я» дійсним, коли людина повинна визнати 

себе тим, ким вона є: якщо «троянда» – бути нею, якщо 

ж «фіалка» – не прагнути потрапити в те середовище, де 

твоя праця не буде потрібною, а навіть шкідливою, а 

старатися бути в Книзі Природи на своєму «місці», прино-

сити корисні плоди власного життя, реалізуючи «я» 

дійсне. 

Загалом процес формування релігійної віри можна 

простежити на прикладі оздоровлення Ісусом хворого 

під Єрихоном (Лк.18, 35-43). При цьому в теології цей 

процес прийнято поділяти на п’ять етапів: 1) мотиви 

віри в основі процесу; 2) події, що передували вірі; 

3) дозрівання віри; 4) Ісусова похвала віри оздоровленого; 

5) реакція учасників на чудесне зцілення [13, c.263]. 

Перші три процеси доцільно об’єднати в один, оскільки 

вони містять особисте начало, яке в подальшому отримує 

суспільно значиму ідентифікацію – набуття стану, в 

якому людина здатна приносити користь іншим людям. 

Висновки. Тобто віра як невід’ємна характеристика 

ідентичності людини є важливим джерелом її становлення 

і формування, оскільки допомагає самоствердитися 

людині як особистості, стимулює людину до пошуку чо-

гось вищого, надприродного – осягнення вічності як 

надприродної духовної складової ідентичності. Віра 

також вторує шлях незмінності ідентичності, його 

сталості на протязі тривалого відрізку часу; вона має 

також важливе функціональне наповнення, виявляючись 

в суспільних рисах ідентичності – суспільній солідарності 

та допомозі ближнім, якої вони прагнуть і вірять в те, що 

її отримають, а це свідчить про те, що феномен релігійної 

віри є невід’ємною складовою самого буття людини, 

своєрідним дзеркалом, в якому відображається Єдине 

Вище Начало – Бог-Творець. 
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CREDOLOGICAL PRINCIPLES OF RELIGIOUS IDENTITY 

The article on systemic scientific approaches analyzes the philosophical, theological and religious studies of the 

identification of religious faith from the standpoint of credology – the science of religious faith. This allowed to reveal the 

present state of the phenomenon of religious faith, in particular, the Catholic discourse of its identity. It is proved that faith 

itself is the defining identifier of the Christian religion. 

The research reveals and substantiates the thesis that faith, as an indispensable characteristic of human identity, is an 

important source of its formation, formation and self-affirmation as an individual. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на широкий 

спектр психотехнік для подолання та профілактики 

депресії, ця проблема залишається актуальною. Депресія, 

влучно названа американськими фахівцями «психічним 

нежитем», поширюється в світі не менш активно, ніж 

фізична застуда в холодний сезон. Депресія розповсюд-

жена в усьому світі як хвороба цивілізації. В даний час, 

згідно даними Американської психіатричної асоціації, 

тільки в США щорічно схильність до депресії проявляють 

близько 15 млн. чоловік [1]. А за оцінками ВООЗ у світі 

від неї страждає більше 300 мільйонів чоловік. Всесвітня 

асамблея охорони здоров’я у травні 2013 року прийняла 

резолюцію, у якій закликала до прийняття комплексних, 

скоординованих відповідних заходів на психічні розлади 

на національному рівні [2]. Отже, швидкі темпи поши-

рення та глобалізація депресивності вимагає від сучасної 

психологічної науки і практики розробки ефективних 

психотехнологій для активізації ресурсів подолання 

депресії.  
Метою даної статті є аналіз досвіду використання 

казкотерапії у роботі з депресивним клієнтом.  
Виклад основного матеріалу. Депресію (від лат. 

depressio – пригнічення, придушення) у психологічному 

словнику визначають як афективний стан, який характе-

ризується негативним емоційним фоном, зміною мотива-

ційної сфери, когнітивних уявлень і загальною пасивністю 

поведінки [3]. У цілому депресію характеризують як 

негативний психічний стан, який впливає на психологічні, 

фізіологічні та соціальні функції індивіда. Вивченням 

проблеми депресії, її діагностики та корекції займались 

такі вчені як І. Андерсон, А. Бек, Н.Г. Гаранян, І. Готліб, 

А. Елліс, О.А. Ідобаєва, П. Коуен, К. Колбі, П. Левінсон, 

Дж. Мак-Каллоу, А.Б. Смулевич, П. Хейманс, 

А.Б. Холмогорова та ін [4].  
Подолання депресивності передбачає психотерапевтич-

ний вплив на депресивні прояви, пов’язане з активацією 

саморегуляції та спрямоване на зміну полюсу детермінант, 

які призводять до виникнення депресивності. 
Ефективність психотерапевтичних технік та прийомів 

забезпечується комплексною дією таких факторів як 

внутрішня робота та зовнішній психологічний вплив або, 

іншими словами, терапевтичною взаємодією у системі 
«психотерапевт – клієнт». Внутрішня психологічна робота 
передбачає комплекс дій особистості на шляху 

відновлення свого психічного балансу. 
Унікальним методом, який може допомогти у розв’я-

занні проблеми подолання депресії є метод казкотерапії, 

використання якого дає змогу безпосередньо впливати 

на емоційно-почуттєву сферу особистості, змінювати 

моделі поведінки, актуалізувати приховані ресурсні 

можливості у складних життєвих ситуаціях. 
Казкотерапія є методом практичної реалізації соціа-

льно-педагогічної профілактики і допомоги особистості 

через мобілізацію її ресурсного потенціалу з використан-

ням метафоричної форми казки. Особливості казкотерапії 

висвітлені у працях А. Адлера, Е. Берна, Б. Беттельгейма, 

Д. Гордона, Д.Б. Ельконіна, Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєвої, 

І.Г. Малкіної-Пих, О. Тихонової, М.-Л. фон Франца,  

К.-Г. Юнга та інших. 
Казкотерапія – це не тільки особлива мова. Це філософ-

ська, психологічна виховна система, спрямована на 

гармонізацію людини, формування осмисленого сприй-

няття подій життя, а також життєстійкості і успішності в 

соціальних відносинах [5].  
Цей вид психотерапії використовує метафоричні ресу-

рси казки, дозволяє людям розвинути самосвідомість і 

побудувати особливі рівні взаємодії один з одним, що 

створює умови для становлення їх суб’єктності. Головним 

засобом психологічного впливу в казкотерапії є метафора, 

як ядро будь-якої казки. Саме глибина і точність метафори 

визначають ефективність казкотерапевтичних прийомів 

в роботі з клієнтами [6]. 

Проблема подолання депресії залишається актуальною вже багато років, незважаючи на велику 

кількість міжнародних програм збереження психофізичного здоров‟я. Депресія пригнічує життєву 

активність та професійну продуктивність. Частим наслідком депресії є суїцидальні тенденції, що 

обумовлює негативний вплив не лише на психологічне здоров‟я людей, але й на економічний стан країни, 

адже депресивність охоплює прошарки працездатного населення. Саме активація глибинних психологічних 

ресурсів сприятиме запуску механізмів саморегуляцї та подолання депресії. Казкотерапія, як метод 

креативнх психотехнологій, дозволяє ефективно активізувати ці ресурси. 

Ключові слова: депресія, психотерапія, казкотерапія, психологічна допопомога, активація ресурсів, 

подолання депресії. 
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Казка може бути використана для того, щоб запропону-

вати клієнтові шляхи вирішення конкретної проблеми, 

вона більш інформативна, ніж звичайна стиснута мова. 

Вона не видає свої положення за щось більш серйозне, 

ніж символи, метафори й аналогії і несе свободу. В цьому 

плані казки, які складають самі клієнти, дають і матеріал 

для аналізу, і назви для індивідуально значущих по-

нять [7]. 
На думку Д. Фрідмана, в процесі вибору між пробле-

мою та її вирішенням людина в стані депресії може обрати 

шлях «пере-творення». Відповідаючи на запитання, чи 

знаходиться описувана подія на стороні депресії або 

спрямоване проти неї, людина вимушена певним чином 

зв’язати цю подію зі своєю боротьбою з депресією, і 

відобразити це в процесі пере-творення, пере-складання 

казки. Вплив використання різних метафор для взаємодії 

з проблемами дозволяє перетворити вчинки повсякденного 

життя в рішення, за допомогою яких вони повинні з’єднати 

себе з альтернативними, або проблемними історіями. Це 

перетворює життя в можливість для драматичного уявлен-

ня бажаних наративів [8]. 
Казка символічна за своєю суттю і звертається відразу 

до несвідомої частини психіки, минаючи непотрібний 

контроль і зайвий аналіз. Казки складаються спеціально 

для того, щоб людина могла в безпечній для себе формі 

стикнутися зі своїми негативними почуттями, розібратися 

в них і знайти ресурси для того, щоб впоратися з ними. 

Глибинні архетипи або прототипи є пусковими механіз-

мами, що допомагають пробудити життєві сили людини 

і вийти з депресивних станів, почавши жити з новими 

силами і вірою в майбутнє [9]. 
Дійсно, «упакування» інструкції психологічного 

завдання в казку допомагає пом’якшити вплив, робить 

психологічну інтервенцію менш директивною, активізує 

ресурси уяви, розширюючи межі свідомості. Іноді досить 

сказати: «Візьміть в руки чарівну паличку!», Як навколо 

людини створюється інша реальність, в якій він відчуває 

себе творцем. Завдяки тому, що казку, метафору можна 

використовувати як техніку, у казкотерапевтів не 

виникає конфлікту з жодною сучасної психологічної 

Школою. Метафора об’єднує всіх. 
Зазвичай в казкотерапії використовується 5 типів 

казок: художня, медитативна, психотерапевтична, 

дидактична та психокорекційна. У залежності від запиту 

терапевтом індивідуально підбирається казка, вибудову-

ючи систему надання психологічної допомоги. Власне 

система казкотерапії стоїть на «Трьох Китах», трьох 

принципах, які складають базис казкотерапії:  
І. Принцип «життєвої сили». Згідно цього принципу, 

дії казкотерапевта направлені на примноження життєвої 

сили клієнта або на знаходження джерела цих сил, ресур-

сів. Адже за наявності достатньої кількості життєвих 

сил, бажання жити, людина успішно справляється із 

важкими ситуаціями самостійно. 
ІІ. Принцип «мосту». Проблемна ситуація змінюється 

за умови гармонізації, налагодження мосту між реальнос-

тями – зовнішньою і внутрішньою, між світом соціальним 

та психічним, світом Явь та Навь. 
ІІІ. Принцип «кристалу». Кожна ситуація, подія – це 

кристал з безліччю граней. І урок, укладений в ситуації 

також багатогранний [5]. 

Таким чином, опираючись на ці принципи у терапев-

тичній роботі з депресивним клієнтом, можна досягти 

трансформації психологічного стану, стабілізації емо-

ційного фону та психологічно «прокачати» механізми 

саморегуляції.  
Звернемось до аналізу практичного досвіду викорис-

тання казкотерапії. До психолога звернулась жінка (43 р.) 

із скаргами на постійну фізичну виснаженість, швидку 

втому, дратівливість, втрату сенсу життя. Соматично 

здорова. Перед зверненням до психолога пройшла повне 

обстеження з метою виключення можливої наявності 

фізичних захворювань. Курс вітамінів та заспокійливих, 

призначений дільничним терапевтом, фізичних симптомів 

не зняв, емоційної стабілізації не відбулося. Психо-

фізичний стан суб’єктивно погіршувався, зросла апатія, 

тривога, почали періодично з’являтись панічні атаки, 

думки суїцидального характеру. Стосунки із чоловіком 

погіршились через «втрату спільних цілей», дратівливість, 

прояви вербальної агресії. На роботі спостерігалась 

редукція професійних обов’язків. За результатами 

Опитувальника депресивності А. Бека, Методики диферен-

ціальної діагностики депресивності В. Жмурова, Опиту-

вальника «Депрископ» П. Хейманса, методики «Намалюй 

людину» К. Маховер, а також клінічної бесіди була 

діагностована депресія, основною причиною якої є криза 

середнього віку, тригером якої став «ефект порожнього 

гнізда» після нещодавнього заміжжя єдиної доньки.  
У процесі психотерапевтичної роботи було виявлено 

такі ключові особистісні ресурси як креативність, 

гнучкість мислення, добре розвинені комунікативні 

здібності, високий рівень самоприйняття та самоповаги, 

гнучка саморегуляція. Спираючись на ці ресурси, був 

запропонований метод спільного створення казки. 

Психотерапевт створив початок казки:  
У старому лісі жив Ельф. Він жив у пні столітньої сос-

ни. Щоранку він виходив зустрічати сонце, ввечері 

проводжав його за горизонт. А коли сходив місяць, він 

подорожував по світах за допомогою чарівного пилку на 

його мереживних крильцях. В інших світах Ельф ходив 

на екскурсії, він все уважно розглядав, обнюхував, але 

ніколи нічого не чіпав і не брав з собою у старий бір. 

Його улюбленим заняттям була стрільба з золотистого 

лука. Він цілився в зірки, але вони були високо, і кришталеві 

стріли падали на землю, розбиваючись на мільйони дрібних 

кристаликів. Місячне світло падало на галявину, засипану 

цими кристалами і вона починала світитися м‟яким місяч-

ним світлом, наповнюючи чарами ночі все довкола. І так 

тривало багато років. Ельфу здавалося, що в цьому і 

полягає життя, що так живуть усі Ельфи. 
Але одного ранку він виявив, що у нього в грудях щось 

мерехтить у відповідь на вітання першого промінчика 

ранкового сонця. Він ніколи цього не помічав, тому він 

спочатку злякався і навіть засмутився, адже він абсолю-

тно нічого не знав про подібні мерехтіння. 
Ельф заметушився: то він підходив до озерної гладі, 

намагаючись гарненько розглянути мерехтіння, то 

пірнав у холодні гірські водоспади, намагаючись змити 

його з себе. Він навіть намагався затерти це світло 

чорничними ягодами, але мерехтіння пробивалося навіть 

крізь ягідний сік. Тоді він вирішив піти до старого 

мудрого ельфа, який жив в дуплі найвищою і старої сосни. 
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Старий мудрий ельф розпитав свого розгубленого дру-

га, вислухав його і навіть оглянув мерехтіння. Загадково 

посміхнувся і відповів: одного разу ти все-таки потрапив 

своєю стрілою в маленький метеорит, який пролітав 

над нашим бором. І крихітний його осколок потрапив 

тобі в груди. Цей осколок відчуває своїх зіркових братів 

і розмовляє з ними, тільки ти не розумієш їх мови. І Ельф 

відчув, як мерехтіння посилилося, ніби підтверджуючи 

слова Старого мудрого ельфа. Так мудрий ельф розповів 

тайну, що всі ми свого часу граючи луком і стрілою потра-

пляли в якусь необачну зірочку. Тоді її частина падала 

прямо в груди. Але не всі помічали або відчували це мерех-

тіння, тому що щоденне зустрічі і проводи сонця займало 

у ельфів того лісу всю їхню увагу. 
Після прослуховування початку казки, клієнтка висло-

вилась про «дивне відчуття внутрішнього відгуку» на 

цю історію і констатувала, що Ельф – точнісінький її 

прототип. Тоді психотерапевт запропонував їй продовжити 

казку, орієнтуючись на «внутрішнього провідника», 

уникаючи раціоналізацію та будь-яку самокритику. Для 

цього клієнтка опиралася на питання психотерапевта: 

Що далі відбувалося з Ельфом? Як він себе почував? Що 

він міг зробити з цим знанням, яке відкрив Старий Ельф? 

Чи принесло воно йому користь? Хто допомагав йому? 

та ін. У результаті недовгих роздумів клієнтка продовжила 

казку так: 
Після цієї розмови життя Ельфа абсолютно зміни-

лася: він став вивчати це мерехтіння, намагаючись 

зрозуміти, про що розмовляють зіркові брати. І Ельф 

зауважив, що мерехтіння посилюється, коли він сидить 

на верхівці сосни. І чим вище були дерева, тим яскравіше 

було сяйво. Тоді Ельф зрозумів, що потрібно возз‟єднати 

зоряну родину. 
Він взяв лук і стріли і почав стріляти в надії, що 

потрапить в зірку і вона впаде. Але зірок було багато і 

відстань була вже дуже великим. Тоді Ельф 

зметикував, що потрібно вибрати одну зірку, яка 

найбільш яскраво відгукувалася на його мерехтіння і 

спробувати дістатися до неї. Тоді Ельф став запускати 

стріли спочатку в дерево, потім в самотню скелю, 

роблячи із стріл сходи. Підіймаючись на кожну 

сходинку, він відчував, як мерехтіння все сильніше 

розгоралося в ньому. Коли він дістався до вершини 

самотньою скелі, то зміг дотягнутися до зірки руками. 
У цей момент зірка осяяла Ельфа яскравим світлом і 

обсипала своєї пилом на знак вдячності за возз‟єднання 

зі своєю зірковою родиною. Ельф вклонився і пішов до 

свого бор. Він був надзвичайно щасливий, адже він 

розгадав одну з найпотаємніших загадок в його житті. 

Ельф сів на лілію і розглядав латаття. Але зоряний 

світло, що виходило від нього, привернув до нього інших 

ельфів. Їм дуже цікаво було дізнатися, чому ельфи 

можуть так світитися. Тоді Ельф і показав їм на 

мерехтіння в їх грудях і став повільно розповідати ... 
Аналізуючи дії героя казки та його відчуттів при 

цьому, клієнтка визначила та вербалізувала «внутрішню 

розгубленість» через втрату життєвих та професійних 

орієнтирів. Шляхом моделювання казкової історії та 

проектування метафори власної депресивності на казковий 

сюжет, клієнтка виявила шляхи подолання власної 

депресії. Такими виявились: самодисципліна, тайм-

менеджмент власного життя, сміливість у прийнятті 

нестандартних рішень, допомога іншим людям у 

критичних ситуаціях. Вивільнення емоцій та переживань 

у казці сприяло зменшенню внутрішньої напруги та 

зняттю захисних механізмів, які блокували її креативний 

компонент саморегуляції. Подальша психологічна допо-

мога мала супроводжувальний характер.  
Висновки. Депресія є «хворобою цивілізації» як плата 

за прогрес людства. Епідеміологічні прогнози щодо 

поширення депресії у світі невтішні. У світовій психоло-

гічній практиці існує широкий спектр методів та техноло-

гій попередження та подолання депресії, ефективність 

застосування яких бажає кращого. Можна припустити, 

що саме креативні психотехнологіі будуть більш успішні 

та продуктивні, оскільки вони дозволяють розряджати та 

вивільняти негативний психологічний, інформаційний, 

емоційний потенціал людини через використання індивіду-

ального, нестандартного, творчого підходу, який 

звертається напряму до підсвідомості, до глибинних 

шарів психіки.  
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ACTIVATION RESOURCES TO OVERCOME DEPRESSION THROUGH THE JOINT CREATION OF A 

THERAPEUTIC FAIRY-TALE: THE EXPERIENCE OF PSYCHOLOGICAL HELP 

In the psycologycal practic exists many projects for the psychophysical health‟s preservation. But the problem of 

overcoming depression remains relevant for many years. Depression suppresses vital activity and professional performance. 

Frequently the consequence of depression is suicidal tendencies. This causes are negative impact not only on the psychological 

health of people and on the economic situation of the country. In a results depression influences on the able-bodied population. 

Activation of deep psychological resources could help activate self-regulatory mechanisms and overcome depression. Fairy-

tale therapy, as a method of creative psycho-technology, can effectively activate these resources. 
Key words: depression, psychotherapy, art-therapy, psychological help, activation of resources, overcoming of depression.  
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Постановка проблемы. В современном мире, к сожа-

лению, увеличиваются психологические, эмоциональные и 
физические нагрузки на человека и особенно на сотрудни-
ков полиции в связи со спецификой их службы. Поэтому 
здесь очень важным является вопрос «здоровья», от него 
зависит устойчивость к различным неблагоприятным 
факторам и отсюда проистекает вопрос «профессиональная 
пригодность».  

Цель исследования. В силу того, что в последнее вре-
мя увеличивается количество стрессовых, чрезвычайных 
ситуаций и т.п., которым подвергается всѐ население, а 
особенно сотрудники полиции, рассмотрение этого 
вопроса является очень своевременным и важным. Поэто-
му целью исследования было определение критерий годно-
сти к службе сотрудников полиции. 

Изложение основного материала. Профессиональная 
пригодность рассматривается разными авторами в различ-
ных аспектах. Профессиональная пригодность личности 
в любой сфере деятельности, в первую очередь, особенно в 
правоохранительных структурах, в том числе и сотрудни-
ков криминального блока, определяется состоянием его 
здоровья.  

На физическое и психическое здоровье влияют различ-
ные факторы. Поэтому особенно тщательно изучаются 
те виды профессиональной деятельности, которые непос-
редственно связаны с влиянием неблагополучных факто-
ров, к примеру, частыми стрессовыми ситуациями у сот-
рудников оперативно-розыскной деятельности. Нас 
интересовали именно те аспекты. 

Служба в полиции является тем особым видом деятель-
ности, который предъявляет особо высокие требования к 
личности, к его здоровью. В силу того, что эта профес-
сиональная деятельность полицейских сопряжена с 
большими физическими, эмоциональными, моральными 
нагрузками, далеко не каждый человек способен выпол-
нить все необходимые требования. Основными особенно-
стями службы в полиции является ненормированный рабо-
чий день, эмоциональные нагрузки, связанные часто с 
риском для жизни и для здоровья, общение с криминаль-
ными лицами, необходимость принимать правильные 
решения часто в условиях ограниченного времени, ответ-
ственность за свои действия и поступки. Все эти и другие 
особенности службы оказывают огромное влияние на 
здоровье полицейских. Поэтому в Министерстве внутрен-

них дел вопрос профессионального здоровья и профессио-
нальной пригодности является особенно острым.  

Проблема профессионального здоровья привлекает к 
себе все большее внимание. Изучаются различные аспекты 
психологического обеспечения профессиональной деятель-
ности, которые непосредственно связаны с влиянием 

неблагоприятных условий труда (перенапряжения, пере-
грузок, психотравмирующих факторов и т. д.) на 
физическое и психическое здоровье личности. То есть 
уже неправильный выбор профессии в последующем 
может таить в себе угрозу развития невротических и 
психосоматических расстройств, вызванных постоянными 
устойчивыми переживаниями чувства неудовлетворенно-
сти от выполняемой работы.  

Именно большое значение имеет правильный отбор на 
службу в полицию, так как эта служба является одной из 
самых напряженных в связи с большими психоэмоцио-
нальными и физическими нагрузками, риском для жизни 
и здоровья. Особенно высокие требования предъявляются 
к сотрудникам криминального блока. 

В системе Национальной полиции Украины состояние 
здоровья и профессиональную пригодность определяет 
военно-врачебная комиссия.  

Военно-врачебная комиссия – это специальный орган 
в составе врачей-специалистов, которые создаются в 
системе Министерства внутренних дел с целью прове-
дения военно-врачебной экспертизы и медицинского 
осмотра кандидатов на службу, лиц рядового и началь-
ствующего состава и членов их семей, военнослужащих 
Национальной гвардии Украины (далее – военнослу-
жащих), лиц гражданской молодежи, которые хотят 
поступить в высшие учебные заведения Министерства 
внутренних дел, Министерства Национальной Гвардии, 
курсантов и слушателей учебных заведений Минис-
терства внутренних дел, бывших лиц рядового и 
начальствующего состава и бывших военнослужащих. 

Понятие «профессиональное здоровье», профессио-
нальная пригодность определяется профессиональным 
здоровьем личности. «Профессиональное здоровье» – 
это в первую очередь «здоровье» вообще. 

В настоящее время так и не существует единого опре-
деления термина «здоровье».  

По определению Всемирной организации здраво-
охранения, здоровье индивида – это состояние полного 

В статье рассмотрены важные вопросы о профессиональном здоровье и профессиональной 

пригодности, что особенно важно для сотрудников полиции, учитывая особенность их профессиональной 

деятельности, а именно, повышенный риск для жизни и здоровья, особенно сотрудников криминального 

блока. Исходя из этого, на первый план здесь выходит понятие «профессиональное» здоровье. В статье 

рассмотрены основные определения данного понятия, так как нет единого мнения в этом вопросе до 

настоящего времени. 

Ключевые слова: профессиональная пригодность, здоровье, военно-врачебная комиссия, 

диспансеризация, полицейские, болезнь. 
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физического, психического и социального благополучия. 
Политика охраны здоровья – это совокупность взятых 

обязательств по реализации идеи в укреплении здоровья. 
Выделяется 4 направления укрепления здоровья: 
1. создание соответствующего окружения; 
2. активизация действий общественности; 
3. развитие личностных привычек с улучшением 

здоровья; 
4. переориентация служб охраны здоровья. 
Индекс качества жизни населения определяется по 

следующим показателям: 
– состояние здравоохранения и образования; 
– продолжительность жизни населения; 
– занятость населения; 
– покупательная способность; 
– доступ к политической жизни. 
Более подробно определение психического здоровья 

видно из критериев психического здоровья, которое дает 
ВОЗ. Согласно этого – критерии психического здоровья 
следующие: 

1) осознание и чувство непрерывности, постоянства 
и идентичности своего физического и психического «Я»; 

2) чувство постоянства и идентичности переживаний 
в однотипных ситуациях; 

3) критичность к себе и своей психической продукции 
(деятельности) и еѐ результатам; 

4) соответствие психических реакций (адекватность) 
силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоя-
тельствам и ситуациям; 

5) способность самоуправления поведением в соответ-
ствии с социальными нормами, правилами, законами; 

6) способность планировать и реализовывать собствен-
ную жизнедеятельность; 

7) способность изменять способ поведения в зависимо-
сти от смены жизненных ситуаций и обязательств 

(способность к адаптации). 
8) Указанные выше обстоятельства и привели к 

появлению понятия профессиональное здоровье. 
9) При проведении определения профессиональной 

пригодности в Министерстве внутренних дел военно-
врачебные комиссии исходят из показателей здоровья на 
момент осмотра, а также запрашиваются выписки из 
медицинских учреждений о состоянии здоровья за 
последние годы. 

Основными задачами военно-врачебной комиссии 
является проведение военно-врачебной экспертизы с 
целью: определение состояния здоровья, физического 
развития, а для отдельных видов служебной деятельности за 
индивидуальными психофизиологическими особенностя-
ми, пригодности к службе в Национальной полиции 
Украины, военной службы; возможности прохождения 
службы за границей; вступления (обучения) в учебные 
заведения МВД и Министерства Национальной Гвардии 
лиц, которые являются кандидатами на службу в полицию, 

лиц рядового и начальствующего состава, в том числе при 
перемещении по службе, военнослужащих НГУ, курсантов 
и слушателей учебных заведений МВД Украины. 

Определение причинной связи заболеваний, ранений, 
травм, контузий и увечий у лиц рядового и начальствую-
щего состава, которые проходят службу, при увольнении 
и лиц рядового и начальствующего состава, которые 
уволились со службы. 

Как видим, профессиональная пригодность по состоя-
нию здоровья начинается еще на этапах приема кандидатов 
на службу и при поступлении в учебные заведения си-
стемы МВД Украины. 

В дальнейшем в процессе службы сотрудников поли-
ции и военнослужащих Национальной гвардии Украины 
профессиональная пригодность их по состоянию здоровья 
выясняется при проведении им диспансеризации, а именно, 
при проведении обязательных ежегодных осмотрах выше-
упомянутых контингентов. 

Ежегодным медицинским профилактическим осмотрам 
подлежат: 

– личный состав органов и подразделений Министерства 

внутренних дел, войск Национальной гвардии Украины; 
- служащие, которые работают с вредными веществами 

и неблагоприятными промышленными факторами, води-
тели транспортных средств, работники учреждений 
общественного питания, бытового обслуживания, меди-
цинских и детских заведений; 

– лица, которые принимали участие в ликвидации пос-
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС и проживают 

на радиоактивно загрязненных территориях; 
– инвалиды и участники войны, а также приравненные 

к ним категории лиц. 
Профилактические медицинские осмотры с дальней-

шим проведением в необходимых случаях оздоровитель-
ных мер необходимо рассматривать как диспансеризацию 
здоровых и практически здоровых людей. 

Диспансерный метод является одним из основных в 

деятельности лечебно-профилактических заведений МВД 

Украины и состоит в активном наблюдении за физическим 
состоянием и сохранением здоровья лиц рядового и 
начальствующего состава, военнослужащих НГУ и 
других контингентов, изучении и улучшении условий 
работы и быта, а также в предотвращении заболеваний 
путем проведения соответствующих лечебно-профилак-
тических, санитарно-гигиенических и социальных мер. 

Диспансеризация представляет собой комплекс соци-
ально-экономических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мер, направленных на охрану и 
улучшение здоровья лиц рядового и начальствующего 
состава, военнослужащих Национальной гвардии Украины, 
членов их семей и пенсионеров. 

К проведению диспансеризации привлекаются специа-
листы амбулаторно-поликлинических, стационарных 
медицинских заведений, врачей санитарно-эпидемиоло-
гической службы при участии подразделений по работе 
с персоналом (кадровым аппаратом) администрации 
предприятий и учреждений. 

Для эффективного и качественного проведения дис-
пансеризации необходимо: 

– проведение ежегодных плановых профилактических 
осмотров и обследований; 

– активное выявление больных на ранних стадиях 
заболевания; 

– отбор контингентов для динамического наблюдения; 
– систематический надзор за состоянием здоровья 

соответствующих групп прикрепленного контингента и 
больных с некоторыми нозологическими формами 
заболеваний; 

– своевременное проведение амбулаторного, стацио-

нарного лечения и профилактических мер для быстрого 
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восстановления здоровья и трудоспособности; 

– строгое соблюдение последовательности на всех 

этапах наблюдения и лечения больного (поликлиника, 

стационар, реабилитационное отделение (кабинет), 

здравница); 

– систематическое повышение квалификации врачей 

как по основной специальности, так и по вопросам 

гигиены работы, профзаболеваний, экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

– широкое распространение санитарного образования 

и медицинской пропаганды; 

– оформление и ведение установленной медицинской 

документации; 

– изучение режима работы и отдыха и предоставления 

рекомендаций по их улучшению при активном участии 

руководства органов и подразделений, администрации 

заведений, профсоюзной организации; 

– анализ результатов диспансеризации и ее эффектив-

ности; 

– заслушивание анализа результатов диспансеризации 

и ее эффективности на производственных совещаниях и 

заседаниях медицинского совета в отделах охраны 

здоровья, на оперативных совещаниях. 

Отбор контингентов для динамического наблюдения 

проводится среди лиц, которые находятся на медицинском 

обслуживании в лечебно-профилактических заведениях 

во время ежегодных профилактических осмотров, на 

текущих врачебных приемах при обращении в лечебное 

заведение по поводу болезни, во время медицинских 

осмотров при приеме на работу, направлении на 

обучение, при оформлении санаторно-курортных карт, 

медицинских справок в дома отдыха, в учебные заведения 

и т. д., при проведении стационарного и санаторно-

курортного лечения. 

Определение группы диспансерного учета проводится 

после тщательного медицинского обследования.  

Как видим, разработанные целые комплексы средств 

для выявления профессиональной пригодности по 

состоянию здоровья, но для сохранения профессиональ-

ной пригодности пока не имеется комплекса необходи-

мых средств. Этот вопрос является очень важным и 

нуждается в дальнейшей разработке.  

Существует комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и предупреждения заболеваемости, а 

именно, профилактика заболеваемости. Профилактика 

заболеваемости населения выходит за рамки медицины. 

Профилактика заболеваемости – это социально-профи-

лактическое направление, часть социальной политики. 

Отдельные мероприятия носят декларативный 

характер. 

В последнее время существует 5 видов профилактики: 

– социальная; 

– медицинская; 

– медико-социальная; 

– экологическая медико-социальная профилактика; 

– производственная медико-социальная. 

И только комплексное решение этих направлений 

может качественно изменить состояние показателей 

здоровья населения и в частности сотрудников Нацио-

нальной полиции Украины, в том числе сотрудников 

криминального блока. 

Выводы. Годность к различным видам деятельности, 

особенно к тем, которые требуют высокой физической, 

психологической, эмоциональной устойчивости, как, 

например, для сотрудников криминального блока полиции, 

во многом зависит от состояния здоровья. Основные 

определения здоровья следующие. 

Здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия. 

Здоровье индивида – это способность сохранять 

соответствующую возрасту устойчивость в условиях 

резких изменений количественных и качественных пара-

метров сенсорной, вербальной и структурной информации. 

«Здоровье человека – это одухотворенная, целенап-

равленная жизнь, соответствующая требованиям внут-

ренней (биологической) и внешней (социальной, трудовой 

и бытовой) среды». 

Состояние здоровья сотрудников правоохранительных 

структур во многом зависит от качественного отбора на 

этапе приема на службу, которое проводит военно-

врачебная комиссия. В дальнейшем состояние здоровья, 

которое может ухудшится.  

Состояние здоровья не является величиной стабильной. 

К примеру, оно может резко измениться в сторону 

ухудшения. Поэтому в деятельности лечебно-профила-

ктических учреждений Министерства внутренних дел 

проводится активное наблюдение за физическим и 

психическим, а также психологическим состоянием 

здоровья сотрудников полиции, и особенно, для 

сотрудников криминального блока. Для этого используется 

диспансерный метод, который представляет комплекс 

санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленный на сохранение и улучшения 

здоровья сотрудников Национальной полиции Украины. 
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The article considers important questions about occupational suitability, what is especially important for employees of the 
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Постановка проблеми. У І. Канта – найвища міра 

моральності, яка ґрунтується на найвищому принципі 
моралі. В час руху до європейських цінностей важливо 
привернути увагу глибокодумних людей саме до 
морального розвитку особистості через погляд І. Канта. 
Ми рухаємося до Європи, тому, в цей час, який переживає 
Україна і людство в цілому, потрібен саме І. Кант. Так, 
як він ніхто в науці проблеми моральної свободи, 
морального закону та моральної відповідальності не роз-
глядав. Тому ми вибираємо європейські кантівські цінності. 

Педагогічні роздуми великого мислителя спрямовані 
на моральний розвиток особистості, на моральне форму-
вання загальнопедагогічних поглядів, на формування 
високих моральних якостей. 

Майже всі різновиди сучасного філософствування 
так чи інакше сходять до І. Канту. Його ідеї піддаються 
трансформації, але продовжують жити. Знайомство з 
вченням І. Канта – гарний початок для вивчення педа-
гогіки, філософії, науки про освіту взагалі. Він привчає 
мислити самостійно. 

Мета роботи – проаналізувати і розкрити поняття 
найвище добро у праці І. Канта «Критика практичного 
розуму». Показати зв’язок поглядів І. Канта із Біблією. 
Привернути увагу глибокодумних людей саме до духов-
ності, через погляд філософа-педагога І. Канта. 

Виклад основного матеріалу. Раніше ми вже писали 
про моральну свободу та моральний закон. Згадаємо 
головне: «У І. Канта підстава етики є свобода. За 
І. Кантом свобода – це умова морального закону. У вче-
ного свобода та закон зв’язані між собою і вони не 
роздільні. Він пише, що моральність спочатку розкриває 
нам поняття свободи, а також, що свобода без морального 
закону залишилася б для людини невідомою. Ми поба-
чили, що за І. Кантом людина є вищою цінністю. І. Кант 
бачив людину абсолютно морально вільною в своєму 
етичному виборі. Він пише про внутрішню свободу, як 
про здібність людини, яка допомагає приймати правильні 
рішення своїм розумом і позбавлятися від нестримної 
нав’язливості схильностей. Отже, за І. Кантом людина 
вільна і її свобода – це основоположення моральності. 

Тільки повага до морального закону надає моральності 
вчинкам людини»

17
. 

Ми побачили, що «за І. Кантом всі люди рівні, і лише 
той володіє внутрішньою ціннісною перевагою перед 
іншими, хто з морального боку бездоганний. Тільки те, 
що можуть зробити всі – це моральний вчинок. Моральний 
закон – це мірило моральної цінності людини. 
Мислитель пише, що якщо ми хочемо зробити судження 
про себе самих, то нам слід порівняти себе з чистим 
моральним законом, а тоді ми знайдемо причини для 
смирення. За І. Кантом моральний закон для волі 
людини є закон обов’язку. 

За І. Кантом вчинок треба чинити з почуття 
обов’язку, тобто з поваги до закону. Обов’язок – це чистота 
морального мотиву і твердість моральних переконань, 
коли людина повинна завжди прагнути вести себе так, 
щоб її поведінка могла бути прийнята і відтворена усіма 
іншими людьми. Через обов’язок затверджується і 
загальність морального закону, і внутрішня гідність 
особистості. Вчений пише про важливість вдосконалення 
свого способу мислення і радить практично застосовувати 
чистоту внутрішніх переконань. Далі він наголошує, що 
коли людина вчинила дію, спрямовану проти права 
іншого, то винна юридично. Але етично людина винна 
вже тоді, коли у неї виникла думка про те, щоб зробити 
дію, спрямовану проти права іншого. За І. Кантом коли 
хтось не вдосконалює свої думки, то завжди залишиться 
з етичної точки зору винен у злочині, який не скоїв через 
відсутність умов. Дія була б скоєна, так як у думках 
рішення було вже прийняте, але перешкодили лише 
обставини. І. Кант визнає, що ми знаємо наше внутрішнє 
переконання недостатньо добре до тих пір, поки не 
опиняємося в обставинах, в яких воно проявилося б. 
Людина повинна остерігатися моральної зарозумілості, 
не вважати себе морально непогрішною і не бути 
занадто високої думки про себе. І. Кант вважає, що 

                                                           

17Аниськіна С.А., «Моральна свобода у праці І. Канта 
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великою заслугою є те, коли людина, спонукувана 
любов’ю до людей, сприяє щастю інших. Вчений зазначає 
відмінність між доброчесною і добросердною людиною. 
Добросердною людина може бути від народження, а 
доброчесною, тільки коли постійно тренуються в творенні 
добра. Виконуючий примусові закони ще не доброчесний. 
Мислитель вважає, що той, хто має абсолютні людські 
цінності охочіше пожертвує своїм життям, ніж вчинить 
низький вчинок. 

І. Кант зазначав, що судження древніх про всі 
моральні чесноти були помилкові. Він стверджує, що 
вперше тільки Євангеліє дало людству істинний виклад 
про моральну чистоту. Вчений говорить про те, що, коли 
людина утримується від злої дії не зі страху покарання, а 
через внутрішню огидність такого вчинку, знаючи, що 
Бог, як святий Бог, вимагає від людини добрих пере-
конань і утримується від злої дії навіть якби за нею не 
було покарання, то дія її етична. І. Кант пише, що людина 
сама повинна вести боротьбу зі злом і внутрішніми 
поганими нахилами, інакше позбудеться вищого блага, 
яке обіцяє Бог. Отже, за І. Кантом моральний закон 
через поняття найвищого добра веде до релігії, тобто до 
визнання всіх обов’язків як Божих велінь. Мислитель 
стверджує, що моральний закон зобов’язує нас досягти 
найвищого добра, тобто повеліває людям робити кінцевою 
метою всякої поведінки найвище можливе в певному 
світі добро. А досягти найвищого добра ми можемо 
сподіватися тільки від сприяння Бога, коли наша воля 
буде узгоджена з волею Бога. Моральний закон є підста-
вою волі, яка призначена для сприяння найвищому 
добру. Вчений вважає, що мораль – це вчення про те, як 
ми повинні стати гідними щастя. Він пише, що надія на 
щастя починається тільки з релігії. У І. Канта поняття 
Бога належить до моралі (мораль – зовнішня вимога до 
поведінки – веління Бога або моральний закон), бо 
тільки через мораль ми можемо краще пізнавати Бога»

18
. 

У даній статті розглянемо вчення про найвище 
добро. У праці І. Канта «Критика практичного розуму» 
це питання, про поняття найвище добро, розкривається 
чітко, послідовно і методично. Підсумки нашого дослід-
ження, головних думок вченого з даної теми, ми надаємо 
на загальний розгляд. 

І. Кант пише, що після смерті не можна вже стерти 
ніякої плями зі свого доброго імені. Він стверджує, що 
вчинки людей повинні бути добрими і в житті, і в очах 
інших людей. Бо моральність, добра воля і настрій надають 
цінність людському роду. Оскільки ж це також є моральне 
зобов’язання, то всякий повинен стежити за тим, щоб 
вчинки його не тільки не подавали негативного прикладу, 
не тільки не містили в собі нічого злого, але щоб вони 
подавали також позитивний приклад і містили в собі 
щось добре. За І. Кантом наші вчинки повинні бути не 
тільки добрими, але і кидатися в очі інших як приклад

19
. 

Вчений пише, що чистий практичний розум (у 
І. Канта – це чиста воля) шукає безумовну тотальність 
предмета чистого практичного розуму під ім’ям най-
вищого добра: «Як чистий практичний розум він також 
шукає Безумовне для практично Зумовленого (що 
базується на схильностях і природних потребах), і то не 

                                                           
18Аниськіна С.А., Моральний закон у праці І. Канта «Критика 

практичного розуму», 7-17. 
19Кант, Лекции по этике,176. 

як підставу визначення волі: навіть коли її, [цю підставу] 
вже дано (в моральному законі), [він шукає] безумовну 
тотальність предмета чистого практичного розуму під 
ім‟ям найвищого добра»

20
. І. Кант стверджує, що 

моральний закон – це єдина підстава визначення чистої 
волі. В поняття найвищого добра вже включено мораль-
ний закон як найголовнішу умову: «Моральний закон є 
одна-єдина підстава визначення чистої волі. А позаяк він 
є суто формальний (тобто вимагає лише форми максими 
як загально законодавчої), то як підстава визначення він 
абстрагується від усякої матерії, отже, від усякого 
об’єкта воління. Отже, якби найвище добро й було всім 
предметом якогось чистого практичного розуму, себто 
чистої волі, то його все одно не можна б було вважати 
через те підставою її визначення, і лише моральний 
закон мусить розглядатись як підстава для того, щоб 
зробити своїм об’єктом найвище добро та його здій-
снення або сприяння йому. Це нагадування в такому 
делікатному випадку, як визначення звичаєвих принципів, 
де навіть щонайменше кривотлумачення спотворює 
інтенції (Gesinnungen), є дуже важливе. Адже з аналітики 
виявляється, що якщо перед моральним законом який-
небудь об’єкт визнають під найменуванням добро за 
підставу визначення волі й з нього тоді виводять найго-
ловніший практичний принцип, то це завжди призводить 
до гетерономії й витісняє моральний принцип. 

Само собою, одначе, зрозуміло, що коли в поняття 
найвищого добра вже включено моральний закон як 
найголовнішу умову, то найвище добро тоді буде не 
тільки об‟єктом, а й його поняттям, а уявлення мож-
ливого завдяки нашому практичному розуму існування 
його – також підставою визначення чистої волі, бо тоді 
моральний закон, уже мислений у цьому понятті й 
уключений у нього, а не якийсь інший предмет 
насправді визначає волю за принципом автономії. Не 
можна випускати з уваги цей порядок понять стосовно 
визначення волі, бо інакше хибно розуміють самого себе 
й думають, що впадають у суперечність там, де насправді 
все поєднане одне з одним у найдосконалішій гармонії»

21
. 

Автор звертає увагу на те, що поняття найвищого 
може означати або найголовніше, або довершене. Він 
пояснює, що перше – це та умова, яка сама є безумов-
ною, себто не підлеглою жодній іншій, а друге – це Ціле, 
яке не є частиною ще більшого Цілого того самого роду: 
«Поняття Найвищого вже містить певну двозначність, 
яка, коли на неї не звернути уваги, може спричинити 
непотрібні суперечки. Найвище може означати або 
найголовніше (supremum), або довершене (consummatum). 
Перше – це та умова, яка сама є безумовною, себто не 
підлеглою жодній іншій (originarium); друге – те Ціле, 
яке не є частиною ще більшого Цілого того самого роду 
(perfectissimum)»

22
, (supremum (лат.) – найвище, 

найголовніше, останнє, кінцеве; consummatum (лат,) – 
закінчене, довершене, доведене до досконалості, 
originarium (лат.) – первісна (умова), perfectissimum 
(лат.) – найдосконаліше). 

Мислитель пояснює, що чеснота є найголовніша 
умова всіх наших пошуків щастя, або вона є найго-
ловніше добро. Але вона ще не є повне й досконале 

                                                           
20Кант, Діалектика чистого практичного розуму,121. 
21Кант, Діалектика чистого практичного розуму,122-123. 
22Кант, Діалектика чистого практичного розуму, 123. 
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добро, адже потрібне ще й щастя: «В аналітиці було 
доведено, що чеснота (як достойність бути щасливим) є 
найголовніша умова всього того, що тільки може нам 
здаватися бажаним, відтак і всіх наших пошуків щастя, 
отже, є найголовніше добро. Але від цього вона ще не є 
повне й досконале добро як предмет спроможності 
бажання розумних скінченних істот; адже щоб бути 
таким, потрібне ще й щастя, і то не просто в упереджених 
очах [окремої] особи, яка робить метою саму себе, а 
навіть у судженні безстороннього розуму, який розглядає 
чесноту взагалі у світі як мету саму по собі»

23
. Автор 

пише, що не може бути сумісне з досконалим волінням 
розумної істоти – потребувати щастя і бути гідним його, 
але не бути йому причетним: «Адже потребувати щастя і 
бути гідним його, але попри те не бути йому причетним – 
це аж ніяк не може бути сумісним з досконалим 
волінням розумної істоти, яка мала б водночас усю 
владу, якщо тільки ми спробуємо мислити собі таку

24
. За 

І. Кантом чеснота й щастя разом становлять найвище 
добро можливого світу і притому щастя розподіляється в 
цілком точній пропорції до моральності. Щастя повсякчас 
передбачає як свою умову моральну, відповідну законові 
поведінку: «Оскільки ж чеснота й щастя разом становлять 
володіння найвищим добром ув одній особі, і притому 
щастя розподіляється в цілком точній пропорції до 
моральності (як вартості особи й її гідності бути 
щасливою), становлять найвище добро можливого світу, 
то це означає Ціле, завершене добро, у якому чеснота як 
умова завжди є найвище добро, бо воно вже не має над 
собою ніякої умови, а щастя завжди є щось таке, що, 
хоча воно й приємне тому, хто ним володіє, само по собі 
не є абсолютно й з усякого погляду добре, а повсякчас 
передбачає як свою умову моральну, відповідну законові 
поведінку»

25
. 

Вчений пише, що практичне добро – це те, що 
здійснюється нашою волею. В цьому добрі чеснота й 
щастя мисляться як необхідно сполучені: «У найвищому 
для нас практичному, себто здійснюваному (wirklich 
zumachenden) нашою волею, добрі чеснота й щастя 
мисляться як необхідно сполучені, так, що чистий прак-
тичний розум не може визнавати одне [з них за складник 
найвищого практичного добра], якщо до нього [,добра,] 
не належить і друге»

26
. Але автор визнає конфлікт у 

цьому житті (в чуттєвому світі), що «не можна очікувати 
необхідного й достатнього для найвищого добра 
пов’язання щастя з чеснотою у світі завдяки [навіть] 
найпунктуальнішому дотриманню моральних законів»

27
. 

Мислитель пише, що ми змушені шукати можливість 
найвищого добра, цієї поставленої розумом усім 
розумним істотам мети всіх їх моральних бажань, бо 
найвище добро є необхідна мета морально детермінованої 
волі: «Отже, попри цей позірний конфлікт практичного 
розуму з самим собою, найвище добро є необхідна 
найвища мета морально детермінованої волі, істинний 
об’єкт зазначеного розуму; адже воно є практично 
можливим, і максими волі, які відносяться до нього (sich 

                                                           
23Там само, 123. 
24Там само, 123-124. 
25Кант, Діалектика чистого практичного розуму, 124. 
26Там само,126. 
27Там само,127. 

darauf... beziehen) за своєю матерією, мають об’єктивну 
реальність, яка спочатку була загрожена через ту 
антиномію, [виявлювану] в сполученні моральності зі 
щастям за певним загальним законом, але [згадана 
антиномія виникла] тільки через непорозуміння, бо 
відношення між явищами мали за відношення речей 
самих по собі до цих явищ»

28
. (Детермінованість 

(determanancy) – властивість алгоритму, яка передбачає, 
що в ньому усі вказівки повинні бути чіткими й 
однозначними: значення величин, які отримуються в 
конкретний момент часу, повинні визначатися значеннями 
величин, отриманими в попередні моменти часу)

29
. 

У І. Канта моральне переконання пов’язане зі свідомістю 
визначення волі безпосередньо законом: «Моральне 
налаштування необхідно пов’язане зі свідомістю визна-
чення волі безпосередньо законом»

30
. Далі автор пише 

про аналог слова щастя, як вдоволення своїм існуванням, у 
якому людина усвідомлює, що нічого не потребує 
(самовдоволеність): «Але хіба немає слова, яке вказувало б 
не насолоджування, як слово щастя, а вдоволення своїм 
існуванням, аналог щастю, яке необхідно мусить 
супроводити свідомість чесноти? Так, є! Це слово – 
самовдоволеність (Selbstzufriedenheit), у своєму влас-
тивому значенні воно завжди позначає тільки негативне 
вдоволення своїм існуванням, [стан,] у якому людина 
усвідомлює, що нічого не потребує. Свобода й 
усвідомлення її як спроможності з домінуючою налаш-
тованістю (mitüberwiegen der Gesinnung) дотримувати 
моральний закон є незалежність від схильностей, 
принаймні як визначальних (хоча й не як афектуючих) 
спонукальних причин наших жадань, і, наскільки я 
усвідомлюю її в дотриманні своїх моральних максим, – 
єдине джерело незмінної задоволеності, необхідно 
пов’язаної з цим, не базованої на якомусь особливому 
почутті, і цю [задоволеність] можна назвати інтелек-
туальною»

31
. 

У І. Канта є подібне того, як написано в Біблії в 
першому посланні апостола Павла: «Чого око не бачило 
й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог 
приготував був тим, хто любить Його!» (до Коринтян 
2:9). Мислитель пише, що можна мислити, але не можна 
пізнати й осягнути природний і необхідний зв’язок між 
свідомістю моральності й очікуванням пропорційного їй 
щастя як її слідства. У вченого є поняття найвище добро, 
яке включає в себе найголовніше добро. За І. Кантом 
найголовніше добро становить чеснота або моральність 
(перша умова найвищого добра), а щастя становить 
другий елемент його але так, що воно є тільки морально 
зумовлений, а проте необхідний наслідок моральності. 
Чистий практичний розум необхідно повинен уявляти 
собі найвище добро можливим, бо велінням розуму є 
чинити все можливе для здійснення найвищого добра. 
Саме вчинки, націлені на те, щоб здійснити найвище 
добро – це в нашій владі. Але вможливлювати (робити 
можливим, забезпечувати можливість здійснення чого-
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небудь)
32

 найвище добро, яке за практичними принципами 
необхідне – не в нашій владі: «З цього розв’язання 
антиномії практичного чистого розуму випливає, що в 
практичних засадах можна мислити (хоча, звісно, ще не 
можна завдяки цьому пізнати й осягнути), принаймні як 
щось можливе, природний і необхідний зв’язок між 
свідомістю моральності й очікуванням пропорційного їй 
щастя як її висліду; але [звідси випливає й те,] що засади 
пошуків щастя нездатні породити моральність; що, 
отже, найголовніше добро [das oberste Gut] (як першу 
умову найвищого добра) становить моральність, натомість 
щастя становить, щоправда, другий елемент його, але 
так, що воно є тільки морально зумовлений, а проте 
необхідний вислід першої. Тільки в цьому підпоряд-
куванні найвище добро є цілим об‟єктом чистого 
практичного розуму, який необхідно повинен уявляти 
собі його можливим, бо велінням розуму є чинити все 
можливе для його здійснення. Та позаяк можливість 
такого зв’язку Зумовленого зі своєю умовою цілковито 
належить до надчуттєвих відносин речей і аж ніяк не 
може бути дана за законами чуттєвого світу, хоча 
практичний вислід цієї ідеї, а саме вчинки, націлені на 
те, щоб здійснити (wirklichzumachen) найвище добро, 
належать до чуттєвого світу, – то ми спробуємо показати 
підстави тієї можливості, по-перше, відносно того, що є 
безпосередньо в нашій владі, і, по-друге, в тому, що 
пропонує нам розум як компенсацію нашої нездатності 
вможливлювати найвище добро (за практичними 
принципами необхідне) і [що] не є в нашій владі»

33
. («в 

цьому житті (в чуттєвому світі)»
34
; антино мія (грец. 

αντινομια проти закону/правила) – термін логіки та 
епістемології, що означає парадокс або нерозв’язну 
суперечність)

35
. 

За І. Кантом найголовніша умова найвищого добра є 
повна відповідність налаштувань з моральним законом. 
Цю повну відповідність волі моральному законові 
вчений називає святістю, або досконалістю. Мислитель 
пише, що на цю досконалість не здатна жодна розумна 
істота чуттєвого світу в жодний часовий момент свого 
існування. Ця думка І. Канта співзвучна зі словами з 
Біблії: «Немає людини праведної на землі, що робила б 
добро й не грішила» (книга Екклезіястова 7:20), або 
послання апостола Павла до Римлян розділ 3, вірш 10: 
«Нема праведного ані одного»

36
. Але вчений визнає, що 

святість все ж таки потрібна як практично необхідна. 
І. Кант пише, що повна ж відповідність волі моральному 
законові (святість або досконалість) може виступати 
тільки в прогресі, що йде в нескінченність до тієї повної 
відповідності. З цього ми можемо припустити, що до 
«повної відповідності», за І. Кантом це можливо, – до 
Бога. Бо читаємо в Біблії: «Будьте святі, бо святий Я, – 
Господь, Бог ваш!» (Третя книга Мойсеєва 19:2). Повна 
відповідність налаштувань з моральним законом є 
найголовніша умова найвищого добра. Повна ж відпові-
дність волі моральному законові є святість – досконалість, 
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на яку не здатна жодна розумна істота чуттєвого світу в 
жодний часовий момент свого існування: «Здійснення 
найвищого добра у світі є необхідний об’єкт волі, 
визначуваної моральним законом. А в ній [, у волі] 
повна відповідність налаштувань з моральним законом є 
найголовніша умова найвищого добра. Вона, отже, має 
бути так само можлива, як і її об’єкт, бо міститься в тій 
самій заповіді – сприяти тому [добру]. Повна ж 
відповідність волі моральному законові є святість – 
досконалість, на яку не здатна жодна розумна істота 
чуттєвого світу в жодний часовий момент свого 
існування. А позаяк вона все ж таки потрібна як 
практично необхідна, то вона може виступати тільки в 
прогресі, що йде в нескінченність до тієї повної відпо-
відності, і за принципами чистого практичного розуму 
необхідно визнавати такий практичний поступ 
(Fortschreitung) як реальний об’єкт нашої волі»

37
. 

Мислитель говорить про Дух, який спричинює 
освячення, себто цей твердий задум, а разом з ним 
свідомість тривкості в моральному прогресі: «Переконання 
в незмінності своєї налаштованості в поступі до добра 
здається немовби самим по собі неможливим для 
створеної істоти. Тим-то й християнське віровчення 
виводить його походження тільки від того самого духу, 
який спричинює освячення (die Heiligung), себто цей 
твердий задум, а разом з ним свідомість тривкості в 
моральному прогресі. Але, природно, і тому, хто 
усвідомлює, що значну частину свого життя, аж до його 
кінця, він неухильно прогресував до кращого, і то зі 
справжніх моральних мотивів (Bewegungsgründen), – 
вільно плекати хоч і не впевненість, але втішну надію, 
що й ув існуванні, продовжуваному після цього життя, 
він триматиметься цих принципів; і хоча він тут у своїх 
власних очах ніколи не буває виправданий, і не може 
сподіватися на це коли-небудь при сподіваному майбут-
ньому прирощенні своєї природної досконалості, а разом 
з нею й своїх обов’язків, та попри те він у цьому поступі, 
який хоча й стосується відсунутої в нескінченність мети, 
проте для Бога означає те саме, що [актуальне] 
володіння, може мати перспективу (eine Aussicht) на 
блаженне майбутнє; адже саме цим словом послуговується 
розум, щоб позначати цілковите благо (vollständiges 
Wohl), незалежне від усіх випадкових причин світу, – 
воно, так само, як і святість, є ідея, яка може міститися 
тільки в нескінченному прогресі та його тотальності, отже, 
створеною істотою ніколи сповна не досягається»)

38
. 

У автора найвище добро у світі є можливим, коли 
визнається існування Бога. Мислитель пише, що 
постулат можливості похідного найвищого добра 
(найкращого світу) є воднораз постулат дійсності 
первинного найвищого добра, а саме існування Бога. 
Обов’язком людини за І. Кантом є сприяти найвищому 
добру, а також вчений нерозривно пов’язує припущення 
існування Бога з обов’язком, тобто морально необхідним 
є визнавати існування Бога: «Отже, найвище добро у 
світі є можливим лише оскільки визнається найголов-
ніша причина природи, яка має каузальність, згідну з 
моральною налаштованістю. А істота, здатна до вчинків 
за уявленням законів, є інтелігенція (розумна істота), і 
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причиновість такої істоти за цим уявленням законів є її 
воля. Отже, найголовніша причина природи, оскільки 
вона мусить передбачатися для найвищого добра, є 
істота, яка завдяки розсуду й волі є причина (отже, і 
спричинник) природи, себто Бог. Отже, постулат мож-
ливості похідного найвищого добра (найкращого світу) 
є воднораз постулат дійсності первинного найвищого 
добра, а саме існування Бога. А нашим обов’язком було 
сприяти найвищому добру, отже, ми мали не тільки 
право (Befugniß), а й пов’язану з обов’язком як потре-
бою необхідність передбачати можливість цього найви-
щого добра, яке, маючи місце тільки за умови існування 
Бога, через те нерозривно пов’язує припущення цього 
[існування] з обов’язком, себто морально необхідним є 
визнавати існування Бога»

39
. (Причи нність, також 

причи нно-наслідко вий зв’язо к, кауза льність – (нефор-
мально розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») 
й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за 
першою чи витікає з неї. Хоча «причина» й «наслідок» 
визначені стосовно події, замість неї можна взяти іншу 
істоту, як-от процес, властивість, змінну, факт, стан 
справ тощо, – адже на питання «Яка з них є справжньою 
й основною для причинності?» та «Як найкраще 
охарактеризувати зв’язок між ними?» людство ще не 
дало загальноприйнятих відповідей)

40
. І. Кант пише, що 

до обов’язку відносяться лише зусилля, спрямовані на 
здійснення вищого блага в світі та сприяти цьому благу: 
«До обов’язку належить тут лише праця для здійснення 
й підтримки найвищого добра у світі, добра, що його 
можливість, отже, можна постулювати, але наш розум 
вважає її за мислиму не інакше як за передумови 
найвищої інтелігенції, визнання існування якої, отже, 
пов’язане зі свідомістю нашого обов’язку, хоча само це 
визнання належить до теоретичного розуму, єдино з 
погляду якого воно, розглядане як підстава пояснення, 
може зватися гіпотезою, а у відношенні до зрозумілості 
(Verständlichkeit) заданого нам моральним законом 
об’єкта (найвищого добра), відтак потреби в практич-
ному аспекті – вірою, і притому чистою раціональною 
вірою (reiner Vernunftglaube), бо тільки чистий розум (як 
за своїм теоретичним, так і за практичним вживанням) є 
тим джерелом, звідки вона виникає»

41
. 

І. Кант пише, що християнська етика заповнює 
відсутність другого необхідного складника найвищого 
добра (власне щастя), а також, що у вічності Бог 
вможливлює найвище добро. Характер Ісуса Христа 
[святість] завжди має бути прообразом поведінки 
розумним істотам вже в цьому житті. Блаженство під 
ім‟ям щастя у цьому світі є лише предметом надії: 
«А християнська етика (Sittenlehre) заповнює цю прогалину 
(відсутність другого необхідного [unentbehrlichen] 
складника найвищого добра) демонстрацією (Darstellung) 
світу, у якому розумні істоти цілою душею присвячують 
себе моральному законові, як божого царства, де природа й 
звичаї (Sitten) приходять у чужу для кожного з них 
зосібна гармонію завдяки святому спричинникові, який 
вможливлює похідне найвище добро. Святість звичаїв 
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указується їм, [розумним істотам,] як провідна нитка 
вже в цьому житті, але пропорційне їй благо (Wohl), 
блаженство (Seligkeit), презентується як досяжне тільки 
у вічності, бо та [святість] завжди має бути прообразом 
їх поведінки в кожному стані, і просування до неї є 
можливим і необхідним уже в цьому житті, але бла-
женства під ім‟ям щастя (Glückseligkeit) у цьому світі 
досягти аж ніяк не можна (оскільки йдеться про нашу 
спроможність), і тому воно робиться лише предметом 
надії»

42
. Вчений стверджує, що християнський принцип 

моралі є автономія чистого практичного розуму самого 
по собі: «Незважаючи на це, сам християнський принцип 
моралі є не теологічний – отже, [він є] не гетерономія, а 
автономія чистого практичного розуму самого по собі, 
бо пізнання Бога та його волі вона робить не підставою 
цих законів, а тільки [підставою] досягнення найвищого 
добра за умови дотримання їх, і навіть властиву спонуку 
дотримання зазначених законів покладає не в побажаних 
вислідах цього [дотримання], а лише в уявленні обов’язку 
як такого, що то єдино в незрадливому виконанні його 
полягає гідність здобуття останніх»

43
. 

За І. Кантом моральний закон через поняття 
найвищого добра веде до релігії, тобто до визнання всіх 
обов’язків як Божих велінь. Він пише, що моральний 
закон зобов’язує нас досягти найвищого добра, тобто 
повеліває людям робити кінцевою метою всякої поведінки 
найвище можливе в певному світі добро. А досягти 
найвищого добра ми можемо сподіватися тільки від 
сприяння Бога, коли наша воля буде узгоджена з волею 
Бога. Моральний закон є підставою волі, яка призначена 
для сприяння найвищому добру: «У такий спосіб мора-
льний закон через поняття найвищого добра як об’єкт і 
кінцеву мету чистого практичного розуму веде до релігії, 
себто до визнання всіх обов’язків як божих велінь, не як 
санкцій (Sanctionen), себто свавільних, самих по собі 
випадкових розпоряджень (Verordnungen) чужої волі, а 
як самих по собі сутнісних законів кожної вільної волі, 
які, одначе, попри те мусять розглядатися як веління 
найвищої істоти, бо досягти найвищого добра, яке 
моральний закон нас зобов’язує (zur Pflichtmacht) вста-
новлювати як предмет наших прагнень, ми можемо 
сподіватися тільки від [сприяння] морально досконалої 
(святої й милостивої [gütigen]) і воднораз всевладної 
(allgewaltigen) волі, і, отже, завдяки узгодженості з цією 
волею. Тут також усе залишається через те безкорисливим 
і заснованим суто на обов’язку; і не потрібно класти в 
основу, як спонуки, страх (Furcht) або надію, котрі, якщо 
вони стають принципами, цілковито знищують усю 
моральну цінність вчинків. Моральний закон повеліває 
мені робити кінцевою метою всякої поведінки найвище 
можливе в певному світі добро. Але я можу сподіватися 
на здійснення цього [добра] не інакше як завдяки від-
повідності моєї волі з волею святого й милостивого 
спричинника світу; і хоча в понятті найвищого добра як 
понятті певного Цілого, у якому найбільше щастя уяв-
ляється пов’язаним з найбільшою мірою етичної (можливої 
в створених істотах) досконалості в найточнішій пропорції, 
міститься й моє власне щастя, та все ж таки не воно, а 
моральний закон (який, навпаки, строго обмежує умовами 
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моє необмежене бажання [Verlangen] щастя) є підставою 
визначення волі, яка призначена до сприяння найвищому 
добру»

44
. «…сприяти найвищому добру (спровадити до 

нас царство боже)»
 45

. Біблія говорить: «Тому то Закон 
виховником був до Христа, щоб нам виправдатися 
вірою» (До Галатів 3:24); «Я й Отець Ми одне!» (Ів. 
10:30); «Хто бачив Мене, той бачив Отця» (Ів. 14:9). 

Вчений пише, що мораль – це вчення про те, як ми 
повинні стати гідними щастя: «Тим-то й мораль, власне, 
є вчення не про те, як ми повинні робити себе щасливими, 
а про те, як ми повинні стати гідними щастя. Тільки тоді, 
коли до неї долучається релігія, з’являється й надія коли-
небудь зазнати щастя тією мірою, якою ми турбувалися 
про те, щоб не бути негідними його»

46
. 

Автор пише, що надія на щастя починається тільки з 
релігії. Сприяти найвищому добру, спровадити до нас 
Царство Боже: «…мораль саму по собі ніколи не слід 
трактувати як учення про щастя, себто як настанову щодо 
того, як зазнати щастя; адже вона має справу виключно з 
раціональною умовою останнього (conditiosinequanon), а 
не з засобом його досягнення. Але коли вона (тільки 
накладаючи обов’язки, а не даючи корисливим бажанням 
вказівок [для їх здійснення]) викладається повністю, – 
щойно тоді, після того, як пробуджено засноване на 
законі моральне бажання сприяти найвищому добру 
(спровадити до нас царство боже), [бажання,] яке 
раніше не могло постати в жодній корисливій душі, і 
ради цього бажання зроблено крок до релігії, – тоді цю 
етику (Sittenlehre) можна назвати й вченням про щастя 
(Glückseligkeitslehre), бо надія на нього починається 
щойно тільки з релігією»

47
. 

Мислитель убачає мету створення Богом світу – 
найвище добро та в Божій славі, бо ніщо не прославляє 
Бога більше, ніж повага до Його велінь і дотримання 
святого обов’язку, який покладає на нас Його закон: 
«Звідси можна також виснувати, що коли хтось питає 
про кінцеву мету Бога в створенні світу, то [у відповідь] 
треба назвати не щастя розумних істот у ньому, а 
найвище добро, яке до того бажання цих істот додає ще 
одну умову, а саме бути гідним щастя, себто моральність 
цих самих розумних істот; що то єдино вона містить 
мірило, лише відповідно до якого вони можуть сподіватися 
зазнати щастя завдяки руці мудрого спричинника. Адже 
мудрість, розглядала теоретично, означає пізнання 
найвищого добра, а практично – відповідність волі най-
вищому добру, тож найвищій самостійній (selbstständigen) 
мудрості не можна приписувати мету, яка була б 
заснована тільки на милості (Gütigkeit). Адже результат 
(Wirkung) останньої (стосовно щастя розумних істот) 
можна мислити тільки за обмежувальних умов узгод-
женості зі святістю його волі як співмірної з найвищим 
первинним добром. Тому ті, хто мету створення убачає в 
божій славі (за умови, якщо її мислять не антропомор-
фічно, як схильність стати уславлюваним), знайшли, 
либонь, найліпший вираз. Адже ніщо не прославляє Бога 
більше, ніж те, що є найцінніше у світі, – повага до його 
веління, дотримання святого обов’язку, який покладає 
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на нас його закон, коли до цього додається його [Бога], 
чудова диспозиція увінчати такий прекрасний порядок 
відповідним щастям. Якщо останнє (кажучи по-люд-
ському) робить Бога гідним любові, то завдяки першому 
він є предметом поклоніння

»48
. (Диспози ція – центральний 

елемент правової норми, в якій зазначаються права або 
обов’язки суб’єктів)

49
.У І. Канта поняття Бога належить 

до моралі: «Коли ж я пробую віднести це поняття до 
об’єкта практичного розуму, то виявляю, що моральна 
засада допускає його як можливе тільки за передумови 
[існування] спричинника світу, [істоти] найвищої 
досконалості. Він мусить бути всевідущим, щоб 
пізнавати мою поведінку аж до найпотаємніших глибин 
моєї налаштованості в усіх можливих випадках і в усій 
прийдешності; всемогутнім, щоб дати відповідні тій 
поведінці результати; а також усюдисущим, вічним і т.д. 
Таким чином, моральний закон через поняття найвищого 
добра як предмета чистого практичного розуму визначає 
поняття першоістоти як найвищої істоти, чого не міг 
здійснити фізичний (і, продовжений вище, метафізичний), 
відтак увесь спекулятивний процес (Gang) розуму. Отже, 
поняття Бога первісно належить не до фізики, себто 
[дається не] для спекулятивного розуму, а до моралі, і те 
саме можна сказати й про решту понять розуму, які ми 
вище трактували як його постулати в його практичному 
вжитку»

50
. 

Етична програма І. Канта інспірована його релігійним 
світоглядом. Ми знаємо основні моральні установки 
Біблії і саме вони є присутні в його програмі. Навіть 
сама думка про те, що моральний закон згідно І. Канту 
має апріорне походження вказує на її спорідненість з 
Біблійною ідеєю про те, що цей закон вкладено в нас. 
В етиці І. Канта ми не знаходимо Ім’я Ісуса Христа, але 
філософ говорить «під ім’ям найвищого добра». Якщо 
уважно дослідити думки автора, то в етиці І. Канта 
найвище добро, найголовніше добро – це Бог, Ісус 
Христос. І. Кант пише про ідеал святості, який 
недосяжний для жодного створіння, та проте є прообраз 
наблизитися до якого й порівнятися з яким у без-
перервному, але нескінченному прогресі ми повинні 
прагнути: «Отже, той закон усіх законів, як і всякий 
моральний припис Євангелія, подає етичну налашто-
ваність у всій її досконалості, що в ній вона, як ідеал 
святості, недосяжна для жодного створіння (vonkeinem 
Geschöpfe), та проте є прообразом (das Urbild), набли-
зитися до якого й порівнятися з яким у безперервному, 
але нескінченному прогресі ми повинні прагнути. Якби 
якесь розумне створіння могло коли-небудь дійти до 
того, щоб цілком охоче виконувати всі моральні закони, 
то це означало б фактично те, що в ньому була б 
відсутня навіть можливість прагнення, яке підбивало б 
його до відхилення від них; адже подолання такого 
[прагнення] завжди вимагає від суб’єкта самопожертви 
(Aufopferung), отже, потребує самопримусу, себто внут-
рішнього примушення до того, що роблять не цілком 
охоче. Але такого ступеня моральної налаштованості 
жодне створіння ніколи не може досягти

51
. Ісус є ідеал 
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святості, є прообразом, наблизитися до якого й порів-
нятися з яким у безперервному, але нескінченному 
прогресі ми повинні прагнути. І. Кант пише, що вчення 
християнства дає поняття найвищого добра (Царства 
Божого), що єдино задовольняє найстрогішу вимогу 
практичного розуму: «Вчення християнства, якщо його 
навіть ще не розглядають як віровчення, дає в цьому 
пункті [таке] поняття найвищого добра (царства 
божого), що єдино задовольняє найстрогішу вимогу 
практичного розуму»

52
. Ця думка І. Канта співзвучна зі 

словами з Біблії: «Бо Боже є Царство всередині вас!» 
(Лк.17:21). Кожен день бути в єднанні з Ісусом Христом, 
щоб характер Бога відбився в нас. 

Мислитель зосереджує нашу увагу, що Бог моральний 
та має волю. Бог має волю морально досконалу (святу й 
милостиву) і всевладну. Моральний закон повеліває 
людині робити кінцевою метою всякої поведінки найвище 
можливе в певному світі добро. Досягти Царства Божого 
ми можемо тільки з ласки Бога та, якщо воля людини 
співпадає з волею Бога. Мислитель говорить, що 
моральний закон веде до релігії, тобто до визнання всіх 
обов’язків як Божих велінь, як сутнісних законів кожної 
вільної волі. Законів, які мусять розглядатися як веління 
Найвищої Істоти, бо досягти найвищого добра, яке 
моральний закон нас зобов’язує встановлювати як 
предмет наших прагнень, ми можемо сподіватися тільки 
від сприяння морально досконалої (святої й милостивої) 
і воднораз всевладної волі, і, отже, завдяки узгодженості 
з цією волею. Отже, І. Кант пише, що вчення християнства 
дає поняття найвищого добра (Царства Божого), що 
єдино задовольняє найстрогішу вимогу практичного 
розуму. Вчений підкреслює, що моральний закон є 
підставою визначення волі людини, а воля призначена 
до сприяння найвищому добру. 

Коли філософ пише, що моральний закон повеліває 
людині робити кінцевою метою всякої поведінки найвище 
можливе в певному світі добро, то цією думкою він 
підтверджує Біблійний вислів: «А роблячи добре, не 
знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. 
Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а най-
більш одновірним!» (Гал. 6:9, 10). 

І. Кант стверджує, що моральний закон зобов’язує 
людей прагнути досягти найвищого добра та звертає 
нашу увагу, що досягти найвищого добра ми можемо 
сподіватися тільки від сприяння Бога, коли наша воля 
узгоджена з волею Бога. Про сприяння Бога читаємо в 
Біблії: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
згинув, але мав життя вічне» (Ів.3:16). 

Вчений пише про пізнавальні спроможності людини, 
що вона ніколи своїм розумом не досягне великої мети 
(найвищого добра) самостійно навіть за допомогою 
найбільшого пізнання природи: «Якщо людській природі 
призначено прагнути до найвищого добра, то й міра її 
пізнавальних спроможностей, особливо їх співвідношення, 
має вважатися відповідною для цієї мети. Тим часом 
критика чистого спекулятивного розуму, одначе, доводить 
його скрайню недостатність для того, щоб відповідно до 
мети розв’язати найважливіші пропоновані йому задачі, 
хоча вона [,критика,] не ігнорує природних і гідних 
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уваги порад (Winke) того ж таки розуму, а також 
великих кроків, які він здатен робити, щоб наблизитися 
до цієї поставленої йому великої мети, хоча ніколи не 
досягне її самостійно навіть за допомогою найбільшого 
пізнання природи. Отже, тут природа, здається, наділила 
нас спроможністю, потрібного для нашої мети, лише як 
мачуха»

53
. Біблія говорить: «Бо ваші думки не Мої це 

думки, а дороги Мої то не ваші дороги, говорить 
Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки 
вищі дороги Мої за ваші дороги, а думки Мої за ваші 
думки» (Ісаї 55:8, 9). 

І. Кант пише про моральну вартість або цінність 
вчинку, вартість особи й цілого світу, а також про 
мотиви законослухняних вчинків, бо вчинок може бути 
законослухняний, але не мати моральної вартості: 
«Тепер припустімо, що природа пристала б у цьому на 
наше побажання й наділила нас тією здатністю 
проникливості або просвітленістю (Einsichtsfähigkeito 
der Erleuchtung), якою ми раді були б володіти або якою 
ми справді, як уявляють деякі, володіємо, – яким би був, 
за всією правдоподібністю, наслідок цього? Якщо тільки 
не змінилася б воднораз уся наша природа, то схильності, 
які-бо завжди мають перше слово, найперш зажадали б 
свого задоволення і, сполучені з розумним міркуванням, 
зажадали б максимально можливого й [максимально] 
тривалого свого задоволення під ім’ям щастя; [щойно] 
потім заговорив би моральний закон, щоб тримати їх у 
належних рамках і навіть підпорядкувати їх усіх вищій 
меті, що не зважає на жодну схильність. Але замість 
суперечки, яку тепер моральному налаштуванню дово-
диться вести зі схильностями й у якій після декількох 
поразок усе ж таки має бути поступово здобуто 
моральну силу душі, в нас перед очима ненастанно 
стояли б Бог і вічність у їх грізній величі (адже те, що ми 
можемо довести повністю, означає для нас з погляду 
достеменності (der Gewißheit) стільки само, як і те, в 
чому ми переконуємося на власні очі). Порушення 
закону, звісно, було б уникнено, повеліване [ним] вико-
нувалося б, та позаяк налаштованість, з якої повинні 
діятися вчинки, не може бути вселена жодним велінням, 
а стимул (der Stachel) до діяльності тут завжди є під 
рукою й [притому] зовнішній, отже, розум не потребує 
спершу напружено працювати, збираючи сили для опору 
схильностям за допомогою живого уявлення про гідність 
закону, – то більшість законослухняних вчинків діялося 
б зі страху, лише небагато – з надії й геть жоден – з 
[почуття] обов‟язку, а моральної вартості вчинків, до 
чого-бо єдино зводиться вся вартість особи й навіть 
[цілого] світу в очах найвищої мудрості, [тоді] зовсім не 
існувало б. Таким чином, поведінка людей, поки їхня 
природа залишалася б такою, як тепер, перетворилася б 
на голий механізм, де, як у маріонетковій виставі, усі 
добре жестикулюють, але в фігурах немає життя»

54
. Ісус 

Христос говорить: «Лицеміри! Про вас добре Ісая 
пророкував був, говорячи: Оці люди устами шанують 
Мене, серце ж їхнє далеко від Мене! Та однак надаремне 
шанують Мене, бо навчають наук людських заповідей…» 
(Матвія 15:7-9). 
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Отже, законослухняні вчинки слід робити з поваги та 
любові до Бога, а не через страх (покарання, суду або 
смерті), не з вигоди (винагороди за добрі справи, надії на 
вічне життя). Як вже зазначалося, І. Кант пише, що 
Вчитель Євангелія говорив: все слід робити з любові до 
Бога. І мислитель чітко та конкретно говорить, що любити 
Бога – значить, по доброму переконанню, охоче виконува-
ти Його заповіді!

55
. Так вчений повторює слова Ісуса 

Христа: «Якщо Ви Мене любите, – Мої заповіді збері-
гайте!» (Ів.14:15). «Якщо будете ви зберігати Мої заповіді, 
то в любові Моїй перебуватимете, як і Я зберіг Заповіді 
Свого Отця, і перебуваю в любові Його» (Ів.15:10). 

Читаємо в Біблії, що – Бог Святий і закон святий: 
«…бо Бог Я, а не людина, серед тебе Святий, і не прийду 
в люті гніву…» (Осії 11:9). «Тому то Закон святий, і 
заповідь свята, і праведна, і добра» (Римл.7:12). І. Кант 
також відмічає цю думку: «Моральний закон саме для 
волі всенайдосконалішої істоти є закон святості, але 
для волі кожної скінченної розумної істоти – закон 
обов‟язку, морального примушення й детермінування 
його вчинків повагою до цього закону й із пієтету (aus 
Ehrfurcht) перед своїм обов’язком»

56
. 

І. Кант пише, що люди мають дуже темне й непевне 
бачення майбутнього, бо Бог дозволяє нам тільки 
здогадуватися про Його існування та Його велич, але не 
дозволяє нам цього бачити або ясно довести: «А що в 
нас це влаштовано цілком інакше, і ми за всього 
напруження нашого розуму маємо тільки дуже темне й 
непевне бачення (zweideutige Aussicht) майбутнього, а 
світо правитель дозволяє нам тільки здогадуватися про 
його існування та його велич, але не дозволяє нам цього 
бачити або ясно довести, натомість моральний закон 
всередині нас, нічого не обіцяючи нам з певністю й 
[нічим] не погрожуючи, вимагає від нас безкорисливої 
поваги, хоча, втім, тільки тоді, коли ця повага стає 
діяльною й панівною, дозволяє нам через це зазирнути, і 
то лише мигцем, у царство Надчуттєвого, – то може 
мати місце істинно етична, віддана безпосередньо 
законові налаштованість, і розумне створіння може 
стати гідним причетності до найвищого добра, 
відповідної моральній вартості своєї особи, а не лише 
своїм учинкам. Отже, і тут могло б бути слушним те, 
чого нас поза тим достатньо вчить дослідження природи 
й людини, – що незглибима мудрість, завдяки якій ми 
існуємо, є не менше гідна поваги в тому, чого вона нам 
відмовила, як у тому, чим вона нас наділила»

57
. Думки 

І. Канта, про те, що знання недосконалі, ми знаходимо 
також в Біблії: «Бо ми знаємо частинно, і пророкуємо 
частинно; коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, 
що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив, як 
дитина, як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж 
мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо 
ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в 
обличчя; тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і 
пізнаний я» (І Коринтян 13:9-12). 

Ще досить багато інших думок є у філософсько-
педагогічних поглядах І. Канта, які співзвучні з Біблією. 
Різниця лише в тому, що для викладу своїх думок 
мислитель використовує філософську мову, а не 
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релігійну, бо це була мова більш зрозуміла людям його 
часу, коли людство почало відходити від Бога. 

Для зручності розуміння поняття найвище добро, ми 
склали глосарій по книзі І. Канта «Критика практичного 
розуму» (див. глосарій в кінці статті). 

Отже, в творчій спадщині І. Канта ми бачимо 
Біблійні джерела поглядів мислителя. При дослідженні 
роботи І. Канта «Критика практичного розуму», показали 
Біблійну підставу в етиці вченого, помітили, що для того, 
щоб вірно розуміти думки автора, виражені в прак-
тичний філософії, необхідно при самостійному читанні 
етики мислителя ще й особисто кожному паралельно 
досліджувати вчення Біблії. Отже, ми прийшли до 
висновку, що без знання Біблійного вчення неможливо 
правильно зрозуміти етику І. Канта. 

Висновки. І. Кант пише, що після смерті не можна 
вже стерти ніякої плями зі свого доброго імені. Наші 
вчинки повинні бути не тільки добрими, але і кидатися в 
очі інших як приклад. 

За І. Кантом чеснота й щастя разом становлять найвище 
добро можливого світу і притому щастя розподіляється в 
цілком точній пропорції до моральності. Щастя повсякчас 
передбачає як свою умову моральну, відповідну законові 
поведінку. 

Вчений стверджує, що моральний закон – це єдина 
підстава визначення чистої волі. В поняття найвищого 
добра вже включено моральний закон як найголовнішу 
умову. Велінням розуму є чинити все можливе для 
здійснення найвищого добра. Саме вчинки, націлені на 
те, щоб здійснити найвище добро – це в нашій владі. Але 
вможливлювати найвище добро, яке за практичними 
принципами необхідне – не в нашій владі. Повна 
відповідність налаштувань з моральним законом є най-
головніша умова найвищого добра. Повна ж відповідність 
волі моральному законові є святість – досконалість, на 
яку не здатна жодна розумна істота чуттєвого світу в 
жодний часовий момент свого існування. Мислитель 
говорить про Дух, який спричинює освячення. У автора 
найвище добро у світі є можливим, коли визнається 
існування Бога. 

За І. Кантом моральний закон через поняття найвищого 
добра веде до релігії, тобто до визнання всіх обов’язків 
як Божих велінь. Він пише, що моральний закон зобов’язує 
нас досягти найвищого добра, тобто повеліває людям 
робити кінцевою метою всякої поведінки найвище 
можливе в певному світі добро. А досягти найвищого 
добра ми можемо сподіватися тільки від сприяння Бога, 
коли наша воля буде узгоджена з волею Бога. 
Моральний закон є підставою волі, яка призначена для 
сприяння найвищому добру. 

Мислитель убачає мету створення Богом світу – 
найвище добро та в Божій славі, бо ніщо не прославляє 
Бога більше, ніж повага до Його велінь і дотримання 
святого обов’язку, який покладає на нас Його закон. 

Вчений пише про ідеал святості, недосяжний для 
жодного створіння, та проте є прообраз наблизитися до 
якого й порівнятися з яким у безперервному, але 
нескінченному прогресі ми повинні прагнути. Мислитель 
зосереджує нашу увагу, що Бог моральний та має волю 
морально досконалу (святу й милостиву) і всевладну. 
І. Кант відмічає думку, що моральний закон саме для 
волі Бога є закон святості, але для волі кожної 
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скінченної розумної істоти – закон обов’язку. Вчений 
пише про пізнавальні спроможності людини, що вона 
ніколи своїм розумом не досягне великої мети 
(найвищого добра) самостійно навіть за допомогою 
найбільшого пізнання природи. І. Кант пише про мотиви 
законослухняних вчинків, бо вчинок може бути законо-
слухняний, але не мати моральної вартості. Отже, 
законослухняні вчинки слід робити з поваги та любові 
до Бога, а не через страх (покарання, суду або смерті), не 
з вигоди (винагороди за добрі справи, або надії на 
спасіння і вічне життя). Найвище добро – Царство Боже, 
Ісус Христос, найкращий світ, інтелігібельний світ, 
предмет наших прагнень, характер (ім’я, слава) Ісуса 
Христа, святість (мудрість). Етика І. Канта звучить і в 
наш час, як найпрекрасніша музика, яка облагороджує та 
підносить людину. 

ГЛОСАРІЙ по книзі І. Канта «Критика практичного 
розуму» 

Співавтори Анисьніна Світлана Анатоліївна, 

Аниськін Анатолій Дмитрович 

Безсмертям душі називається нескінченно триваюче 
існування й збереження особистості однієї й тієї самої 
розумної істоти, що йде в нескінченний прогрес 
досконалості (святості). 

Бог – «Надчуттєвого, незглибима мудрість, світоправи-

тель, самостійне найвище добро, первинне найвище добро, 
найвище добро, найвища істота, інтелігенція (розумна іс-
тота), найголовніша причина природи, найвища самостійна 
(selbstständigen) мудрість, найвища мудрість, всенайдос-
коналіша істота, Нескінченний, мудрість, Бог, мудрий 
творець, одна вища незалежна мудрість

399
», «…в понятті 

найвищого добра як понятті певного Цілого» [2, с.163] 
«…світоправитель дозволяє нам тільки здогаду-

ватися про його існування та його велич, але не дозволяє 
нам цього бачити або ясно довести…» [2, с.163] 

«…дозволяє нам через це зазирнути, і то лише 
мигцем, у царство Надчуттєвого, – то може мати місце 
істинно етична, віддана безпосередньо законові налаш-
тованість» [2, с.163]. 

«Отже, і тут могло б бути слушним те, чого нас поза 
тим достатньо вчить дослідження природи й людини, – 
що незглибима мудрість, завдяки якій ми існуємо, є не 
менше гідна поваги в тому, чого вона нам відмовила, як 
у тому, чим вона нас наділила» [2, с.163]. 

«…третій – з необхідності умови для такого інтелі-
гібельного світу: щоб [він] був найвищим добром, 
[виконуваної] через передумову [існування] самостійного 
найвищого добра

404
, себто існування Бога» [2, с.147]. 

«Моральний закон саме для волі всенайдосконалішої 
істоти є закон святості, але для волі кожної скінченної 
розумної істоти – закон обов’язку, морального приму-
шення й детермінування його вчинків повагою до цього 
закону й із пієтету (aus Ehrfurcht) перед своїм обов’яз-
ком» [1, с.92]. 

«Нескінченний, для якого умова часу є ніщо, бачить у 
цьому нескінченному (endlosen) для нас ряді цілість 
відповідності моральному законові, і святість, якої 
невідступно вимагає його веління, щоб бути відповідним 
його справедливості в тій частці від найвищого добра, 
яку він кожному призначає, має виступати цілком в 
одиничному інтелектуальному спогляданні існування 
розумних істот» [2, с.137]. 

«Адже мудрість, розглядана теоретично, означає 
пізнання найвищого добра, а практично – відповідність 
волі найвищому добру, тож найвищій самостійній 
(selbstständigen) мудрості не можна приписувати мету, 
яка була б заснована тільки на милості (Gütigkeit). Адже 
результат (Wirkung) останньої (стосовно щастя розумних 
істот) можна мислити тільки за обмежувальних умов 
узгодженості зі святістю* його

399
 волі як співмірної з 

найвищим первинним добром» [2, с.145]. 
«Отже, найвище добро у світі є можливим лише 

оскільки визнається найголовніша причина природи, яка 
має каузальність, згідну з моральною налаштованістю» – 
у світі є можливим лише оскільки визнається Бог, який 
має волю, згідну з моральною налаштованістю. 

Бог в трьох Особах – поняття певного Цілого «…в поня-

тті найвищого добра як понятті певного Цілого» [2, с.163]. 
Бог є Творець «причина (отже, і спричинник) 

природи, себто Бог». 
Бог моральний «Морально необхідним є визнавати 

існування Бога». 
«Отже, найвище добро у світі є можливим лише 

оскільки визнається найголовніша причина природи, яка 
має каузальність, згідну з моральною налаштованістю. 
А істота, здатна до вчинків за уявленням законів, є 
інтелігенція (розумна істота), і причи новість такої істоти 
за цим уявленням законів є її воля. Отже, найголовніша 
причина природи, оскільки вона мусить передбачатися 
для найвищого добра, є істота, яка завдяки розсуду й 
волі є причина (отже, і спричинник) природи, себто Бог. 
Отже, постулат можливості похідного найвищого добра 
(найкращого світу) є воднораз постулат дійсності первин-
ного найвищого добра, а саме існування Бога. А нашим 
обов’язком було сприяти найвищому добру, отже, ми 
мали не тільки право (Befugniß), а й пов’язану з обов’язком 
як потребою необхідність передбачати можливість цього 
найвищого добра, яке, маючи місце тільки за умови 
існування Бога, через те нерозривно пов’язує припущення 
цього [існування] з обов’язком, себто морально необ-
хідним є визнавати існування Бога» [2, с.139]. 

Бог здатний до вчинків за уявленням законів «істота, 
здатна до вчинків за уявленням законів». 

Вможливлювати (робити можливим, забезпечувати 
можливість здійснення чого-небудь) [7] найвище добро, 
яке за практичними принципами необхідне – не в нашій 
владі: «З цього розв’язання антиномії практичного 
чистого розуму випливає, що в практичних засадах можна 
мислити (хоча, звісно, ще не можна завдяки цьому 
пізнати й осягнути), принаймні як щось можливе, 
природний і необхідний зв’язок між свідомістю 
моральності й очікуванням пропорційного їй щастя як її 
висліду; але [звідси випливає й те,] що засади пошуків 
щастя нездатні породити моральність; що, отже, 
найголовніше добро [das oberste Gut] (як першу умову 
найвищого добра) становить моральність, натомість 
щастя становить, щоправда, другий елемент його, але так, 
що воно є тільки морально зумовлений, а проте 
необхідний вислід першої. Тільки в цьому підпорядкуван-
ні найвище добро є цілим об’єктом чистого практичного 
розуму, який необхідно повинен уявляти собі його 
можливим, бо велінням розуму є чинити все можливе для 
його здійснення. Та позаяк можливість такого зв’язку 
Зумовленого зі своєю умовою цілковито належить до 
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надчуттєвих відносин речей і аж ніяк не може бути дана 
за законами чуттєвого світу, хоча практичний вислід цієї 
ідеї, а саме вчинки, націлені на те, щоб здійснити 
(wirklichzumachen) найвище добро, належать до чуттєвого 
світу, – то ми спробуємо показати підстави тієї можливості, 
по-перше, відносно того, що є безпосередньо в нашій 
владі, і, по-друге, в тому, що пропонує нам розум як 
компенсацію нашої нездатності вможливлювати 
найвище добро (за практичними принципами необхідне) і 
[що] не є в нашій владі» [2, с.132-133]. 

Воля Бога – морально досконала (свята й милостива 
[gütigen]) і воднораз всевладна (allgewaltigen). 

«…моральний закон через поняття найвищого добра 
як об’єкт і кінцева мета чистого практичного розуму 
веде до релігії, себто до визнання всіх обов’язків як 
божих велінь, не як санкцій (Sanctionen), себто свавільних, 
самих по собі випадкових розпоряджень (Verordnungen) 
чужої волі, а як самих по собі сутнісних законів кожної 
вільної волі

396
, які, одначе, попри те мусять розглядатися 

як веління найвищої істоти, бо досягти найвищого 
добра, яке моральний закон нас зобов’язує (zur 
Pflichtmacht) встановлювати як предмет наших прагнень, 
ми можемо сподіватися тільки від [сприяння] морально 
досконалої (святої й милостивої [gütigen]) і воднораз 
всевладної (allgewaltigen) волі, і, отже, завдяки узгод-
женості з цією волею» [2, с.143-144]. 

Воля призначена до сприяння найвищому добру. 
Досягти найвищого добра ми можемо сподіватися 

тільки від сприяння Бога + завдяки узгодженості з 
волею Бога. 

Дух Святий – Дух, який спричинює освячення. 
«Переконання в незмінності своєї налаштованості в 

поступі до добра здається немовби самим по собі 
неможливим для створеної істоти. Тим-то й христи-
янське віровчення виводить його походження тільки від 
того самого духу, який спричинює освячення (die 
Heiligung), себто цей твердий задум, а разом з ним 
свідомість тривкості в моральному прогресі» [2, с.137]. 
«І дав їм постанови Свої, і познайомив їх з постановами 
Моїми, які коли чинитиме людина, то житиме ними. 
І також дав Я їм Свої суботи, щоб були вони знаком 
поміж Мною та між ними, щоб пізнати, що Я Господь, 
що освячує їх» (Єзекіїль 20:11, 12). 

Ісус Христос – Найвище добро; інтелігенція (розумна 
істота); святість (реальний об’єкт нашої волі); природна 
простота, кмітливість, мудрість і святість. 

«Тільки в цьому підпорядкуванні
381
найвище добро є 

цілим об’єктом чистого практичного розуму, який 
необхідно повинен уявляти собі його можливим, бо 
велінням розуму є чинити все можливе для його 
здійснення» [2, с.133]. 

«А істота, здатна до вчинків за уявленням законів, є 
інтелігенція (розумна істота), і причиновість такої 
істоти за цим уявленням законів є її воля. Отже, 
найголовніша причина природи, оскільки вона мусить 
передбачатися для найвищого добра, є істота, яка 
завдяки розсуду й волі є причина (отже, і спричинннк) 
природи, себто Бог» [2, с.139]. 

«До обов’язку належить тут лише праця для 
здійснення й підтримки найвищого добра у світі, добра, 
що його можливість, отже, можна постулювати, але наш 
розум вважає її за мислиму не інакше як за передумови 

найвищої інтелігенції, визнання існування якої, отже, 
пов’язане зі свідомістю нашого обов’язку, хоча само це 
визнання належить до теоретичного розуму, єдино з 
погляду якого воно, розглядане як підстава пояснення, 
може зватися гіпотезою, а у відношенні до зрозумілості 
(Verständlichkeit) заданого нам моральним законом 
об‟єкта (найвищого добра), відтак потреби в практичному 
аспекті – вірою, і притому чистою раціональною вірою 
(reiner Vernunftglaube), бо тільки чистий розум (як за 
своїм теоретичним, так і за практичним вживанням) є 
тим джерелом, звідки вона виникає» [2, с.140] (моральний 
закон дає нам об’єкт – Ісуса Христа та Його характер; 
потрібна віра в Ісуса). 

«Якщо під ідеєю я розумію таку досконалість, що 
нічого адекватного їй не може бути дано в досвіді, то 
моральні ідеї від цього не є чимось позамежним, себто 
таким, навіть поняття про що ми ніколи не можемо 
визначити достатньо або про що невідомо, чи відповідає 
йому взагалі якийсь предмет, – як [у випадку, коли йдеться 
про] ідеї спекулятивного розуму, – навпаки, як прообрази 
практичної досконалості [моральні ідеї] слугують за 
необхідну (unentbehrlichen) провідну нитку для моральної 
поведінки й воднораз за мірило порівняння. Якщо ж я 
розглядатиму християнську мораль з її філософського 
боку, то, порівнювана з ідеями грецьких шкіл, вона бачи-
тиметься так: ідеї кініків, епікурейців, стоїків і християн 
суть [відповідно] природна простота (Natureinfalt), 
кмітливість, мудрість і святість» [2, с.142]. 

«точну узгодженість царства природи з царством 
звичаїв (Reicheder Sitten) як умову можливості 
найвищого добра» [2, с.161]. 

«…і розумне створіння може стати гідним причетності 
до найвищого добра, відповідної моральній вартості 
своєї особи, а не лише своїм учинкам» [2, с.163]. 

Мета створення Богом світу – найвище добро та в 
Божій славі. Мислитель пише: «Звідси можна також 
виснувати, що коли хтось питає про кінцеву мету Бога в 
створенні світу, то [у відповідь] треба назвати не щастя 
розумних істот у ньому, а найвище добро, яке до того 
бажання цих істот додає ще одну умову, а саме бути 
гідним щастя, себто моральність цих самих розумних 
істот; що то єдино вона містить мірило, лише відповідно 
до якого вони можуть сподіватися зазнати щастя завдяки 
руці мудрого спричинника. Адже мудрість, розглядала 
теоретично, означає пізнання найвищого добра, а практично – 

відповідність волі найвищому добру, тож найвищій 

самостійній (selbstständigen) мудрості не можна приписувати 
мету, яка була б заснована тільки на милості (Gütigkeit). 
Адже результат (Wirkung) останньої (стосовно щастя 
розумних істот) можна мислити тільки за обмежувальних 
умов узгодженості зі святістю його волі як співмірної з 
найвищим первинним добром. Тому ті, хто мету 
створення убачає в божій славі (за умови, якщо її мислять 
не антропоморфічно, як схильність стати уславлюваним), 
знайшли, либонь, найліпший вираз. Адже ніщо не 
прославляє Бога більше, ніж те, що є найцінніше у світі, – 

повага до його веління, дотримання святого обов’язку, 
який покладає на нас його закон, коли до цього додається 
його [Бога], чудова диспозиція увінчати такий прекрасний 
порядок відповідним щастям. Якщо останнє (кажучи по-
людському) робить Бога гідним любові, то завдяки 

першому він є предметом поклоніння» [2, с.145-146]. 
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Мораль є вчення про те, як ми повинні стати гідними 
щастя. Мораль – зовнішня вимога до поведінки – веління 
Бога, або моральний закон. 

«Тим-то й мораль, власне, є вчення не про те, як ми 
повинні робити себе щасливими, а про те, як ми повинні 
стати гідними щастя. Тільки тоді, коли до неї долуча-
ється релігія, з’являється й надія коли-небудь зазнати 
щастя тією мірою, якою ми турбувалися про те, щоб не 
бути негідними його» [2, с.144]. 

«…мораль саму по собі ніколи не слід трактувати як 
учення про щастя, себто як настанову щодо того, як 
зазнати щастя; адже вона має справу виключно з раціо-
нальною умовою останнього (conditio sine qua non), а не 
з засобом його досягнення. Але коли вона (тільки наклада-

ючи обов’язки, а не даючи корисливим бажанням вказівок 
[для їх здійснення]) викладається повністю, – щойно тоді, 
після того, як пробуджено засноване на законі моральне 

бажання сприяти найвищому добру (спровадити до нас 
царство боже), [бажання,] яке раніше не могло постати в 
жодній корисливій душі, і ради цього бажання зроблено 
крок до релігії, – тоді цю етику (Sittenlehre) можна назвати 
й вченням про щастя (Glückseligkeitslehre), бо надія на 
нього починається щойно тільки з релігією» [2, с.145]. 

Моральний закон – об’єкт і кінцева мета чистого 
практичного розуму 

«…моральний закон через поняття найвищого добра 
як об’єкт і кінцева мета чистого практичного розуму веде 
до релігії, себто до визнання всіх обов’язків як божих 
велінь…» [2, с.143]. 

Моральний закон – це воля Бога (веління Бога), а 
якщо є воля Бога, яка виражена в моральному законі, то 
є і Автор, Законодавець, Творець цього закону. 

Моральний закон нас зобов’язує (zur Pflichtmacht) вста-
новлювати найвище добро як предмет наших прагнень. 

Моральний закон є підставою визначення волі, яка 
призначена до сприяння найвищому добру». 

Моральний закон – «закон обов’язку». І. Кант пише: 
«І тепер закон обов‟язку завдяки позитивній вартості, 
відчувати яку нам дає дотримання його, знаходить 
легший доступ [до нашої душі] завдяки нашій самоповазі 
у свідомості нашої свободи

461
» [2, с.176]. 

Моральний закон – «закон святості» для волі Бога: 
«саме для волі всенайдосконалішої істоти є закон 
святості…» [1, 92]. 

Моральний закон – «закон обов’язку» – Божі веління 
для створених істот: «Моральний закон … але для волі 
кожної скінченної розумної істоти – закон обов’язку, 
морального примушення й детермінування його вчинків 
повагою до цього закону й із пієтету (aus Ehrfurcht) 
перед своїм обов’язком» [1, 92]. 

Звернемо нашу увагу на те, що І. Кант обов’язок та 
моральний закон описує дуже схожими словами: 

«Обов‟язку! О піднесене, велике ймення, ти не маєш 
у собі нічого любого нам, що несло б із собою лестощі, 
ти вимагаєш підкорення, але й не погрожуєш нічим 
таким, що збуджувало б природну огиду в душі і лякало 
б, щоб спонукати волю, ти тільки встановлюєш закон, 
який сам собою знаходить доступ до душі й навіть проти 
[нашої] волі здобуває повагу до себе (хоча й не завжди 
дотримання), перед тобою змовкають усі схильності, 
нехай потай вони й протидіють тобі, – що ж є твоїм 
достойним джерелом, і де знайти корені твого шляхетного 

походження, яке гордо відкидає всяку спорідненість зі 
схильностями, і з якого кореня походять необхідні 
умови тієї гідності, яку люди можуть надати собі лише 
самі?» [1, с.97]. 

«Моральний закон всередині нас, нічого не обіцяючи 
нам з певністю й [нічим] не погрожуючи, вимагає від 
нас безкорисливої поваги…» [2, с.163]. 

Моральний закон веде до релігії: 
Моральний закон веде до визнання всіх обов’язків як 

Божих велінь 
Обов’язки – Божі веління 
Обов’язки – сутнісні закони кожної вільної волі + 

веління найвищої істоти 
Моральний закон веде до Бога. 
Моральний закон веде до Ісуса Христа (характер 

Ісуса Христа). 
Моральний закон повеліває людині робити кінцевою 

метою всякої поведінки найвище можливе в певному 
світі добро. І. Кант пише: «Моральний закон повеліває 
мені робити кінцевою метою
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 всякої поведінки 

найвище можливе в певному світі добро» [2, с.144]. 
Моральний закон визначає поняття першоістоти як 

найвищої істоти. 
У І. Канта поняття Бога належить до моралі: «Коли ж 

я пробую віднести це поняття до об’єкта практичного 
розуму, то виявляю, що моральна засада допускає його 
як можливе тільки за передумови [існування] спричинника 
світу, [істоти] найвищої досконалості. Він мусить бути 
всевідущим, щоб пізнавати мою поведінку аж до най-
потаємніших глибин моєї налаштованості в усіх можливих 
випадках і в усій прийдешності; всемогутнім, щоб дати 
відповідні тій поведінці результати; а також усюдисущим, 
вічним і т. д. Таким чином, моральний закон через поняття 
найвищого добра як предмета чистого практичного 
розуму визначає поняття першоістоти як найвищої 
істоти, чого не міг здійснити фізичний (і, продовжений 
вище, метафізичний), відтак увесь спекулятивний 
процес (Gang) розуму. Отже, поняття Бога первісно 
належить не до фізики, себто [дається не] для спеку-
лятивного розуму, а до моралі, і те саме можна сказати й 
про решту понять розуму, які ми вище трактували як 
його постулати в його практичному вжитку» [2, с.155]. 

Моральність – вартість особи й її гідність бути 
щасливою: «Оскільки ж чеснота й щастя разом становлять 
володіння найвищим добром ув одній особі, і притому 
щастя розподіляється в цілком точній пропорції до 
моральності (як вартості особи й її гідності бути 
щасливою), становлять найвище добро можливого світу, 
то це означає Ціле, завершене добро, у якому чеснота як 
умова завжди є найвище добро, бо воно вже не має над 
собою ніякої умови, а щастя завжди є щось таке, що, 
хоча воно й приємне тому, хто ним володіє, само по собі 
не є абсолютно й з усякого погляду добре, а повсякчас 
передбачає як свою умову моральну, відповідну законові 
поведінку» [2, с.124]. 

Моральність – бути гідним щастя: «…бути гідним 
щастя, себто моральність цих самих розумних істот; що 
то єдино вона містить мірило, лише відповідно до якого 
вони можуть сподіватися зазнати щастя завдяки руці 
мудрого спричинника. Адже мудрість, розглядала теоре-
тично, означає пізнання найвищого добра, а практично – 
відповідність волі найвищому добру, тож найвищій 
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самостійній (selbstständigen) мудрості не можна припи-
сувати мету, яка була б заснована тільки на милості 
(Gütigkeit). Адже результат (Wirkung) останньої (стосовно 
щастя розумних істот) можна мислити тільки за обме-
жувальних умов узгодженості зі святістю* його

399
 волі 

як співмірної з найвищим первинним добром» [2, с.145]. 
Найбільше прославляє Бога повага до Його велінь і 

дотримання святого обов’язку, який покладає на нас 
Його закон. 

Найвище добро – предмет наших прагнень: 
«У такий спосіб моральний закон через поняття 

найвищого добра як об’єкт і кінцеву мету чистого 
практичного розуму веде до релігії, себто до визнання всіх 
обов’язків як божих велінь, не як санкцій (Sanctionen), себто 
свавільних, самих по собі випадкових розпоряджень 
(Verordnungen) чужої волі, а як самих по собі сутнісних 
законів кожної вільної волі, які, одначе, попри те мусять 
розглядатися як веління найвищої істоти, бо досягти 
найвищого добра, яке моральний закон нас зобов’язує (zur 
Pflichtmacht) встановлювати як предмет наших прагнень, 
ми можемо сподіватися тільки від [сприяння] морально 
досконалої (святої й милостивої [gütigen]) і воднораз 
всевладної (allgewaltigen) волі, і, отже, завдяки узгод-
женості з цією волею. Тут також усе залишається через те 
безкорисливим і заснованим суто на обов’язку; і не 
потрібно класти в основу, як спонуки, страх (Furcht) або 
надію, котрі, якщо вони стають принципами, цілковито 
знищують усю моральну цінність вчинків. Моральний 
закон повеліває мені робити кінцевою метою всякої 
поведінки найвище можливе в певному світі добро. Але я 
можу сподіватися на здійснення цього [добра] не інакше 
як завдяки відповідності моєї волі з волею святого й 
милостивого спричинника світу; і хоча в понятті 
найвищого добра як понятті певного Цілого, у якому 
найбільше щастя уявляється пов’язаним з найбільшою 
мірою етичної (можливої в створених істотах) 

досконалості в найточнішій пропорції, міститься й моє 
власне щастя, та все ж таки не воно, а моральний закон 
(який, навпаки, строго обмежує умовами моє необмежене 
бажання [Verlangen] щастя) є підставою визначення волі, 
яка призначена до сприяння найвищому добру»

58
. 

Найвище добро є цілим об’єктом чистого практич-
ного розуму. 

«Тільки в цьому підпорядкуванні
381
найвище добро є 

цілим об‟єктом чистого практичного розуму, який 
необхідно повинен уявляти собі його можливим, бо 
велінням розуму є чинити все можливе для його 
здійснення» [2, с.133]. 

Найвище добро – Царство Боже, Ісус Христос, 
найкращий світ, інтелігібельний світ, характер Ісуса 
Христа, святість. 

Найцінніше у світі – повага до Його веління, 
дотримання святого обов’язку, який покладає на нас 
Його закон, коли до цього додається Його [Бога], чудова 
диспозиція увінчати такий прекрасний порядок відпо-
відним щастям. 

Об‟єкт волі – здійснення найвищого добра у світі; 
святість (реальний об’єкт нашої волі). Заданого нам 
моральним законом об’єкта (найвищого добра). 

                                                           
58Кант, Діалектика чистого практичного розуму,143-144. 

Обов‟язок – чистота морального мотиву і твердість 
моральних переконань.  

Обов‟язок наш – сприяти Царству Божому, найкращому 
світу. «обов’язком було сприяти найвищому добру». 

Поняття Бога первісно належить до моралі. Бог 
відкриває Себе людству, як Особистість, яка має волю та 
права, виражені в моральному законі (10 заповідей). 

Причи новість Бога за цим уявленням законів є Його 
воля. «А істота, здатна до вчинків за уявленням законів, 
є інтелігенція (розумна істота), і причи новість такої 
істоти за цим уявленням законів є її воля». 

Святість – реальний об’єкт нашої волі; досконалість, 
на яку не здатна жодна розумна істота чуттєвого світу в 
жодний часовий момент свого існування. 

Святість – повна ж відповідність волі моральному 
законові. Досконалість, на яку не здатна жодна розумна 
істота чуттєвого світу в жодний часовий момент свого 
існування. Досконалість все ж таки потрібна як практично 
необхідна, то вона може виступати тільки в прогресі, що 
йде в нескінченність до тієї повної відповідності. 
«Здійснення найвищого добра у світі є необхідний 
об‟єкт волі, визначуваної моральним законом. А в ній 
[,у волі] повна відповідність налаштувань з моральним 
законом є найголовніша умова найвищого добра. Вона, 
отже, має бути так само можлива, як і її об’єкт, бо 
міститься в тій самій заповіді – сприяти тому [добру]. 
Повна ж відповідність волі моральному законові є 
святість – досконалість, на яку не здатна жодна 
розумна істота чуттєвого світу в жодний часовий 
момент свого існування. А позаяк вона все ж таки 
потрібна як практично необхідна, то вона може виступати 
тільки в прогресі, що йде в нескінченність до тієї повної 
відповідності, і за принципами чистого практичного 
розуму необхідно визнавати такий практичний поступ 
(Fortschreitung) як реальний об‟єкт нашої волі» [2, с.136]. 

Сприяти найвищому добру (спровадити до нас 
царство Боже). 

Формальний закон – загальнозаконодавчий. 
«Моральний же закон лише тому мислиться як 

об’єктивно необхідний, що він повинен бути чинним для 
кожного, хто має розум і волю» [1, с.42]. 

«Тільки формальний закон, себто такий, що приписує 
розуму як найголовнішу умову [його] максим лише 
форму його загального законодавства й нічого помад те, 
може бути а priori підставою визначення практичного 
розуму» [1, с.72-73]. 

«Моральний закон є одна-єдина підстава визначення 
чистої волі. А позаяк він є суто формальний (тобто 
вимагає лише форми максими як загально законодавчої), 
то як підстава визначення він абстрагується від усякої 
матерії, отже, від усякого об’єкта воління» [2, с.122]. 
«…моральний закон (який, навпаки, строго обмежує 
умовами моє необмежене бажання [Verlangen] щастя) є 
підставою визначення волі, яка призначена до сприяння 
найвищому добру» [2, с.144]. 

Чиста воля визначена самою лише формою закону 
«…отже, як чиста воля, [тобто] як визначена самою 

лише формою закону
123
» [1, с.36]. 

Чистий розум є тим джерелом, звідки виникає віра. 
Заданого нам моральним законом об‟єкта (найвищого 
добра). 
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«До обов’язку належить тут лише праця для 
здійснення й підтримки найвищого добра у світі, добра, 
що його можливість, отже, можна постулювати, але наш 
розум вважає її за мислиму не інакше як за передумови 
найвищої інтелігенції, визнання існування якої, отже, 
пов’язане зі свідомістю нашого обов’язку, хоча само це 
визнання належить до теоретичного розуму, єдино з 
погляду якого воно, розглядане як підстава пояснення, 
може зватися гіпотезою, а у відношенні до зрозумілості 
(Verständlichkeit) заданого нам моральним законом 
об‟єкта (найвищого добра), відтак потреби в практич-
ному аспекті – вірою, і притому чистою раціональною 
вірою (reiner Vernunftglaube), бо тільки чистий розум (як 
за своїм теоретичним, так і за практичним вживанням) є 
тим джерелом, звідки вона виникає» [2, с.140]. 

Чуттєвий світ «в цьому житті (в чуттєвому світі)» [2, 

с.129]. 
Отже: 
1. Безсмертям душі називається нескінченно 

триваюче існування й збереження особистості однієї й 
тієї самої розумної істоти, що йде в нескінченний 
прогрес досконалості (святості). 

2. Бог – «Надчуттєвого, незглибима мудрість, 
світоправитель, самостійне найвище добро, первинне 
найвище добро, найвище добро, найвища істота, 
інтелігенція (розумна істота), найголовніша причина 
природи, найвища самостійна (selbstständigen) мудрість, 
святість, Святий Бог, найвища мудрість, всенайдоскона-
ліша істота, Нескінченний, мудрість, Бог, мудрий 
творець, одна вища незалежна мудрість
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», «…в понятті 

найвищого добра як понятті певного Цілого» [2, с.163], 
[2, с.163], [62, с.147], [61, с.92], [62, с.137], [62, с.145]. 

3. Бог в трьох Особах – поняття певного Цілого [2, 
с.163]. 

4. Бог є Творець «причина (отже, і спричинник) 
природи, себто Бог». 

5. Бог моральний «Морально необхідним є визнавати 
існування Бога» – [2, с.139]. 

6. Бог здатний до вчинків за уявленням законів 
«істота, здатна до вчинків за уявленням законів». 

7. Вможливлювати (робити можливим, забезпечувати 
можливість здійснення чого-небудь) [7] найвище добро, 
яке за практичними принципами необхідне – не в нашій 
владі: «пропонує нам розум як компенсацію нашої 
нездатності вможливлювати найвище добро (за 
практичними принципами необхідне) і [що] не є в нашій 
владі» [2, с.132-133].  

8. Воля Бога – морально досконала (свята й милостива 
[gütigen]) і воднораз всевладна (allgewaltigen) [2, с.143-
144]. 

9. Воля призначена до сприяння найвищому добру. 
10. Досягти найвищого добра ми можемо сподіватися 

тільки від сприяння Бога + завдяки узгодженості з 
волею Бога. 

11. Дух Святий – Дух, який спричинює освячення [2, 
с.137], (Єзекіїль 20:11, 12). 

12. Ісус Христос – найвище добро, інтелігенція 
(розумна істота) [2, с.133], [2, с.139], [2, с.140] 
(моральний закон дає нам об’єкт – Бога, Ісуса Христа та 
Його характер; потрібна віра в Ісуса) [2, с.161], [2, 
с.163]; святість (реальний об’єкт нашої волі); природна 
простота, кмітливість, мудрість і святість [2, с.142]. 

13. Мета створення Богом світу – найвище добро та 
в Божій славі. 

14. Мораль є вчення про те, як ми повинні стати 
гідними щастя. Мораль – зовнішня вимога до поведінки: 
веління Бога або моральний закон. 

15. Моральний закон – об’єкт і кінцева мета чистого 
практичного розуму [2, с.143]. 

16. Моральний закон – це воля Бога (веління Бога), а 
якщо є воля Бога, яка виражена в моральному законі, то 
є і Автор, Законодавець, Творець цього закону. 

Моральний закон нас зобов’язує (zur Pflichtmacht) 
встановлювати найвище добро як предмет наших 
прагнень. 

Моральний закон є підставою визначення волі, яка 
призначена до сприяння найвищому добру». 

Моральний закон – для волі кожної скінченної 
розумної істоти «закон обов’язку» – Божі веління [1, 
с.92], [2, с.176], [1, с.97], [2, с.163]. 

Моральний закон – для волі Бога «закон святості»: 
«саме для волі всенайдосконалішої істоти є закон 
святості…» [1, с.92]. 

17. Моральний закон веде до релігії: 
Моральний закон веде до визнання всіх обов’язків як 

Божих велінь 
Обов’язки – Божі веління 
Обов’язки – сутнісні закони кожної вільної волі + 

веління найвищої істоти 
Моральний закон веде до Бога.  
Моральний закон веде до Ісуса Христа. 
18. Моральний закон визначає поняття першоістоти 

як найвищої Істоти [2, с.145-146]. 
19. Моральний закон повеліває людині робити 

кінцевою метою всякої поведінки найвище можливе в 
певному світі добро [2, с.144]. 

20. Моральність – вартість особи й її гідність бути 
щасливою [2, с.124].  

21. Моральність – бути гідним щастя [2, с.145]. 
22. Найбільше прославляє Бога повага до Його велінь 

і дотримання святого обов’язку, який покладає на нас 
Його закон. 

23. Найвище добро – предмет наших прагнень. 
24. Найвище добро є цілим об’єктом чистого 

практичного розуму. 
25. Найвище добро – Царство Боже, Ісус Христос, 

найкращий світ, інтелігібельний світ, характер Ісуса 
Христа, святість. 

26. Найцінніше у світі – повага до Його веління, 
дотримання святого обов’язку, який покладає на нас Його 
закон, коли до цього додається Його [Бога], чудова 
диспозиція увінчати такий прекрасний порядок 
відповідним щастям. 

27. Об‟єкт волі – здійснення найвищого добра у світі. 
Заданого нам моральним законом об‟єкта (найвищого 
добра); святість (реальний об’єкт нашої волі). 

28. Обов‟язок – чистота морального мотиву і 
твердість моральних переконань.  

29. Обов‟язок наш сприяти Царству Божому, найкра-
щому світу «обов’язком було сприяти найвищому добру». 

Обов’язки – Божі веління. 
Обов’язки – сутнісні закони кожної вільної волі + 

веління найвищої істоти. 

30. Поняття Бога первісно належить до моралі. Бог 
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відкриває Себе людству, як Особистість, яка має волю та 
права, виражені в моральному законі. У І. Канта поняття 
Бога належить до моралі [2, с.155]. 

31. Причи новість Бога за цим уявленням законів є Його 
воля. «А істота, здатна до вчинків за уявленням законів, є 
інтелігенція (розумна істота), і причи новість такої істоти за 
цим уявленням законів є її воля». 

32. Святість – реальний об’єкт нашої волі; доскона-
лість, на яку не здатна жодна розумна істота чуттєвого 
світу в жодний часовий момент свого існування. 

Святість – повна ж відповідність волі моральному 
законові, досконалість, на яку не здатна жодна розумна 
істота чуттєвого світу в жодний часовий момент свого 
існування. Досконалість все ж таки потрібна як практично 
необхідна, то вона може виступати тільки в прогресі, що 

йде в нескінченність до тієї повної відповідності [2, с.133], 
[2, с.136]. 

33. Сприяти найвищому добру (спровадити до нас 
царство Боже) [2, с.144], [2, с.145]. 

34. Формальний закон – загальнозаконодавчий [1, с.42], 
[1, с.72-73], [2, с.122], [2, с.144], [2, с.144]. 

35. Чиста воля визначена самою лише формою 

закону [1, с.36]. 
36. Чистий розум є тим джерелом, звідки виникає 

віра [2, с.140]. 
37. Чуттєвий світ «в цьому житті (в чуттєвому 

світі)» [2, с.129]. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 

суспільства вимагає від випускників вищих закладів 

освіти бути компетентним при прийнятті нестандартних 

рішень, застосуванні творчого підходу до вирішення 

складних завдань, командній роботі професіоналів.  

Підготовка нової генерації кваліфікованих робітників 

в системі професійної (професійно-технічної) освіти 

потребує від інженерно-педагогічних працівників впро-

вадження нової парадигми професійної освіти, зорієн-

тованої на формування творчих якостей особистості, 

головними з яких є системність мислення та здатність до 

інновацій. Усвідомлення дидактичного потенціалу і 

переваг основних інноваційних технологій навчання під 

час власного професійного навчання у вищій школі дозво-

лить майбутнім інженерам-педагогам застосовувати їх у 

професійно-педагогічній діяльності в системі професійно-

технічної освіти при підготовці кваліфікованих робітників. 

Використання власного інноваційного потенціалу осо-

бистості можливо при щоденному засвоєнні функціо-

нального продукту інженерно-педагогічної діяльності у 

вирішенні реальних повсякденних професійних завдань 

засобами інноваційних технологій навчання. 

Мета роботи – проаналізувати та визначити дидактич-

ний потенціал інноваційних технологій навчання при 

формуванні професійно-педагогічної компетентності 

майбутніх інженерів-педагогів.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз праць 

Н.В. Кузьміної [1-2] дозволяє спиратися на теоретично 

обґрунтований висновок про наявність трьох видів 

результатів індивідуальної діяльності викладача і майстра 

виробничого навчання.  

«Психологічні результати виникають під впливом 

педагогічних дій та адекватні кінцевому результату 

навчання (мотиви, спрямованість, компетентність, профе-

сійна майстерність, система стосунків).  

Функціональні результати складаються з композиції 

навчальної інформації, нових форм, методів педагогічної 

дії, видів діяльності, що пропонуються учням та 

розраховані на отримання психологічного результату. 

Супутні результати заздалегідь не передбачені, не 

заплановані та у деякій мірі є несподіваними» [1, c.38]. 

Інтерес і прагнення до професійного навчання студентів 

формується під час моделювання власної професійної 

діяльності у певних соціальних умовах. 

Реалізувати активність студента у набутті предметного 

і соціального змісту майбутньої інженерно-педагогічної 

професії можливо при застосуванні контекстного нав-

чання, обґрунтованого Вербицьким А.А. [3]. 

Перший етап теоретичної підготовки на лекціях за на-

вчальною програмою педагогічних дисциплін перетворю-

ється на засвоєння накопиченого соціально-педагогічного 

досвіду багатьох поколінь науковців, але цей досвід не є 

актуальним для особистості кожного студента. Відсутність 

власного професійного досвіду і реального уявлення про 

майбутню професійну діяльність перетворює педагогічну 

навчальну інформацію у певну абстракцію, яку колись, 

можливо, доведеться застосовувати в роботі інженера-

педагога. 

Опрацювання навчальних посібників та конспекту лек-

цій передбачає оволодіння засобами роботи з великим 

обсягом інформації, яку необхідно систематизувати, 

знайти певні асоціації для нових понять, вміти викорис-

товувати для вирішення професійних завдань. Навчальна 

програмна інформація з багатьох педагогічних дисциплін є 

теоретичною, для студентів – абстрактною. За висловом 

Вербицького А.А., «майбутнє постає лише у вигляді 

абстрактної перспективи застосування знань по завершенні 

ВНЗ» [3, c.32]. У цих умовах викладачеві варто навчити 

майбутніх викладачів утримувати у довгостроковій 

пам’яті найважливіші позиції навчального матеріалу, 

вміти знаходити до них певні асоціації, відтворювати 

навчальну інформацію у систематизованому вигляді з 

прикладами професійно-педагогічної діяльності інженера-

педагога, застосовувати у професійній діяльності. 

Для визначення актуальних проблем у застосуванні 

сучасних інноваційних технологій навчання проводилось 

анонімне анкетування студентів 2–3 курсів технологічного 

факультету Української інженерно-педагогічної академії 

У статті проаналізовано та визначено дидактичний потенціал інноваційних технологій навчання при 

формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. 

Дослідження було здійснено методами аналізу наукової літератури, вивченням і узагальненням 

практичного досвіду, анкетуванням, математичної обробки експериментальних даних. 

Результати розкривають особливості застосування дидактичного потенціалу ментальних карт, 

кейсів, тренінгів на всіх етапах професійно-педагогічної підготовки інженерів-педагогів з метою 

формування у них в процесі педагогічної підготовки функціонального продукту освіти. 

Ключові слова: інноваційні технології навчання, інженер-педагог, кейс, ситуаційні завдання, ментальні 

карти, тренінг, функціональний продукт, професійно-педагогічна компетентність. 
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серед 73 студентів денної форми навчання, які навчаються 

за спеціальностями: «Технології харчової промисловості», 

«Дизайн», «Поліграфічна справа». Респонденти відповіли 

на запитання анкети «Що потрібно зробити викладачам, 

щоб навчальне заняття було цікавішим для студента?»  

Відповіді студентів розподілилися таким чином: 

 застосовувати нові методики навчання, 

 розповідати про свій професійний досвід роботи, 

 любити свій предмет і зацікавлювати ним,  

 використовувати більше вербальної та аудіовізуальної 

наочності, 

 більше практичних занять і самостійних робіт, 

 творчий підхід до викладання інформації, 

 обирати менший обсяг матеріалу для конспектування, 

 застосовувати новітні засоби навчання, 

 спілкуватися з аудиторією. 

На запитання анкети «Якого лектора Ви слухаєте із 

зацікавленістю?» студенти визначили, що уважно 

слухають лектора, який: поєднує пояснення на лекції із 

питаннями до аудиторії, доручає студентам виконання 

самостійних завдань, пояснення доповнює прикладами з 

власної професійної діяльності, демонстрацією слайдів 

та відео, рекомендує додаткову інформацію на відповідних 

сайтах в мережі Інтернет, застосовує сучасні інноваційні 

технології навчання. 

Методи та педагогічні прийоми навчання, які, доцільно 

застосовувати на сучасних заняттях у вищій школі, на 

думку студентів, розподілилися таким чином (у відсотках 

від опитаних): 

 демонстрація мультимедійних презентацій – 19,2%, 

 проблемні запитання – 6,3%, 

 самостійні завдання для студентів – 8,3%, 

 демонстрація відео сюжетів – 16,5%, 

 наведення наочних прикладів з практики та життя – 

14,6%, 

 елементи гри та тренінгу – 14%, 

 кейс-метод – 16%, 
 ознайомлення з досвідом вирішення проблеми за 

кордоном – 8,6%. 

Такі відповіді свідчать про зацікавленість студентів у 

навчанні, їх критичний аналіз професійної діяльності 

викладачів, орієнтацію на сучасні творчі та інтерактивні 

технології навчання, а також про наявність певних 

проблем у викладанні, як застарілість окремих методів, 

що використовують викладачі у навчальному процесі. 

До педагогічної підготовки бакалаврів за спеціальністю 

«Професійна освіта» в Українській інженерно-педагогічній 

академії належить система дисциплін, яка охоплює 2–4 

курси підготовки. Серед них «Методологічні засади 

професійної освіти», «Дидактичні основи професійної 

освіти», «Методика професійного навчання», «Методика 

виховної роботи в ПТУ», та перша педагогічна практика 

у професійно-технічних закладах освіти.  

Продовження педагогічної підготовки магістрів за 

цією спеціальністю здійснюється через викладання таких 

предметів, як «Комунікативні процеси в педагогічній 

діяльності», «Філософські основи освіти», «Інноваційні 

технології в освіті» та другу педагогічну практику у 

професійних навчальних закладах. 

Контекстне навчання з педагогічних предметів дозволяє 

розглядати основні теоретичні положення педагогічної 

науки (концепції, теорії, принципи) через призму 

практичної діяльності інженера-педагога завдяки 

застосуванню системи ситуаційних завдань (кейсів) до 

певних тем і розділів. Під час пояснення нового навчаль-

ного матеріалу викладач використовує кейси для демон-

страції та підтвердження теоретичних положень, а 

спільне зі студентами обговорення і вирішення ситуацій-

них завдань створює необхідні асоціації, наближує 

навчальний матеріал до реальних соціальних стосунків, 

що виникають у педагогічних системах, та сприяє форму-

ванню адекватного уявлення студентів про зміст професій-

ної діяльності інженера-педагога. 

Для закріплення, систематизації і узагальнення матері-

алу з навчальної теми чи розділу пропонуємо студентам 

розробити ментальну карту з урахуванням вимог до їх 

створення. Навик створення ментальних карт студенти 

зможуть застосовувати у подальшій професійно-педагогіч-

ній діяльності при підготовці до занять та навчанні 

цьому прийому своїх учнів, використовуючи власний 

досвід щодо структурування інформації, пошуку логічних 

зв’язків, визначення асоціацій та візуалізації, формулю-

вання висновків. Якщо таке завдання студенти виконують 

на аудиторному занятті, то викладач пропонує створити 

ментальну карту на аркуші зошиту кольоровими олівцями 

та відповісти за її допомогою навчальний матеріал теми. 

Наприкінці семестру при підготовці до колоквіуму 

студенти отримують аналогічне завдання в системі 

дистанційного навчання за матеріалом всього семестру. 

Вони мають створити ментальну карту курсу, який 

вивчали, за допомогою безкоштовної комп’ютерної про-

грами ХMind. 

На практичних заняттях студенти працюють над ілю-
стративними, нормативними та функціональними конкрет-

ними ситуаціями в залежності від змісту навчальної теми. 

В системі дистанційного навчання студентам пропону-

ються відео-кейси, обговорення рішень за якими відбува-

ється в аудиторії, а підготовка до обговорення (визначення 

проблеми, аналіз фактів, суб’єктів ситуації, процедури 

вирішення проблеми, добір аргументів для доповіді 

власного рішення) здійснюється індивідуально вдома. 

На початковому етапі навчання головним завданням 

викладача є наближення студента до майбутньої професії 

інженера-педагога через формування його професійної 

спрямованості (професійних інтересів, нахилів, здіб-

ностей, мотивів професійно-педагогічної діяльності). 

Тому ілюстративні відео-кейси із записами фрагментів 

навчальних занять реальних викладачів системи профе-

сійно-технічної освіти використовуються для аналізу 

застосування основних дидактичних принципів, ілюстрації 

методів і засобів навчання, видів і форм контролю навчаль-

них досягнень учнів тощо. Студенти мають змогу порівню-

вати майстерність різних викладачів, аналізувати реальні 

стосунки педагога з учнями, познайомитись з різними 

видами професійно-педагогічної діяльності викладача та 

майстра виробничого навчання професійно-технічного 

закладу освіти. 
Нормативні ситуації з розрахунковими завданнями 

пропонуємо студентам з теми «Зміст професійної освіти» 
курсу «Дидактичні основи професійної освіти», які 
передбачають роботу з реальними навчальними планами 
закладів освіти різних типів. При вивченні теми «Методи 
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професійного навчання» вважаємо за необхідне застосову-
вати функціональні ситуації, вирішення яких дозволяє 
студентам зрозуміти творчий характер педагогічної діяль-
ності, обговорити декілька альтернативних варіантів вирі-
шення проблеми, обрати найкращі аргументи і доказові 
факти для відстоювання власної педагогічної позиції. 

Специфіка педагогічної діяльності розкривається сту-
дентам через формування індивідуального стилю педа-
гогічної діяльності, який вони демонструють у своїх 
рішеннях. Наприклад, при аналізі факторів, що впливають 
на вибір методів навчання, студенти мають обрати свою 
систему методів, які мають забезпечити, на їх погляд, 
ефективне досягнення дидактичної мети певного уроку та 

продемонструвати свій варіант рішення. 
На етапі квазіпрофесійної діяльності студенти мають 

моделювати педагогічні умови та зміст майбутньої 
інженерно-педагогічної діяльності під час виконання курсо-
вих робіт з предметів «Дидактичні основи професійної 
освіти» та «Методика професійної освіти» щодо плануван-
ня, розробки і підготовки дидактичних проектів, планів і 
конспектів уроків виробничого та теоретичного навчання. 

Моделювання професійних стосунків також відбувається 
при захисті курсових робіт та на практичних заняттях при 
мікровикладанні фрагментів навчальних занять студентами 
у навчальних аудиторіях перед своїми сокурсниками.  

Тренінгові заняття, які застосовуються задля відпрацю-
вання організаційних та комунікативних навичок прове-
дення навчальних занять, дозволяють також виконати 

вправи на зняття напруги, встановлення бажаної психоло-
гічної атмосфери, створення позитивного емоційного фону 
заняття. 

Педагогічні практики на 4 і 5 курсах спрямовані під час 
навчально-професійної діяльності у закладах професійної 
освіти трансформувати попередню навчальну діяльність 
студентів у професійну завдяки виконанню програми 

педагогічної практики, яка містить завдання щодо нав-
чальної, методичної, виховної, організаційної, профорієнта-
ційної та дослідницької складових інженерно-педагогічної 
діяльності. Підсумком педагогічної практики студентів є 
самостійне складання кейсу за матеріалами педагогічної 
практики (проблему можна обрати самостійно). Це завда-
ння формує не тільки уміння розв’язувати кейси, а й 

створювати їх самостійно для подальшого навчання . 
Відеозаписи проведених під час педагогічної практики 

занять та виховних заходів студентів застосовують як відео 
кейси та аналізують у подальшій підготовці в курсі 

«Комунікативні процеси в педагогічній діяльності». Форму-
вання навичок рефлексії є вагомим внеском в систему фор-
мування професійної компетентності майбутнього інженера-
педагога. 

Отже, згідно з концепцією І. Васильєва, інноваційний 
потенціал особистості та діяльності майбутнього інженера-

педагога формується протягом всього терміну професійної 
підготовки завдяки отриманню функціонального продукту 
професійно-педагогічного навчання [4].  

Висновки. Застосування на усіх етапах професійно-
педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
інноваційних технологій навчання дозволяє використати 
широкі дидактичні можливості ментальних карт, кейсів, 

тренінгів в умовах контекстного навчання та отримати 
психологічні і функціональні продукти професійно-педаго-
гічної діяльності: професійно-педагогічна компетентність, 
практичні уміння й навички педагогічного спілкування, а 
також практичний досвід впровадження до навчального про-
цесу сучасних педагогічних та інформаційних технологій.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS  

IN PEDAGOGICAL DISCIPLINES 
In article the didactic potential of innovative technologies of training when forming professional and pedagogical 

competence of future engineers-teachers is analysed and determined. 
The research was conducted by methods of the analysis of scientific literature, studying and generalization of practical 

experience, questioning, mathematical processing of experimental data. 
Results reveal features of use of didactic potential of maind maps, cases, trainings at all stages of professional and 

pedagogical training of engineers-teachers for the purpose of formation at them in the course of pedagogical preparation of a 
functional product of education. 
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Постановка проблеми: Сучасні реформи вищої 

освіти знайшли ретельне відображення в законі України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, який вима-

гає забезпечити якісну підготовку фахівців за рахунок 

посилення практичного навчання та формування їх профе-

сійної компетентності. Без суттєвих змін педагогічних 

підходів до формування навчальних мотивів це неможливо. 

Мотивація та ставлення до навчання визначають пода-

льший розвиток професійної діяльності та особистості. 

Позитивною мотивацією професійного вибору студента 

є такі його прояви, як: яскраво виражений інтерес до 

професії, бажання в майбутньому займатися саме цією 

професійною діяльністю, прагнення бути корисним 

людям, суспільству, результатами своєї професійної 

діяльності служити Україні та ін.  

Останнім часом трапляються інші мотиви вибору спеці-

альності (соціальний престиж професії, вплив або 

вказівки рідних, випадковий збіг обставин тощо). 

Значною мірою мотиви навчання студента залежать саме 

від мотивів вибору професії та змісту освітньої програми. 

Вони зумовлюють ставлення студента до навчання і його 

результати, впливають на організацію самостійної 

навчальної роботи, а тому й на оволодіння навичками 

самоосвіти. Тому основне завдання викладачів вищої 

школи полягає в створенні певних педагогічних умов 

для виклику позитивної внутрішньої мотивації у студентів 

до навчання. 

Вивченням мотивації людини та її ролі у людській 

діяльності займалися Г. Хекхаузен [1], Є.П. Ільїн [2], 

Ю. Нікітін, І. Нікітіна та С. Єрохін [3]. Аналіз джерел 

показав, що значну увагу особливостям розвитку мотивації 

навчальної діяльності студентів приділяли Р.С. Немов 

[4], А.М. Смолкіна [5]; дослідженню мотивації навчально-

професійної діяльності студентів та розвитку їх особистості 

присвятили свої роботи А.А. Вербицкий, Т.А. Платонова 

[6], К.К. Платонов [7] та інші психологи .  

На основі аналізу літературних джерел були визна-

чені певні протиріччя: 

– між неадекватним уявленням специфіки майбутніх 
професій абітурієнтами і реальними професійними зав-

даннями до підготовки фахівців; 

– між прагненням засвоювати спеціальні професійні 
уміння та змістом вищої освіти, який забезпечує спеціальну 

професійну підготовку на старших курсах навчання. 

Питання про вивчення мотивації навчальної діяльності 

студентів є недостатньо вивченим, що й обумовило вибір 

теми дослідження «Психолого-педагогічні умови мотивації 

начальної діяльності студентів». 

Мета роботи – виявити основні фактори, що вплива-

ють на формування навчальної мотивації студентів 

закладів вищої освіти і теоретично обґрунтувати психо-

лого-педагогічні умови для формування навчальної 

мотивації . 

Виклад основного матеріалу. Мотивація відіграє вирі-

шальну роль у будь-якій сфері діяльності людини. Вперше 

поняття «мотивація» як термін було включено в психоло-

гічний вжиток А. Шопенгауером в роботі «Чотири прин-

ципи достатньої причини» (1900–1910) для пояснення 

причин поведінки людини і тварин [2, с.65]. 

На сьогоднішній день існує багато визначень слова 

«мотивація». «Їх можна віднести до двох напрямків. 

Перший розглядає мотивацію зі структурних позицій, як 

сукупність чинників або мотивів…Другий напрямок 

розглядає мотивацію не як статичне, а як динамічне 

утворення, як процес, механізм» [2, с.65]. 

Мотивації за К.К. Платоновим визначається, як сукуп-

ність мотивів; спонукання, що викликають активність 

людини і визначають спрямованість цієї активності [7]. 

Вивчаючи концепцію професійної мотивації студентів 

як фактору конкурентності на ринку праці, Ю. Нікітін, 

І. Нікітіна та С. Єрохін дали таке визначення мотивація, 

як загальну назву для процесів, методів і засобів спону-

кання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, 

активного засвоєння змісту освіти [3].  

За визначенням Коваленко О.Е., навчальною мотиваці-

єю є мотивована активність, яку демонструють студенти 

при досягненні цілей навчання [8, с.211]. 

Аналіз досліджень вітчизняних вчених які займаються 

проблемою формування позитивної мотивації до навчаль-

но-пізнавального процесу [2-3] показав, існують такі 

умови, що впливають на формування позитивної мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, а саме:  

В статті представлено теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних умов та визначення 

факторів, що впливають на мотивацію студентів до навчання у вищих навчальних закладах. 

В якості методів дослідження були обрані: аналіз та систематизація психолого-педагогічної 

літератури, педагогічне спостереження, опитування студентів за допомогою авторської анкети-

опитувальника, опитування для визначення напряму навчальної мотивації. 

Результатами праці є визначенні необхідні умови для підвищення рівня позитивної мотивації до 

навчання та принципи їх успішного впровадження у навчальний процес. 

Ключові слова: мотивація в освіті, студенти, фактори, педагогічні умови, питання, інженерно-

педагогічна освіта, внутрішня мотивація. 
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1) професіоналізм викладача (компетентність самого 

викладача, його бажання та вміння навчити);  

2) ставлення до студента як до потенційно компетент-

ного фахівця;  

3) сприяння самовизначенню студента, розвиток пози-

тивних емоцій студента в процесі навчання;  

4) організація навчання як процесу пізнання;  

5) використання методів, що стимулюють навчально-

пізнавальну діяльність; 

6) усвідомлення локальних та кінцевих цілей навчання;  

7) професійна спрямованість навчальної діяльності;  

8) доступність змісту навчального матеріалу, що пропо-

нується викладачем на занятті;  

9) постійне створення та «підкріплення» ситуації 

успіху для невпевнених в своїх силах студентів.  

Отже, визначення навчальної мотивації і тенденцій її 

розвитку дозволили нам організувати експериментальне 

виявлення факторів, що впливають на формування навча-

льної мотивації студентів закладів вищої освіти. 

В ході дослідження було проведено анкетування студе-

нтів Української інженерно-педагогічної академії з 

метою виявлення рівня зовнішньої та внутрішньої мотива-

ції студентів, рівня розвитку внутрішньої мотивації 

студентів, а також основних стимулів та способів мотиву-

вання студентів до навчання, виявлення в навчальному 

процесі факторів, що знижують рівень мотивації студентів. 

В анкетуванні взяло участь 60 студентів 2–6 курсів: 

інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей 

технологічного факультету, факультету міжнародних 

освітніх програм, факультету енергетики, енергозберігаю-

чих технологій і автоматизації енергетичних процесів, 

факультету комп’ютерних і інтегрованих технологій в 

виробництві та освіті та факультету економічних управ-

лінських та освітніх технологій. Студентам було запропо-

новано відповісти на питання двох опитувальників [9-10].  

Виходячи з аналізу результатів опитування стає очеви-

дно, що найменш вмотивованими є студенти 2-го та поча-

тку 3-го курсів, коли ще не викладаються спеціальні 

дисципліни. Можливо, це відбувається через повторення 

та поглиблення шкільного курсу і через те, що поступово у 

підсвідомість закрадається сумнів: «А чи не марно я 

поступив саме в цій заклад освіти? А чи та спеціальність, 

яку я обрав – це саме те, що треба? Та коли, нарешті, нас 

навчатимуть тому, задля чого ми поступали?» І ось коли 

під час навчання на 3 курсі починається викладання 

спецдисциплін, рівень мотивації переходить у фазу змін: 

або мотивація зростає, або приходить остаточне розчару-

вання [11, c.1-2]. 

Завдяки анкетуванню [11, c.2-8] були визначені факто-

ри, що впливають на формування навчальної мотивації 

студентів закладів вищої освіти, а саме: 
– цілеспрямованість дій закладу щодо формування 

пози-тивної мотивації навчання 

– рівень кваліфікації викладачів та майстрів виробни-

чого навчання, 

– позитивне ставлення викладачів до навчання студентів, 

– організація практико орієнтовного навчання у вишах,  
– застосування інноваційних методів і технологій 

навчання,  

– особистісно-орієнтована організація навчального 

процесу, 

– застосування сучасної матеріальної бази навчання,  
– сприяння самовизначенню студента, розвиток позити-

вних емоцій студента в процесі навчання.  

Визначені фактори впливу на навчальну мотивацію сту-

дентів та певні проблеми надихнули нас на аналіз та 

визначення педагогічних умов формування мотивації 

студентів до навчання, шляхів подолання негараздів 

задля того, щоб своєчасно впливати на розвиток мотива-

ційної сфери студентів кожного року навчання 

На підставі уявлення Н.В. Кузьміної [12] про педагогі-

чну систему, її структурні та функціональні компоненти 

визначимо педагогічні умови формування мотивації 

студентів до навчання. 

Першою умовою формування позитивної навчальної 

мотивації студентів є усвідомлення всіма підрозділами 

закладу вищої освіти загальної мети, яка полягає у 

формуванні професійної спрямованості на інженерно-

педагогічну діяльність у межах обраної студентами 

спеціальності. Це означає, що викладачі, допоміжний 

персонал кафедр, працівники деканатів та учбової 

частини, адміністрація закладу вищої освіти мають 

сприяти задоволенню професійних інтересів студентів, 

якомога краще організувати для них навчальний процес. 

Основне завдання кожного працівника закладу вищої 

освіти – спрямувати мотивацію навчальної діяльності 

студентів на зацікавленість та перспективність професії. 

Другою умовою є обрання кафедрами випереджаль-

ного змісту вищої освіти, яка задовольняє сучасним 

вимогам ринку праці. Спрямованість на практико орієнто-

вану професійну освіту вимагає від закладу перерозподіл 

годин відповідно збільшуючи їх на практичне навчання 

(виробниче навчання, усі види практики) та зменшуючи 

на дисципліни, які не несуть професійного навантаження 

та відбирають цінний час студента, який має бути витраче-

ний з максимальною користю для формування майбут-

нього професіонала. 

1. Якщо з якихось причин не є можливим зменшити 

кількість годин на загальноосвітні дисципліни, то конче 
необхідно проводити для студентів якомога більше екскур-

сій у ті місця, які пов’язані з майбутньою професією. Тоді 

вже на ранній стадії можна буде виявити так звану «про-

фесійну непридатність», яка, на думку психологів, є підсві-

домим шоком через масштаб побаченого. Висновки 

можна робити тільки через деякий час, коли шок пройде. 

2. Треба проводити зустрічі з фахівцями, з колишніми 

випускниками, які з власного досвіду можуть розповісти 

з чим можуть зіткнутися студенти і які є шляхи позбутися 

негативу та уникнути розчарувань. 

3. Влаштовувати поїздки, щоб найкращі студенти, які 

показали зацікавленість під час навчання, їдуть групою 

на найкращі світові підприємства на екскурсію, або на 

зустріч з провідними фахівцями своєї майбутньої професії 

чи на технологічну практику. Тоді можна задати основні 

питання, поділитися ідеями (і бути почутими), тоді 

можна зарекомендувати себе, щоб у майбутньому стати 

до праці саме туди, де тебе почули. Це і є найбільш впливо-

ві заходи, що впливають саме на внутрішню навчальну 

мотивацію. 

Третьою педагогічною умовою формування позитивної 

навчальної мотивації студентів є застосування інновацій-

них способів педагогічної комунікації. 
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Необхідно врахувати сучасні вимоги до методів навчан-
ня: практики повинно бути більше, ніж теорії вдвічі. 
Тоді випускники будуть відчувати себе впевненими у 
майбутній професійній діяльності, свідомо обирати 
місця практики та подальшої праці. Проводити її краще 
в реальних умовах на підприємствах або моделювати у 
створених необхідних умовах закладу вищої освіти 
шляхом інноваційних технологій.  

Особливе місце займають застосування сучасних засо-
бів навчання, до яких також висуваються певні вимоги: 
методичні посібники мають бути актуальними, узгоджени-
ми з сучасними технологіями та обладнанням, яке застосо-
вується на виробництві, саме обладнання має бути справ-
ним, аби студенти відпрацьовували на ньому практичні 
уміння та професійні навички. 

Слід також зазначити і основні вимоги до форм нав-
чання: індивідуальні – мають нести творчій характер, 
групові – мають об’єднувати майбутніх фахівців для 
робити в команді. Якщо використовувати в якості методу 
навчання ділові ігри, то будуть одночасно застосовані 
обидві форми навчання. 

Четвертою педагогічною умовою формування навчаль-
ної мотивації студентів є компетентний викладач закладу 
вищої освіти, який володіє навичками управління мотива-
ційної сфери студента. 

Він має формувати навчальну мотивацію студента на 
різних етапах навчальної діяльності: від пропедевтичного 
курсу «Вступ до фаху» до дипломного проектування в 
магістратурі. Але прийоми і методи формування навчаль-
ної мотивації мають бути різноманітними, що враховують 
емоційний стан студента у даний момент навчання, склад-
ність і кількість дисциплін, напруженість самопідготовки, 
брак часу. 

Останньою педагогічною умовою формування позитив-
ної навчальної мотивації є вимоги до студента: його 
цінностей, професійних інтересів, здібностей, рівня сфор-
мованості професійної спрямованості, рівня загальноосвіт-
ньої підготовки, загального культурного рівня, що має 
бути враховано під час конкурсного відбору студентів на 
навчання. 

Студент під час навчання повинен виконувати настано-
ви викладача, вивчати та розвивати власну особистість, 
визначати свої інтереси, нахили, спрямованість, корегу-
вати їх розвиток. 

Задля подолання існуючих організаційних, змістовних, 
матеріальних і кадрових проблем необхідно в процесі 
інженерно-педагогічної підготовки додержуватись таких 
рекомендацій:  

1. Стосовно некоректного ставлення до студентів та 
невміння донести навчальну інформацію, то треба розумі-
ти, що не кожен майстер виробничого навчання має педа-
гогічну освіту. Такі люди дійсно компетентні у галузі 
виробництва, але не завжди можуть донести навчальну 
інформацію. В першу чергу, треба надати педагогічну 
освіту саме тим майстрам, що працюють зі студентами, а 
потім жорстко вимагати коректного ставлення. Ця обста-
вина дуже впливає на мотивацію навчання, тому тих викла-
дачів, які некоректно ставляться до студентів не слід 
запрошувати на роботу зі студентами. 

2. Щодо некомпетентності викладачів та застарілих 
методичних рекомендацій, то викладачі мають проходити 
навчання на курсах підвищення кваліфікації не формально, 

а фактично, проводити регулярний обмін досвідом між 
підприємствами та вишами, щоб розробити сучасну та 
актуальну навчальну програму, яка задовольнить вимогам 
студентів та підприємств на ринку праці. Це і участь у 
грантових програмах, впровадження результатів наукових 
досліджень в навчальний процес закладу вищої освіти, 
залучення студентів до виконання дослідницьких робіт і 
написання наукових статей. 

3. Стосовно удосконалення матеріальної бази, практич-
ні заняття можна проводити на підприємствах, як передба-
чено дуальною системою навчання, де студенти викону-
ватимуть реальні завдання, а не вирішуватимуть абстрактні 
одноразові задачі, які не мають сенсу на сучасних підпри-
ємствах. Досвід впровадження дуальної системи професій-
ного навчання вже має система професійно-технічної 
освіти, яка вже два роки застосовує її у практиці підгото-
вки робітничих кадрів різних галузей народного господарс-
тва. Майбутні інженери-педагоги також мають отримати 
досвід підготовки за дуальною системою навчання. 

4. Викладачам треба вірити в навчальні можливості 
студентів, створювати «ситуацію успіху», надати їм 
можливість спробувати зробити щось самостійно, щоб 
вони не боялися помилок і вміли їх виправляти за необ-
хідності. Для цього можна впроваджувати такі інноваційні 
технології навчання, як, наприклад, ділові ігри, або 
залучати студентів до майбутньої професійної діяльності 
згідно їх профілю. Тих, хто вчиться на технологів легкої 
промисловості або на дизайні, можна залучити до розробки 
власних колекцій одягу, але рахувати ці розробки, як 
проекти (можливо й курсові), які зазвичай розробляють 
тільки теоретично без відшивання зразків. 

Якщо загальноосвітній та загальнокультурний рівень 
студентів не дозволяє їм впоратись із творчими завдан-
нями, можливо застосовувати диференційні завдання 
щодо складності та рівня самостійності їх виконання. 

5. Адміністрації закладу вищої освіти рекомендовано 
проводити анкетування студентів та викладачів для 
виявлення рівня сформованості професійної спрямованості 
особистості, мотивів навчання, задоволеністю обраною 
спеціальністю, рівнем викладання, змістом освіти, мето-

дами та засобами навчання, матеріальним забезпеченням 
освітнього процесу.  

Результати такого опитування необхідно обговорювати 
з викладачами кафедр, розробити на випускаючих кафед-
рах систему заходів для кожного курсу, які б підвищували 
рівень мотивації студентів до навчання, посилювали 
зацікавленість обраною професією, формували задоволе-
ність студентів змістом і методиками навчання. 

6. Особлива роль у формування навчальної мотивації 
студентів належить кураторам навчальних груп, які у 
поза навчальної діяльності мають формувати професійно-
педагогічну спрямованість студентів. 

Висновки. В умовах, коли конкуренція закладів вищої 
освіти надто висока, а демографічна ситуація не найкраща 
щодо кількості випускників середньої освіти, викладачі 
мають прагнути надати якомога якісну освітню послугу, 
яка би виділила його серед інших колег в позитивному 
сенсі, аби здобути більше абітурієнтів на наступний рік 
для навчання за певною спеціальністю. 

Навчальна діяльність передусім мотивується внутріш-
нім мотивом, коли пізнавальна потреба особистості 
спрямована на предмет діяльності (самореалізація, 
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самовираження, мрії, при яких освіта є складовою части-
ною плану їх реалізації тощо), а також зовнішніми мотива-
ми (стипендія, престиж, досягнення, виклик). 

Отже, одним із основних завдань сучасних педагогів 
є формування у студентів стійкої мотивації до навчання, 
що допоможе їм визначитися професійно та стати квалі-
фікованими фахівцями.  

Проведене анкетування виявило фактори, що вплива-
ють на мотивацію студентів до навчальної діяльності. 
Згідно цих факторів були сформульовані умови форму-
вання позитивної навчальної мотивації.  

Вважаємо, що на сьогоднішній день визначені педагогі-
чні умови найбільш відповідають завданням формування 
позитивної навчальної мотивації студентів закладів 
вищої освіти.  

Перспективами дослідження є вдосконалення змісту 
згідно до освіти для навчання студентів інженерно-
педагогічних спеціальностей. 
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Постановка проблеми. На початку третього тисячо-

ліття поглиблюються та прискорюються загальноосвітні 

соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, 

які визначають розвиток людства на сучасному етапі 

його життєдіяльності. Глобальні суспільні зрушення 

мають систематичний, швидкий, незворотній характер. 

Вони зумовлені науково-технічним прогресом, швидкою 

інформатизацією та комп’ютеризацією, демократизацією 
суспільного життя у більшості країн світу. Тому провід-

ними завданнями виступають розвиток особистісних 

якостей і творчих здібностей людини, уміння самостійно 

здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієн-

туватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать 

в основі реформування сучасної загальноосвітньої 

школи, головне завдання якої – підготувати компетентну 

особистість, здатну знаходити правильні рішення у 

конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому – і в 

професійних ситуаціях. 

Аналіз досліджень і публікацій. Означені проблеми 

стали предметом глибокого й різнобічного дослідження, 

які проводять міжнародні організації, що працюють у 

сфері освіти, – ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, 

Організація європейського співробітництва, Міжнародний 

департамент стандартів та ін. Доцільно, на наш погляд, 

особливу увагу звернути на ключові компетентності які є 

інтегрованою характеристикою особистості. Саме у розв’я-

занні цієї проблематики вагомих результатів досягли 

українські науковці – Т. Байбара, Н. Бібик, О. Біда, 

С. Бондар, М. Вашуленко, І. Гудзик, Л. Коваль, 

О. Онопрієнко, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

Педагогічна теорія і практика підтверджують, що 

малодослідженими залишаються питання провідної ролі 

післядипломної освіти у формуванні компетентності як 

одиниці виміру освіченості людини, що полягає не у 

визначенні суми завчених знань, умінь, навичок, а як 

здатність діяти в різноманітних проблемних ситуаціях. 

Мета статті полягає у визначенні організаційно-

педагогічних засад інноваційного розвитку післядиплом-

ної освіти на засадах компетентнісного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта є 

соціальним інститутом, через який проходить кожна 

людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця 

і громадянина. Завдяки діяльності вчителя реалізується 

державна політика у сфері інтелектуального, духовного 

потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і 

культури, збереженні і примноженні культурної спадщини 

й формування людини майбутнього, а також забезпечу-

ється Конституційне право громадянина України на 

здобуття освіти. Все це актуалізує проблеми підготовки 

вчителя, його професійного становлення і професійної 

компетентності. Саме компетентнісний підхід розгляда-

ється як один із важливих концептуальних принципів, 

що визначає сучасну методологію оновлення змісту 

освіти. Ключова позиція в цьому належить інститутам 

післядипломної педагогічної освіти. 

Посилаючись на міжнародний досвід, можна стверджу-

вати, що поняття «ключові компетентності» виступає в 

даному контексті як «вузлове» поняття, оскільки компе-

тентність носить інтегрований характер, а саме об’єднує 

професійні знання, інтелектуальні навички, вміння і 

способи діяльності. 

З’ясуємо, насамперед, суть професійної компетентності 

вчителя. У психологічному словнику записано: це сукуп-

ність його особистісних якостей, загальної культури та 

кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, 

гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає 

оптимальний результат [3].  

На перший план висуваються внутрішні фактори вчи-

теля: особистісні якості, тобто структура особистісних 

здібностей та рис характеру, його загальна культура, 

управлінські та організаторські можливості, а вже потім – 

кваліфікаційна компетентність, яка передбачає знання, 

уміння, навички з отриманої спеціальності [2].  

Професійна компетентність – це базова характеристика 

діяльності спеціаліста; вона включає як змістовий 

(знання), так і процесуальний (уміння) компоненти і моє 

суттєві ознаки: мобільність знань, гнучкість методів 

професійної діяльності і критичність мислення [4]. 

Професійно-педагогічна компетентність вчителя є 

складовою багаторівневою стійкою структурою його 

психічних рис, що формуються внаслідок інтеграції 

досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, значущих 

для вчителя особистісних якостей і має окресленні 

суттєві ознаки (мобільність, гнучкість і критичність 

мислення) [1]. Ці зрушення висувають нові вимоги до 

трудової діяльності наших співгромадян; якості їх 

У статті розкрито специфіку компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Визначено організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку післядипломної освіти на засадах 

компетентнісного підходу та розкрито їх суть. Запропоновано складові для ефективного забезпечення 

інноваційного розвитку післядипломної освіти на засадах компетентнісного підходу. Спроектовано 

діяльність щодо забезпечення оптимальних умов для формування педагогічної компетентності. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, компетентнісний підхід, організаційно-педагогічні засади, 

проектування діяльності, система післядипломнлї педагогічної освіти. 
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професійної підготовки і професійної компетенції, рівня 

соціально-професійної мобільності, конкурентноспро-

можності на ринку праці. 

Розглянемо складові організаційно-педагогічного 

забезпечення інноваційного розвитку післядипломної 

освіти на засадах компетентнісного підходу. 

Виходячи із сучасних вимог, нами визначено основні 

шляхи розвитку професійної компетентності педагога: 

– робота в методичних об’єднаннях, творчих групах; 

– дослідницька діяльність; 

– інноваційна діяльність, освоєння нових педагогічних 

технологій; 

– різні форми педагогічної підтримки; 

– активна участь в педагогічних конкурсах і фестивалях; 

– презентація власного педагогічного досвіду; 

– використання ІКТ та ін. 

Але жоден з перерахованих способів не буде ефектив-

ним, якщо педагог не усвідомить необхідність підвищення 

власної професійної компетентності.  

Нами встановлено, що ефективність процесу форму-

вання педагогічної компетентності педагогів у процесі 

післядипломної освіти залежить від повноти реалізації 

усіх його складових. Конкретними шляхами можуть бути: 

– включення проблематики професійно-педагогічної 

компетентності до дослідницьких програм та планів 

перепідготовки педагогів; проведення науково-теоретич-

них конференцій, практично-методичних нарад з актуаль-

них проблем формування педагогічної компетентності; 

– корегування та узгодження змісту освіти, навчальних 

планів та програм з метою орієнтації на основні компоне-

нти професійно-педагогічної компетентності, розробка 

та запровадження нових курсів, що сприятимуть форму-

ванню професійно-педагогічної компетеності педагогів;  

– науково-методичне забезпечення перепідготовки 

педагогічних працівників з урахуванням основних видів 

компетенцій педагогів; 

– розробка та видання типових програм, методичних 

посібників, підручників, методичних матеріалів; 

– розробка й запровадження нових методик навчання 

та виховання з метою формування конкурентоспромож-

ного працівника освітньої галузі; 

– створення на базі кращих освітянських закладів 

експериментальних центрів, лабораторій для опрацювання 

конкретних технологій, поширення передового досвіду 

творчих педагогічних працівників, використання з цією 

метою засобів масової інформації; 

– вивчення світового педагогічного досвіду, адаптація 

кращих прикладів формування педагогічної компетентності; 

– налагодження контактів з міжнародними організаці-

ями, проведення спільних міжнародних заходів та проектів 

з проблем формування професійно-педагогічної компетен-

тності. 

Висновки. Підвищення кваліфікації можна розглядати 

як неперервний процес, основними компонентами якого 

є курсова піготовка, міжкурсова методична робота, 

самоосвіта, між якими існує органічний влаємозв’язок. 

Головними формами методичної роботи в міжкурсовий 

період вважаються семінари, семінари-практикуми, 

методичні об’єднання, школи передового педагогічного 

досвіду, творчі групи, конференції, педагогічні читання, 

університети науково-педагогічних знань та ін., на яких 

учителі здобувають нові знання, аналізують педагогічні 

ситуації, шукають шляхи їх оптимального розв’язання. 

Як засвідчив проведений у ХОІППО моніторинг, заняття 

здебільшого носять практичну спрямованість. 

Перспективи подальших розвідок. Публікація не 

вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. Подальших 

наукових досліджень потребують процеси постійного 

оновлення професійних знань педагогічних працівників 

як складової неперервного навчання. 
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Постановка проблеми. У концепції довгостроко-

вого соціально-економічного розвитку України на 

період до 2020 року проголошений курс на розширення 

використання інформаційних і телекомунікаційних 

технологій для розвитку нових форм і методів навчання, 

в тому числі дистанційної освіти, а також на створення 

системи безперервної професійної підготовки педагогів 

в галузі інформаційно комунікаційних і дистанційних 

освітніх технологій (ДОТ). Відповідно до «Положення 
про дистанційне навчання» [2], технології дистанційного 

навчання – це комплекс освітніх технологій, включаючи 

психолого-педагогічні й інформаційно-комунікаційні, 

що надають можливість реалізувати процес дистанційного 

навчання у навчальних закладах і наукових установах. 

Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання 

є системою засобів, прийомів, кроків, послідовне здій-

снення яких забезпечує виконання завдань навчання, 

виховання і розвитку особистості [2]. У зв’язку з цим, в 

навчальних закладах все більш висуваються вимоги до 

забезпеченості освітнього процесу електронними ресур-

сами, створення інтерактивності процесу навчання та 

взаємодії всіх учасників навчального процесу за 

допомогою інформаційно-комунікаційних та дистанційних 

освітніх технологій. 

Також, останнім часом до випускників вузів, майбут-

нім педагогам професійного навчання, ставиться вимога 

в галузі використання дистанційних освітніх технологій. 

Сьогодні викладач, який працює і в традиційній і в дис-

танційній системі навчання, повинен бути здатний не 

тільки створювати засоби дистанційного навчання, а й 

найголовніше, здійснювати навчальний процес з викорис-

танням теле- і відеокомунікацій, вміти управляти собою 

і віртуальної аудиторією в інтерактивному режимі. 

Теоретичний аналіз і систематизація психолого-педа-

гогічних джерел дозволили визначити ступінь вивченості 

проблеми підготовки педагогів професійного навчання у 

вузі до використання дистанційних освітніх технологій у 

професійній діяльності. 

Виявлені недоліки і протиріччя сприяли формулю-

ванню педагогічної проблеми: які теоретичні основи, 

зміст і педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання, що забезпечують формування у 

них компетентності в галузі використання дистанційних 

освітніх технологій? 

Мета дослідження: підвищення якості підготовки май-

бутніх педагогів професійного навчання шляхом форму-

вання у них компетентності в галузі використання дис-

танційних освітніх технологій. Для вирішення цього 

питання проводився педагогічний експеримент, в ході 

якого застосовувалися такі методи, як «метод експертних 

оцінок», опитування у вигляді анкетування, тестування 

студентів на виявлення рівня сформованості компетентно-

сті в галузі використання дистанційних освітніх техноло-

гій, а також вивчення продуктів діяльності студентів, 

кількісний і якісний аналіз отриманих даних. 

Виклад основного матеріалу. Політика активного 

впровадження в освітній процес дистанційних освітніх 

технологій здійснюється переважно вищими професійними 

навчальними закладами, в середніх спеціальних навчаль-

них закладах рішення даного питання обмежується, по-

перше, специфікою організації навчального процесу, а 

також рядом існуючих проблем, які стали предметом 

наукового дослідження багатьох вчених 

Теоретико-методологічні засади розвитку інформацій-

них технологій у галузі освіти вивчаються вітчизняними 
і зарубіжними вченими: А. Андрєєв, І. Булах, О. Хуторський 
та ін; психолого-педагогічні засади дистанційного 

навчання Р. Гуревич, О. Кареліна, В. Кухаренко, Є. Полат, 

С. Сисоєва та ін.; теоретичні та методичні засади дистан-

ційного навчання у вищій школі О. Веренич, Т. Койчева, 

І. Лем, Ф. Локвуд, П. Федорчук та ін; впровадження у 

педагогічну практику ідей дистанційного навчання 

О. Андрєєв, Е. Гендерсон, В. Кухаренко, О. Рибалко, 

Є. Полат, В. Солдаткін та ін.  

У зв’язку з цим в даний час до професійних навчальних 

закладів все більше висуваються вимоги в частині забез-

печеності освітнього процесу електронними ресурсами, 

створення інтерактивності процесу навчання і взаємодії 

всіх учасників навчального процесу за допомогою інфор-

маційно-комунікаційних та дистанційних освітніх 

технологій. 

Політика активного впровадження в освітній процес 

В статті обґрунтована доцільність впровадження дистанційних освітніх технологій в освіту для 

підвищення вимог до педагогів професійного навчання в галузі організації освітнього процесу з їх 

застосування. Визначена необхідність формування компетентності педагога в області дистанційних 

освітніх технологій та нерозробленість критеріїв оцінки для визначення рівня її сформованості. Виявлені 

недоліки і протиріччя формулювання педагогічної проблеми: теоретичні основи, зміст і педагогічні умови 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, які забезпечують формування у них 

компетентності в галузі використання дистанційних освітніх технологій. 

Ключові слова: професійна підготовка педагогів, дистанційні освітні технології, процес дистанційного 

навчання, педагогічний експеримент, професійне навчання. 
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дистанційних освітніх технологій здійснюється переважно 

вищими професійними навчальними закладами, в середніх 

спеціальних навчальних закладах рішення даного питання 

обмежується, по-перше, специфікою організації навчаль-

ного процесу в ссузах, а також рядом існуючих проблем, 

[3, с.8]. які стали предметом наукового дослідження. 

Так, серед виділених проблем, що гальмують процес 

впровадження дистанційних освітніх технологій, особлива 

увага приділяється проблемі нестачі педагогічних кадрів, 

компетентних в області дистанційних освітніх технологій. 

Рішення даної проблеми вимагає спеціально організованої 

підготовки викладачів, що є досить дорогим процесом 

для вищих навчальних закладів. 

Тому останнім часом до випускників вузів, майбутнім 

педагогам професійного навчання, ставиться вимога в 

галузі використання дистанційних освітніх технологій. 

Сьогодні викладач, який працює і в традиційній і в дистан-

ційній системі навчання, повинен бути здатний не просто 

створювати засоби дистанційного навчання, а й найголов-

ніше, здійснювати навчальний процес з використанням 

теле- і відеокомунікацій, вміти управляти собою і 

віртуальної аудиторією в інтерактивному режимі.  

Також була позначена сукупність певних знань, умінь і 

навичок, необхідних викладачам для того, щоб бути 

компетентними в галузі дистанційного навчання, однак 

результати вказують на недостатню розробленість 

проблеми підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання до використання дистанційних освітніх технологій. 

Нами здійснювалося вивчення проблеми в теорії та 

практиці роботи вітчизняних професійних навчальних 

закладів з дистанційними освітніми технологіями, форму-

валася основна концепція, визначався предмет, гіпотеза, 

етапи, завдання та напрямки дослідження, розроблялися 

зміст і компонентну структуру компетентності в галузі 

використання дистанційних освітніх технологій; визнача-

лися компоненти, критерії та показники оцінки сформова-

ності компетентності у майбутніх педагогів професійного 

навчання в галузі використання дистанційних освітніх 

технологій. Далі визначалися теоретико-методологічні 

основи проектування інноваційної технології підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання до викорис-

тання дистанційних освітніх технологій; розроблялися 

зміст і методи роботи, проектувалася інноваційна техно-

логія підготовки на основі міждисциплінарних зв’язків, 

розроблявся і апробувався спеціальний курс «Дистанційні 

освітні технології», створювалася і впроваджувалася 

система взаємодоповнюючих один одного творчих завдань, 

виявлялися педагогічні умови, що забезпечують ефектив-

ність реалізації технології. проводилась дослідно-експе-

риментальна перевірка висунутої гіпотези дослідження, 

виявлялася ефективність розробленої інноваційної тех-

нології і проводилася апробація отриманих висновків, а 

також здійснювалася якісна і кількісна статистична 

обробка даних, узагальнювались одержані результати, 

підбивалися підсумки перевірки впровадження інновацій-

них технології підготовки майбутніх педагогів до викорис-

тання дистанційних освітніх технологій [1, с.24]. 

Інноваційна технологія підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання до використання дистанційних 

освітніх технологій базується на міждисциплінарних 

зв’язках і вирішує головне завдання: забезпечення 

процесу формування компетентності в області дистанцій-

них освітніх технологій. Інноваційна технологія включає 

в себе послідовність взаємопов’язаних етапів підготовки 

майбутніх педагогів: підготовчий, мотиваційний, інфор-

маційний, практико-орієнтований та рефлексивний. 

Визначення рівня сформованості компетентності в 

області дистанційних освітніх технологій як результату 

впровадження інноваційної технології здійснюється за 

допомогою розроблених вимірювально-оціночних матеріа-

лів, які задіяні в експерименті напряму підготовки; 

технологічної карти, яка містить критерії і показники 

оцінки досягнень майбутніх педагогів в ході виконання 

системи творчих завдань, спрямованих на формування 

компетентності в галузі використання дистанційних 

освітніх технологій. 

Комплекс педагогічних умов, які впливають на резуль-

тативність процесу підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання до використання дистанційних 

освітніх технологій у професійній діяльності: психолого-

педагогічних: сформованість у студентів мотиваційно-

ціннісного ставлення до процесу вивчення дистанційних 

освітніх технологій і їх використання у професійній 

діяльності; психолого-педагогічний супровід студентів в 

процесі створення і використання дистанційних освітніх 

технологій; навчально-методичних: готовність професор-

сько-викладацького складу до використання дистанційних 

освітніх технологій в навчальному процесі ВНЗ; наявність 

нової версії навчально-методичних комплексів дисциплін з 

впровадженими елементами дистанційних освітніх техно-

логій; інтерактивність та постійне підвищення рівня само-

стійності студентів при виконанні завдань по створенню 

та використанню дистанційних освітніх технологій. 

Актуальність проблеми дослідження обумовлює необ-

хідність створення такого технологічного забезпечення 

процесу підготовки студентів, який відповідав би 

сучасному замовлення на випускника вузу – педагога 

професійного навчання, компетентного в області дистан-

ційних освітніх технологій. 

Висновок. На основі аналізу філософської, психологіч-

ної, науково-педагогічної та методичної літератури, 

законодавчої бази, яка регулює систему дистанційного 

навчання, а також виявлених потреб роботодавця, в 

проведеному дослідженні розкриті змістовні аспекти 

компонентної структури компетентності педагога 

професійного навчання в галузі використання дистанцій-

них освітніх технологій з урахуванням специфіки діяльно-

сті сучасного педагога дистанційного навчання. 

Розроблено та експериментально апробовано іннова-

ційна технологія підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання до використання дистанційних 

освітніх технологій, спрямована на формування компетен-

тності в галузі використання дистанційних освітніх 

технологій. До організаційної складової технології 

відносяться принципи, методи, засоби і форми навчання. 

Головною змістовною складовою інноваційної технології є 

курс «Дистанційні освітні технології» та інтегрована 

дисципліна «Педагогічні комунікації». Результативна 

складова – контроль освітніх результатів за допомогою 

портфоліо досягнень, аналіз кінцевого результату. 

Основою формування заданої компетентності є осво-

єння студентами програми курсу «Дистанційні освітні 



   
66 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

технології». Курс спрямований на систематизацію 

отриманих в ході вивчення дисциплін загально-професій-

ного блоку основної освітньої програми спеціальності 

«Професійне навчання» знань, умінь і практичного 

досвіду, формування додаткових умінь. 

Здатність до створення і використання дистанційних 

освітніх технологій є розробка методичних рекомендацій 

щодо створення і використання елементів дистанційних 

освітніх технологій, методичні рекомендації щодо 

організації процесу підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання до використання дистанційних 

освітніх технологій, програма і методичні рекомендації 

до організації курсу. 

З метою визначення педагогічної доцільності розроб-

лена інноваційна технологія піддана експериментальному 

дослідженню, яке проводилося в рамках освітнього 

процесу студентів спеціальності «Професійне навчання 

(по галузях)». Для визначення рівня сформованості 

досліджуваної компетентності проведена діагностика за 

спеціально розробленою системою, що включає портфоліо 

досягнень, комплекс психолого-педагогічних методик. 

Результати діагностики дозволили зробити висновок про 

підвищення рівня мотивації до професійної діяльності в 

системі ДО, підвищення рівня сформованості компонент-

ного складу компетенцій в області ДОТ, здатності до 

рефлексії педагогічної діяльності в системі ДО, завдяки 

запропонованій інноваційної освітньої технології. 

Запропоновані інноваційна технологія підготовки та 

програма авторського курсу, методичні та практичні 

рекомендації можуть використовуватися не тільки в вузі 

при підготовці студентів спеціальності «Професійне 

навчання (по галузях)», а й у всіх професійних навчальних 

закладах, на педагогічних спеціальностях з внесенням 

відповідних коректив, а також в центрах підвищення 

кваліфікації та додаткової освіти. 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує пов-

ною мірою багатогранну проблему підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання до використання 

дистанційних освітніх технологій у професійній діяльності. 

Як спрямовуючу силу для подальшої роботи нами пропо-

нується наступне – розвиток у студентів педагогічних 

спеціальностей компетенцій в галузі дистанційного 

навчання за допомогою створеного міждисциплінарного 

модуля.  

Отже, одним з ефективних засобів удосконалення 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання 

до використання дистанційних освітніх технологій у 

вищому педагогічному навчальному закладі є організація 

навчання з використанням технологій дистанційного 

навчання, зокрема психолого-педагогічних технологій 

дистанційного навчання на основі компетентнісного 

підходу, що дає змогу забезпечити ефективність навчання і 

підвищити практичну значущість його результатів, 

зокрема сформувати компетентності щодо розв’язування 

конкретних практичних задач із застосуванням засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
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TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR USING DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

The article substantiates the feasibility of the distant educational technologies adoption in education and the requirements 

increasing for the teachers vocational training in the educational process organizing with their use. The necessity of the 

forming teacher competence in the field of distance learning technologies and the lack of evaluation criteria for determining of 

the level formation are determined. It is revealed the deficiencies and contradictions of the pedagogical problem formulation: 

theoretical foundations, content and pedagogical conditions for the training of future teachers of vocational training, ensuring 

the formation of their competence in the use of distance learning technologies. 
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Постановка проблеми. Стратегічна мета сучасної 

освіти – сформувати високоосвіченого, інтелігентного, 

творчого вчителя з інноваційним типом мислення й діяль-

ності, який здатен гідно відповісти на виклики цивілізації. 

Динамічний розвиток науки, культури, суспільних 

відносин й відповідно зміни в економічному житті – все 

це зумовлює підвищення вимог не тільки до змісту освіти, 

а й до її якості. Адже саме забезпечення якості вищої 

освіти є «сьогодні чи не найважливішим пріоритетом як 

Болонського процесу, так і світової системи освіти 

загалом» [4, c.11]. У цьому контексті особливої актуально-

сті набуває питання створення такої системи навчання, 

яка б забезпечила формування конкурентоспроможного 

фахівця. Невід’ємною складовою якісної підготовки 

майбутніх фахівців є мовна освіта, яка посідає одне із 

визначних місць у системі універсальних та спеціальних 

компетентностей майбутнього вчителя, але передусім 

вчителя початкової школи. Адже саме від його професійної 

діяльності залежить формування (на початковому етапі) 

ключових компетентностей учнів.  

Мета статті – окреслити проблемні питання мовної під-

готовки майбутніх учителів початкової школи в межах 

сучасного вищого навчального закладу; висвітлити 

основні компоненти формування мовної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. Про важливість онов-

лення змісту мовної підготовки майбутніх спеціалістів 

йдеться в Концепції мовної освіти в Україні. Тут 

визначено мету, завдання, принципи вивчення мов, 

структуру і зміст мовної освіти, умови реалізації. 

Питання формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи у науковій літературі варто 

розглядати в декількох аспектах, як-от: в педагогічному, 

лінгвістичному та лінгводидактичному. Так, проблему 

компетентнісного підходу в освіті досліджували такі 

вчені: Бібік Н., Ващенко Л., Єрмаков І., Локшина О., 

Савченко О., Пометун О., Овчарук Л., Хомський Н., 

Хуторський А. та інші. Лінгвістичну основу цієї проб-

леми закладено у працях вітчизняних мовознавців 

(Городенська К., Гриценко П., Єрмоленко С., Дудик П., 

Кочерган М., Мацько Л., Плющ М., Пономарів О., 

Ющук І. тощо). У контексті реалізації компетентнісної 

парадигми сучасної мовної освіти у вищій школі важливе 

значення мають розвідки відомих українських лінгводида-

ктів (Біляєва О., Пентилюк М., Климової К. тощо). Однак 

попри те, що все ж існує низка досліджень, у яких висвіт-

лено різні аспекти мовної підготовки вчителів до професій-

ної діяльності, все ж дедалі гостро постає проблема 

якості та відповідного рівня підготовки майбутніх 

спеціалістів в контексті сучасної системи освіти.  

Світові тенденції глобалізації, соціально-економічні 

трансформації в Україні висувають нові вимоги до про-

фесійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи. У цьому контексті беззаперечною є роль вітчизня-

ної системи освіти, яка повинна забезпечити формування 

ключових компетентностей майбутніх спеціалістів. Так, 

з’ясовано, що термін «компетентність» походить від 

латинського слова competens, що в перекладі означає 

«належний» «відповідний». Компетентість у навчанні 

вітчизняні та зарубіжні науковці розглядають як інтегрова-

ний результат, який передбачає поряд з накопиченням 

класично визначених стандартів педагогічної науки 

(маємо на увазі знання, уміння й навички), формування 

здатності в майбутніх спеціалістів практично діяти, 

застосовувати досвід успішної діяльності у відповідній 

сфері. 

Аналіз наукової літератури доводить, що в сучасній 

педагогічній науці немає єдиної чіткої класифікації щодо 

компетентностей, якими мають оволодіти майбутні 

фахівці. Проте не викликає заперечень, що мовна 

компетентність належить до спеціальних (фахових) 

компетентностей. Загалом аналіз наукових джерел 

доводить, що думки вчених щодо визначення поняття 

«мовна компетентність», його змісту та структури не 

збігаються. Крім цього, у науковому обігу зустрічаємо 

паралельне вживання термінів «мовна компетентність» 

та «лінгвістична компетентність». Деякі сучасні вчені 

(Єрмоленко С., Мацько Л.) вважають, що ці поняття варто 

розмежовувати. Так, лінгвістична компетентність перед-

бачає обсяг знань, умінь та навичок у межах лінгвістики як 

У статті порушено питання мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в 

контексті розвитку нового освітнього простору. Окреслено основні тенденції підготовки майбутніх 

фахівців та запропоновано шляхи оновлення змісту мовної освіти в межах навчального процесу сучасної 

вищої педагогічної школи. У дослідженні використано теоретичні та емпіричні методи дослідження. 

Вивчення й аналіз практичної діяльності майбутніх фахівців дозволяє стверджувати, що рівень сучасної 

мовної підготовки майбутніх фахівців є невисоким. Це передусім створює протиріччя між новими 

вимогами до педагогічної праці і фаховим рівнем випускників вищої педагогічної школи. 

Ключові слова: професійна освіта, якість освіти, компетентнісний підхід, мовна компетентність, 

майбутній учитель, початкова школа. 
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науки. Відповідно цей аспект реалізується в осіб, які 

спеціально вивчають мовознавство. Тому в контексті 

питання формування професійної компетентності вчителів 

початкової школи доречно вживати термін «мовна компе-

тентність». Водночас можемо погодитися із вживанням 

терміна «лінгвістична компетентність» щодо характерис-

тики майбутнього вчителя початкової школи, якщо розгля-

дати його як здатність майбутніх фахівців виконувати 

елементарний лінгвістичний аналіз мовних одиниць, 

явищ відповідно до певних мовних рівнів. 

Питання складових мовної компетентності також знахо-

диться на стадії активного обговорення в колі сучасних 

науковців. На нашу думку, воно нерозривно пов’язане з 

формуванням компетенцій майбутніх спеціалістів. Адже 

відомо, що результатом набуття компетенцій є компетент-

ність [2, с.409]. «Ознакою ж компетенції є її специфічний 

предметний або загальнопредметний характер, що дає 

можливість визначити сфери формування (освітні галузі, 

навчальні предмети тощо)» [2, с.409]. У контексті 

нашого дослідження актуальним видається формування 

мовних компетенцій у межах певних філологічних дисцип-

лін (зокрема, сучасна українська літературна мова з 

практикумом, українська мова (за професійним спрямуван-

ням)). Зауважимо, що в науковій літературі зустрічаємо 

паралельне вживання цих термінів, а деколи їх навіть 

вживають на позначення синонімічних понять. Однак 

пропонуємо все ж розмежовувати поняття «мовна компе-

тентність» та «мовна компетенція». Так, у процесі під-

готовки майбутніх учителів початкової школи (у межах 

філологічних дисциплін) формуємо такі мовні ком-

петенції. 

Фонологічна компетенція пов’язана із знанням фоно-

логічної системи української мови, орфоепічна компетен-

ція полягає в оволодінні нормами літературної вимови, 

акцентологічна компетенція передбачає правильне 

наголошення слів. Ці види компетенції забезпечують 

відбиття звукового образу мови та правильне звукове 

відтворення мовлення. Лексична компетенція полягає в 

оволодінні лексичними засобами сучасної української 

літературної мови та відповідно вмінні користуватися 

ними. Крім цього, важливим у цьому контексті є широкий 

словниковий запас майбутнього вчителя, зокрема воло-

діння термінологією, яка є необхідною умовою успішної 

професійної діяльності майбутнього вчителя початкової 

школи. Фразеологічна компетенція не менш важлива в 

початковій школі, ніж вище зазначені види компетенції, 

адже фразеологізми становлять невід’ємну частину 

українського фольклору і складають національне багатство 

мови. Ознайомлення з фразеологічним багатством україн-

ської мови та вироблення навичок користування цими 

виражальними засобами має велике значення в роботі 

майбутнього вчителя. Граматична компетенція – знання 

граматичного матеріалу, вміння користуватися граматич-

ними ресурсами української мови, здатність використову-

вати це в педагогічній діяльності. Орфографічна компе-

тенція – це передусім умова грамотного письма. Зміст 

цієї компетенції передбачає знання принципів сучасної 

орфографії, системи правил, що визначають правопис 

слів відповідно до усталених норм. Варто зазначити, що 

сьогодні формування орфографічної компетенції є 

однією із актуальних проблем у вищій школі. Це пов’язано 

насамперед із правописною ситуацією, яка існує сьогодні в 

країні (маємо чинний правопис (остання редакція якого 

відбулася в 1994 році) та проект нової редакції «Україн-

ського правопису» (В. Німчук), який не є чинним)). 

В умовах правописного плюралізму одним із провідних 

завдань викладача-філолога є удосконалення та підвищен-

ня рівня орфографічної грамотності сучасних студентів. 

Пунктуаційна компетенція – здатність до логічного 

членування мовного потоку, знання принципів та правил 

сучасної української пунктуації, вміння продуктивно 

використовувати їх та передавати свої теоретичні та 

практичні надбання учням. Формування цих компетенцій 

не можливо без лексикографічної, що забезпечує знання 

лексикографічних джерел, які є невід’ємною частиною 

професійної діяльності вчителя. Стилістична компетен-

ція – знання функціональних стилів сучасної української 

мови, їх мовних особливостей; здатність майбутнього 

вчителя застосовувати потрібні та нормативні мовні 

засоби в межах відповідних стилів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямі. Дослідження мовної підготовки здійснено за 

двома напрямами: аналіз академічної успішності студентів 

та анкетування. Загалом у дослідженні брали участь 90 

студентів І, ІІ та ІІІ курсів денної форми навчання 

спеціальності «Початкова освіта» (м. Миколаїв). За 

результатами дослідження маємо такі показники: рівень 

А (90 – 100 балів) – 5%; рівень В (80–89 балів) – 15%; рі-

вень С (65–79 балів) – 35%; рівень Д (55–64 бали) – 35%; 

рівень Е (50–54 бали) – 10 %.  

Отже, наразі можемо відзначити тільки в теорії зміст 

та складові мовної компетентності майбутніх фахівців. 

У результаті практичних досліджень з’ясовуємо, що 

рівень мовної підготовки сучасних студентів нефілологіч-

них спеціальностей не відповідає сучасним вимогам, які 

ставить перед нами суспільство. Відомо, що згідно з 

новими тенденціями, упродовж декількох останніх років 

відбувається значне скорочення аудиторних годин. 

Значну частину матеріалу (приблизно 70% відсотків) за 

робочими програмами розподілено на самостійне опрацю-

вання. На нашу думку, вивчення мови, зокрема її фонетич-

них, лексичних та граматичних особливостей, повинно 

відбуватися в межах навчального закладу (аудиторна 

робота). Не викликає сумніву, що такі тенденції у вивченні 

рідної мови, не можуть сприяти формуванню зазначених 

складових мовної компетентності. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що сучасні реалії 

вимагають реформування системи вищої освіти. Відпові-

дно варто було б більш глибоко дослідити стан мовної 

підготовки майбутніх спеціалістів спеціальності «Почат-

кова освіта» в Україні. Однозначно, що це питання 

потребує винесення його на широке обговорення. Адже 

саме ці фахівці закладатимуть основи мовної підготовки 

майбутнього покоління. Тому не потребує доведень, що 

потрібна модернізація педагогічної системи освіти. 

У цьому контексті видається актуальним визначити такий 

шлях розвитку, в результаті якого рівень вітчизняної 

освіти відповідав би європейським стандартам. Однак не 

варто при цьому скасовувати всі надбання та досвід 

вітчизняної педагогіки вищої школи. 

Таким чином, модернізація педагогічної освіти сприя-

тиме реалізації компетентнісної моделі професійної 
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мовної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи. А це відповідно забезпечить належний рівень 

готовності випускників педагогічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів до професійної діяльності. 
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The article raised the question of linguistic competence of future primary school teachers in context of development of a 
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Постановка проблеми. Проблема виховання 

морально-психологічної готовності як проблема успішного 

професійного становлення особистості фахівця в умовах 

вищої школи, поки що не знайшла всебічного відобра-

ження в психолого-педагогічних дослідженнях. Процес 

професійного становлення особистості – складний процес, 

при якому особистість поступово переходить із одного 

внутрішнього стану в інший. Тому при формуванні 

готовності до майбутньої діяльності фахівці напряму 

підготовки «Облік і оподаткування», які можуть обіймати 

посади: керівника підприємств, установи та організації 

(фінансовий директор, керівник групи обліку, керівник 

служби внутрішнього аудиту, керівник податкової 

інспекції); фахівці з обліку, аудиту і оподаткування 

(головний бухгалтер, бухгалтер-касир, бухгалтер-ревізор, 

бухгалтер-експерт, контролер-ревізор, економіст-аналітик, 

економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господар-

ської діяльності, ревізор, аудитор, головний державний 

податковий інспектор, фахівець з управління активами); 

консультанти (консультант з економічних питань та 

обліку, консультант з податків і зборів); викладачі і 

наукові співробітники (викладач вищих навчальних 

закладів і коледжів з дисциплін напряму підготовки 

«Облік і оподаткування») важливо акцентувати увагу на 

«структурних ланках» особи, які складають основу гото-

вності до успішного виконання професійних функцій. 

Питання вдосконалення майстерності фахівця, його 

підготовки, створення умов для повноцінного особистіс-

ного розвитку знайшли відображення в історії педагогічної 

думки (А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський). 

Різні підходи до дослідження професійної діяльності 

фахівця зумовили й різні результати. Так, при одному 

підході результатом дослідження є перелік знань, умінь і 

навичок, які повинен мати спеціаліст. При іншому – 

сукупність професійних якостей, які забезпечують 

результативність діяльності фахівця. Цілком очевидно, 

що процес професійного становлення майбутніх спеціаліс-

тів економічного напряму стає можливим лише при наяв-

ності певного мінімуму умов як об’єктивного, так і 

суб’єктивного порядку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття 

«психологічна готовність до діяльності» увели у психо-

логічний обіг дослідники М.І. Д’яченко, Л.А. Кандибович, 

які стверджували: «Суть психологічної готовності: 

моральні та психологічні якості і можливості особистості; 

відношення свідомості і поведінки, суб’єктивності і 

об’єктивності свідомості» [3]. 

Загалом, готовність фахівців до професійної діяльності 

вивчали такі науковці, як Г.Д. Берегова, К.К. Платонов, 

А.А. Деркач, В.А. Сластьонін, В.П. Каширін, В.В. Краєв-

ський, О.І. Власова, В.П. Параніч, В.С. Лозниця та ін.  

В.А. Сластьонін, досліджуючи проблему психологічної 

готовності до професійної діяльності, визначає її як 

цілісний прояв всіх сторін спеціаліста, виділяючи 

пізнавальні, емоційні та мотиваційні компоненти. Ним 

виділяються умови формування готовності до творчої 

праці: 1) самостійність і критичне засвоєння культури; 

2) активну участь у вирішенні суспільно значущих завдань; 

3) спеціальний розвиток творчого потенціалу особистості – 

її психічних процесів [8]. 

Нам імпонує підхід щодо проблеми морально-психоло-

гічної готовності фахівців, запропонований Г.Д. Береговою 

з урахуванням різноманітних методологічних підходів 

до вивчення особистості та психологічної готовності: 

«Різноманіттю методологічних орієнтацій у вивченні 

особистості відповідає та різноманіття образів людина: 

«людина відчуваюча» (як сума відчуттів, знань, умінь і 

навичок; людина як пристрій з переробки інформації); 

«людина-споживач» (як система інстинктів і потреб); 

«запрограмована людина» (у поведінкових науках – як 

система реакцій, у соціальних – як носій соціальних 

ролей); «діяльнісна людина» (людина, здійснююча вибір; 

людина як виразник смислів і цінностей» [1, 37]. 

Тому метою статті є визначення морально-психологіч-

ної готовності фахівців напряму підготовки «Обліку і 

оподаткування» до професійної діяльності.  

У статті розглянуто проблему виховання морально-психологічної готовності як проблему успішного 

професійного становлення особистості фахівця до професійної діяльності. Досліджено особливості 

формування готовності до майбутньої діяльності фахівців напряму підготовки «Облік і оподаткування», 

які можуть обіймати посади керівника підприємств, установ та організацій; бути фахівцями з обліку, 

аудиту й оподаткування, а також консультантами; викладачами і науковими співробітниками 

економічного профілю. Проаналізовано успішність професійної й інших видів адаптації у процесі навчання. 

Проведено анкетування та інтерв‟ювання студентів-першокурсників із метою виявлення установки на 

вступ до навчального закладу. 

Ключові слова: професійне становлення, економічна освіта, облік і оподаткування, наступність 

навчання, адаптація школярів, морально-психологічна готовність. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Профе-

сійне мовлення – одна з домінуючих якостей майбутнього 

фахівця з обліку, аудиту й оподаткування, керівника 

підприємств, установи та організації важливий елемент 

морально-психологічної підготовки, оскільки високий 

рівень культури мовлення є показником загальної розви-

неності педагога, його професійної комунікації. Однак 

вирішення завдань, пов’язаних з формуванням мовленнє-

вих навичок майбутніх спеціалістів, перебуває у прямій 

залежності не тільки від орієнтації студентів на спеціаль-

ність, а й від пристосування їх до професійну діяльності. 

Процес професійного становлення студента має бути 

невідривним від формування високої в нього соціальної 

значущості професії, прагнення оволодіти нею. Студенти-

першокурсники – це вчорашні школярі, які мають певні 

знання й навички. Завдання викладача – допомогти майбу-

тнім спеціалістам адекватно оцінити рівень своїх 

можливостей, визначити нахили й уподобання, обрати 

той вид діяльності, в якому найповніше сформуються 

професійні вміння. Для студента, безперечно, дуже 

важливим є вміння швидко й точно сприймати й відтворю-

вати усне й писемне слово, адже «слово – головна зброя 

будь-якого спеціаліста, головний засіб впливу на вихо-

ванців». На І-му курсі більш суттєвим фактором, який 

впливає на формування мовлення студентів, є процес адап-

тації до умов навчання й життя у вищому закладі освіти. 

Адже ефективність діяльності підприємства значно 

залежить від організації бухгалтерського фінансового, 

управлінського та податкового обліку, зовнішнього і 

внутрішнього контролю. Тому на ринку праці попит на 

фахівців з напряму підготовки «Облік і оподаткування» 

завжди високий. Вивчаючи цю спеціальність, студенти 

відкриють для себе таємниці формування економічної 

інформації, яка використовується для управління під-

приємством, оволодіють мистецтвом бухгалтера, аналітика 

й аудитора, податкового інспектора. 

У спеціальній літературі виділяються два аспекти 

адаптації студентів: соціально-психологічний і професій-

ний. Поняття професійної адаптації студента залежить 

від умов, змісту й організації навчального процесу, 

вироблення навичок самостійної й дослідницької роботи. 

Процес цей носить творчий характер, у ході якого 

формуються навички й уміння раціональної організації 

навчальної діяльності. 

Основна проблема – психологічні труднощі процесу 

адаптації. А найважливіші причини, які ведуть студентів 

молодших курсів до низької адаптації, такі: 

– невміння спланувати й організувати вільний від ауди-

торних занять час, раціонально використати його; 

– слабкі навички самостійної роботи, незнання мето-

дики й техніки раціональної роботи; 

– невміння переробляти великий обсяг наукової й нав-

чальної літератури; 

– недостатній рівень сформованості культури мовлення. 
Вступивши до вищого навчального закладу, першо-

курсники продовжують здійснювати звичну для них навча-

льну діяльність, але вона фактично протікає в умовах 

самостійної регуляції й інтенсивності, ритмічності, і 

нарешті, при абсолютно іншій цільовій спрямованості 

засвоєння знань, так як університет – навчальний заклад, 

де студенти здобувають різні професію. Деякі студенти 

продовжують ставитися до занять так, як у школі, тобто 

як до процесу накопичення знань. Труднощі періоду 

адаптації прямо залежать від наступності шкільних і 

вузівських впливів. Тому дуже важливо знати, як форму-

ється сьогоднішній студент у школі. Цією проблемою 

вища школа займаються достатньо глибоко. Так, у дослід-

женнях адаптації студентів-першокурсників, які прово-

дяться у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет», обов’язково простежується зв’язок з рівнем 

попередньої підготовки, типом школи, яку закінчував 

теперішній студент, участь в олімпіадах, Малих академіях, 

гуртках тощо. 

Успішність професійної й інших видів адаптації у про-

цесі навчання багато в чому визначається причинами 

вибору певного закладу абітурієнтом і його готовністю 

оволодіти конкретною спеціальністю. Проведене анкету-

вання та інтерв’ювання виявило, що третина студентів-

першокурсників вступила до навчального закладу без 

чіткої установки на оволодіння професією. Результати 

опитування студентів 1-го курсу економічного факультету, 

спеціальності «Облік і оподаткування» показали значний 

відсоток невизначених і заперечних відповідей на 

запитання: «Як ви ставитесь до своєї майбутньої професій-

ної діяльності?» Це свідчить про те, що студенти не 

завжди добре уявляють специфіку обраної професії, не 

мають чітких професійних установок, не пов’язують свої 

плани на майбутнє з професією, яку одержують у навчаль-

ному закладі. Їх інтерес до навчання – це прагнення 

пізнати щось нове заради отримання диплома. 

Звертаючи увагу на наступність загальноосвітньої 

школи на вишу, слід мати на увазі перш за все загаль-

нонаукову підготовку й розвиток учнів, той фундамент 

знань, умінь і навичок, які формує середня школа і з 

якими її випускники приходять у вищий навчальний зак-

лад, а також єдність вимог вишу і школи до загальноосвіт-

ньої підготовки й моральної спрямованості особистості. 

Наступність передбачає готовність випускників школи 

до навчання в університеті, здатність до систематичної 

розумової роботи, що визначається інтелектуальним 

розвитком, оволодіння методами самоосвіти. Наявність 

цих якостей не менш важлива, ніж міцні знання основ 

науки. 

Для визначення рівня мовленнєвої сформованості сту-

дентів І курсу економічного факультету були використані 

такі методи: письмове опитування, анкетування, тесту-

вання. Отримані результати дозволяють зробити деякі 

висновки: здобуті в школі знання не відповідають вимогам 

вищої школи; у студентів домінують низький і середній 

рівні сформованості професійного мовлення. Виявлення, 

усвідомлення й подолання цих труднощів – важлива умова 

швидкої адаптації.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Отже, недостатня шкільна підготовка з основних предме-

тів, пристосованість до умов життя й навчання в універси-

теті, а також розрив вимог середньої й вищої школи – 

основні умови повільної адаптації, а інколи й неуспішності 

студентів першого курсу. Щоб ліквідувати такий розрив, 

необхідно підвищити рівень навчання в старших класах 

школи з урахуванням вимог вишу до загальноосвітньої 

підготовки й розвитку студентів молодших курсів. Це 

дозволить почати навчання у вищому навчальному закладі, 
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спираючись на той фундамент знань, умінь і навичок, 

які повинна давати школа своїм випускникам. Найбільш 

ефективна наступність, коли між вищою й середньою 

школою встановлюються прямі зв’язки: викладачі універ-

ситету й учителі школи разом проводять дослідницьку 

роботу, викладачі беруть безпосередню участь у навча-

льно-виховному процесі школи, читають лекції, ведуть 

спецсемінари, спецкурси, факультативи в базових 

школах і навчальних закладах нового типу (ліцеї, гімназії, 

коледжі тощо).  

Слід додати, сприяють успішній і швидкій адаптації 

першокурсників заняття в центрі довузівської підготовки 

та міжнародної освіти. Студенти, які навчалися там, 

мають чітку професійну спрямованість, глибоку теорети-

чну підготовку, достатній словниковий запас, психологі-

чно підготовлені до діяльності університету (заняття з 

фахових дисциплін і предметів, які абітурієнти складають 

на ЗНО або як вступні, проводяться на базі університету). 

Отже, щоб досягти високого рівня сформованості майбут-

ніх фахівців, слід урахувати цілий комплекс психологічних 

чинників, які впливають на становлення особистості. 
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Постановка проблеми. У сучасному інформаційному 

суспільстві людина засвоює величезний обсяг інформації. 

На думку фахівців, у кінці ХХ століття цей обсяг подвою-

вався кожні п’ять років, а зараз він збільшується вдвічі 

щорічно. Усе це призводить до розсіювання уваги, подов-

ження і ускладнення процесу запам’ятовування корисної, 

суттєвої інформації. Коли особистість потрапляє у 

іншомовне середовище, можливе виникнення стресу, 

спричиненого, з одного боку, необхідністю пристосовува-

тись до нових культурних і соціальних умов, з іншого – 

щоденним докладанням неабияких зусиль, скерованих 

на засвоєння великих за обсягом груп нової лексики. 

Уважаємо, що у розв’язанні цієї проблеми допоможуть 

мнемотехнічні прийоми.  

У Національному аерокосмічному університеті ім. 

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 

залежності від вибору мови навчання іноземні студенти 

вивчають російську мову 4,5 роки: 1 рік – на підготовчому 

відділенні, 3 роки – упродовж основного курсу, а також 

на професійно-орієнтованому спецкурсі для магістрантів. 

На вивчення російської мови як іноземної на підготов-

чому відділенні відводиться 636 годин на рік. Серед тем, 

запропонованих для вивчення, що передбачають засвоєння 

певного лексичного мінімуму, «Моя родина», «Мій день», 

«В аудиторії», «Одяг», «Їжа і страви», «Моя кімната», 

«Кольори», «Професії», «Моє хобі» тощо.  

Мета роботи – розглянути методи мнемотехнічних 

прийомів та технік для засвоєння лексичного мінімуму 

на заняттях з російської мови як іноземної на підготов-

чому відділенні. 

Методика застосування мнемонічних прийомів при 

вивченні іноземної мови детально описується в роботах 

таких російських учених, як А. Бренчугина-Романова [1], 

М. Лопатін [2], Н. Гальскова та Н. Гез [3], А. Кузьміна 

[4] та ін. розглядають переважно застосування мнемо-

нічних вправ при вивченні англійської мови. Наразі над 

зазначеною проблемою у навчанні українською мови як 

іноземної працюють такі вітчизняні фахівці, як І. Зозуля, 

Г. Кухарчук, З. Бакум, С. Караман [5], Д. Островська [6] 

тощо.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Швидке 

опанування комунікативних навичок мови в іншомовному 

середовищі – основна задача, яку мають реалізувати 

викладачі під час навчання на підготовчому відділенні. 

Також до сфери їх компетенції належить комплексна 

мовна підготовка іноземних студентів на рівні, достат-

ньому не тільки для успішного опанування знань за фахом, 

але й для адекватної інтеграції в лінгвокультурологічний 

простір України. Тому що опанування мовним матеріалом – 

це не лише запам’ятовування лексики та ситуативних 

конструкцій, це, насамперед, занурення у мовне середови-

ще та сприйняття змісту мови на усіх поняттєвих рівнях. 

Нажаль, обмежений час навчання іноземних студентів 

на підготовчому відділенні, дозволяє навчити лише 

основ мови, достатніх для побутового спілкування. 

Закріпити та покращити навички володіння мовою допома-

гають різноманітні методики, однією з най ефективніших 

вважають комунікативну за її властивість формувати 

мовні компетенції іноземного студента шляхом активного 

включення у процес міжособистісного спілкування з 

носіями мови.  

В рамках нашого дослідження також диференціюємо 

поняття «мнемоніки», «ейдетики» та «нейролінгвістич-

ного програмування». Доволі часто в науковій літературі 

під НЛП (нейролінгвістичним програмуванням) розуміють 

технологію, що вивчає методи невербальної комунікації 

та успішні способи передання досвіду, ейдетику визнача-

ють як психологічний або медичний термін, що тлумачи-

ться як здатність згадувати чи відтворювати зображення, 

звук, запах об’єктів чи тактильні відчуття в пам’яті. 

І, нарешті, мнемоніка – це сукупність прийомів і способів, 

що полегшують запам’ятовування і збільшують обсяг 

пам’яті, шляхом утворення штучних асоціацій.  

Кожен індивід має три види пам’яті: короткочасну, 

оперативну та довготривалу. Для забезпечення переходу 

інформації до довготривалої пам’яті І. Зозуля та 

Г. Кухарчук рекомендують дотримуватися таких принци-

пів [7, с.8]: 

1. Повторення. Протягом одного заняття нове слово 

повинно повторитися сім разів. 

У статті розглядаються найпоширеніші мнемотехнічні прийоми та техніки, які сприяють 

ефективному та комплексному підходу до вивчення російської мови студентами-іноземцями. Автори 

диференціюють основні термінологічні поняття, якими оперують у дослідженні «мнемоніка», «НЛП», 

«лексичний мінімум», «мнемотехніка» тощо. Коротко характеризуються основні різновиди пам‟яті, 

акцентується увага на найбільш ефективних мнемонічних методах. Робиться висновок щодо доцільного 

використання описаних мнемотехнік в рамках комунікативної методики для кращого засвоєння лексичного 

мінімуму російської мови як іноземної. 

Ключові слова: мнемотехніка, мнемоніка, лексичний мінімум, російська мова як іноземна. 



   
74 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

2. Відтворення і використання. У вправах на занятті 

студент обов’язково мусить застосовувати нові слова 

(читати, писати, вимовляти). 

3. Пізнавальна глибина. Кожен студент мусить робити 

власні висновки щодо використання. 

4. Мотивація. Пояснення мети вивчення – запорука гар-

ного результату. 

5. Персоналізація. Нові слова швидше переходять до 

довготривалої пам’яті, якщо студенти тренуються 

застосовувати їх у контексті власної особистості.  

6. Візуалізація (наочність). Співвідношення слова із 

зображенням створює міцний асоціативний зв’язок. Тут 

доречним буде згадати застосування ментальних карт, 

запропоноване Р. Кривком [8, с.25]. 

7. Емоції. Якщо слово асоціюється з певною потужною 

емоцією, воно обов’язково закріплюється у довготривалій 

пам’яті. 

Опанування іноземною мовою завжди починається з ви-

вчення лексичного матеріалу в обсягах, достатніх для 

здійснення вільної комунікації з носіями мови на побуто-

вому рівні. Реалізація даного завдання потребує комплекс-

ного підходу для чіткої систематизації отриманих знань 

та навичок. Саме тому доцільним є використання компле-

ксу мнемонічних вправ для полегшення запам’ятовування 

необхідної студенту-іноземцю лексики. В рамках даного 

підходу оперуємо поняттями «лексичний мінімум» – 

активний шар лексики (лексичний матеріал, яким іноземні 

студенти повинні користуватись для вираження своїх 

думок в усній та письмовій формі практично щодня), 

диференціюємо також і пасивний шар (слова, які іноземні 

студенти розуміють на слух під час розмови чи читання, 

але не використовують постійно), «мнемоніка» (сукупність 

методів і правил, що служать для поліпшення продуктив-

ності пам’яті, основними принципами яких є впорядку-

вання інформації, застосування асоціативного підходу і 

створення уявних образів) та «мнемотехніка» (сукупність 

спеціальних прийомів і способів, що полегшують запа-

м’ятовування і збільшують обсяг пам’яті шляхом утворен-

ня штучних асоціацій, заміні абстрактних об’єктів і 

фактів за допомогою понять та уявлень, які мають візуаль-

ний, аудіальний або кінестетичний прояв, об’єднання 

об’єктів з уже наявною інформацією в пам’яті різних 

типів для спрощення запам’ятовування). 

Найелементарнішими формами мнемоніки є ритм і 

рима. Ритм – це природний принцип упорядкування 

інформації, багато людей мимоволі застосовують його 

(ідеальний варіант для студентів-аудіалів). Вони щоразу 

повторюють дані із дотриманням того ж самого ритму 

або одночасно підбираючи рими до них. Безумовно, у 

такий спосіб легше засвоюються назви місяців та сезонів 

календарного року або назви професій. Ритм і рима для 

запам’ятовування були використані в усних культурних 

традиціях країн, які ще не володіли писемністю. Однак 

потрібно звернути увагу на те, що запам’ятовування з 

використанням ритму і рими не гарантує розуміння 

інформації, забезпечується тільки її запам’ятовування. 

Тому непоганим варіантом є одночасне створення най-

простішої ментальної карти (зазвичай вона індивідуаль-

на, допомагає запам’ятовувати слова як візуалам, так і 

кінестетикам). Наприклад: 

Вірш для 

запам’ятовування місяців: 

Вірш для 

запам’ятовування назв 

професій: 

Открываем календарь: 

Зима – декабрь, январь, 

февраль. 

Теплеет: март, апрель и 

май – 

Весна пришла, пальто 

снимай! 

Июнь, июль и август – 

следом, отдыхаем снова 

летом! 

Начнем учиться – это 

осень. 

Холод нам и дождь 

приносит. 

Пройдут сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

Потом опять зима – 

декабрь! 

Есть в автобусе водитель. 

Строит дом для нас 

строитель. 

В школе учит нас учитель. 

А портной одежду шьет. 

Продавец нам продает. 

В самолете есть пилот.  

Лечит врач. 

Накормит повар. 

А полицейский нас 

охраняет. 

Много профессий разных 

бывает. 

 

 

Рис.1. Ментальна карта «Професії» 

Метод «прив’язки». Для запам’ятовування послідов-

ності з 15–25 предметів слід розділити їх та приєднати 

до вже відомих об’єктів. Після цього треба уявити цю 

зв’язку предметів образно, яскраво і незвичайно. 

Наприклад, вивчення мови починається з опанування 

абетки. Як варіант творчого домашнього завдання просимо 

приєднати до перелічених літер відомі назви одягу/ 

продуктів/назв меблів. Літера стає своєрідним гачком 

для групування лексем. На занятті можна запропонувати 

студентам участь у конкурсі на найдовші ланцюги 

тематичної лексики. 

С 

одежда/обувь еда/продукты мебель 

свитер соль стол 

сандалии сахар стул 

сапоги сметана софа 

Рис.2. Картка-опора для запам‟ятовування 

лексичного мінімум за методом прив‟язки 

Метод «ланцюжок». Іноземним студентам доводиться 

запам’ятовувати 10–15 нових лексем кожного заняття. 

Для полегшення засвоєння цієї інформації можна запропо-

нувати складання асоціативного ланцюжка. Логічної 

послідовності чи зв’язку між словами для того, хто їх 

вивчає немає, але їх можна штучно створити, застосувавши 
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персоналізацію. Під час вивчення теми «Одяг» можна 

запропонувати студентам підготувати такий текст: 

«Я иду в университет. На улице зима, холодно. Я одеваю 

теплые синие джинсы, черные носки, коричневые ботинки, 

белую футболку, зеленый теплый свитер, теплую синюю 

куртку, черную шапку, синий шарф, черные перчатки».  

Тема «Посуд»: «Я готовлю обед. Беру кастрюлю и 

наливаю воду, ставлю на плиту. Я варю суп. Ставлю 

тарелку на стол, наливаю суп, кладу ложку, режу хлеб. 

Ставлю стакан, наливаю сок». 

Тема «Речі»: «Это мой рюкзак. В университет я 

беру ручку, тетрадь, учебник, карандаш, линейку, 

телефон….». 

Тема «Моя кімната»: «Это моя комната. Слева 

большой шкаф для одежды, под окном стол и стул, на 

столе стоит компьютер. Справа моя кровать и кресло. 

Над кроватью картина. В углу полки для книг…». 

Кожного разу студент повинен уявляти свої дії і 

предмети, що він описує. 

За схожим принципом побудовані мнемонімічні 

вправи «матрьошки». Образи з’єднуються парами. 

Перший образ асоціації завжди значніший за другий і 

містить у собі другий. Треба перевести свою увагу на 

другий образ (перший повинен зникнути зі свідомості). 

Подумки збільшуєте другий образ і створюйте асоціацію 

між другим і третім образами. І так далі. Образи 

постійно вкладаються один в одного. Наприклад: «Стол – 

на столе скатерь – на скатерти тарелка – в тарелке 

налит суп – в тарелке ложка».  

Поступово тексти ускладнюються. Наприкінці першого 

року навчання студент повинен формулювати висловлю-

вання обсягом 15–20 речень на одну із запропонованих 

тем. При запам’ятовуванні текстів логічно застосовувати 

метод ключових слів. 

Метод ключових слів. Ключове слово – це своєрідний 

«вузол», що зв’язує збережену в пам’яті інформацію із 

свідомістю і дозволяє її відтворити. Для запам’ятовування 

будь-якої фрази достатньо виділити 1–2 головні слова і 

запам’ятати їх, після чого варто тільки їх пригадати – як 

згадається вся теза. Цей метод можна застосувати і при 

запам’ятовуванні великих за обсягом текстів, складаючи 

ланцюжок ключових слів, що йдуть одне за одним і пов’я-

зані між собою. Для цього текст, що запам’ятовується, 

розбивається на розділи. У кожному з розділів виділяють 

основну тезу (інформаційний центр), для кожної з них 

виділяється мінімальна кількість ключових слів, які не-

обхідно пов’язати між собою і запам’ятати. Таким чином, 

формується певний кістяк тексту, зміст і форму якого мож-

на відтворити, відновлюючи в пам’яті ключові слова. 

Наприклад, студентам як зразок наводиться такий 

текст: 

«Моя семья. 

Меня зовут Аюб. Я учусь университете в Харькове. 

Я студент первого курса. Я родился в Марокко, в 

городе Касабланка. Я буду авиаконструктором. 

У меня большая семья. Мой отец по профессии 

детский врач, его зовут Ахмед. Моя мать учитель 

французского языка в школе, ее зовут Зухра. У меня 

есть сестра и маленький брат. Мою сестру зовут 

Салма. Моей сестре 18 лет. Она закончила институт и 

работает в библиотеке. Моего брата зовут Закария. 

Ему всего 5 лет и он не ходит в школу. У меня есть 

дедушка и бабушка. Они живут недалеко от нас. Они 

пенсионеры. Я люблю свою семью.» 

У тексті курсивом виділені ключові слова, спираю-

чись на які студент легко зможе підготувати розповідь 

про свою родину. Також можна запропонувати створити 

універсальну схему тексту: 

Меня зовут____. 

Я студент.  

Я родился_____. 

Я буду ______. 

Я люблю свою 

семью. С
Е
М
Ь
Я

 

Отец: зовут____, лет______,  

по профессии _________. 

Мать: зовут____, лет______,  

по профессии _________. 

Сестра: зовут____, лет______, 

работает _________. 

Брат: зовут____, лет______, 

Учится _________. 

Рис.3. Картка-опора для запам‟ятовування тексту 

за методом ключових слів. 

Для добре мотивованих студентів стане у нагоді 

метод І. Корсакова.  

Наприклад, якщо на підготовку відводиться 7 днів, а 

матеріал вимагає не менше п’яти повторень, то роботу 

краще організувати так: у 1-й день – слова повторю-

ються двічі; у 2-й день – 1 раз; 3-й день – без повто-

рення; 4-й день – 1 раз; 5-й день – без повторень; 6-й 

день – без повторень; 7-й день – 1 раз. 

Кількість повторень треба визначати з певним 

запасом. Слід дотримуватися простого правила: число 

повторень має бути таким, аби протягом необхідного 

проміжку часу інформація не забувалася. 

Висновки. Отже, серед різноманіття методів запам’ято-

вування інформації доцільно обрати той, який створить 

певний маркер, асоціацію, або символ, за якими потім 

інформація буде відтворена. Використання мнемотехнік 

відкриває для педагогів величезні можливості, а студен-

там-іноземцям дає змогу засвоювати складний і великий 

за обсягом матеріал швидко і якісно, готує майбутніх 

фахівців до опанування спеціальної інформації мовою 

навчання. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, 

що комплексне застосування мнемотехнік у рамках 

комунікативної методики демонструє ефективність в 

опанування російської мови як іноземної на підготовчому 

відділенні студентами-іноземцями. Особлива роль у 

цьому процесі відведена лексиці та аудіюванню. Також 

застосування мнемотехнічних прийомів разом із комуніка-

тивною методикою сприяє швидкому подоланню мовного 

бар’єру, вивченню мови «з нуля», навчанню без викори-

стання мови-посередника та активному застосуванню 

отриманих мовних знань та навичок на практиці.  
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APPLICATION OF MNEMOTECHNICS FOR LEARNING LEXICS ON THE CLASSES OF RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article deals with the most common mnemonic methods and techniques which promote an effective and integrated 

approach to studying Russian language by foreign students. The authors differentiate the main terminological concepts used in 

the study: «mnemonic», «NLP», «lexical minimum», «mnemotechnics», etc. It is briefly described the main types of memory, 

focusing on the most effective mnemonic methods. It is concluded that it is expedient to use the described mnemotechnics 

within the communicative methodology for better perception of the lexical minimum of Russian as a foreign language. 
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     Постановка проблеми. У процесі вивчення 

                англійської мови відбувається формування 

чотирьох наступних навичок: письмо, читання, уміння 

слухати і говорити. Можна добре знати граматику, 

можна мати великий словарний запас, але який в цьому 

сенс, якщо відсутнє вміння застосувати все це на 

практиці – вміння розмовляти? Уміння говорити можна 

назвати практичним оволодінням мовою. Загальна 

методика вивчення англійської мови серед студентів 

немовних спеціальностей у ВНЗ орієнтована на читання 

і переклад спеціалізованих текстів з використанням 

словників, вивчення нових слів, ознайомлення та 

опрацювання граматичної структури мови. У зв’язку з 

цим заняття проводиться на рідній мові. На жаль, при 

одному-двох заняттях на тиждень шанс кожного 

студента взяти особисту участь у розмовній практиці 

зводиться до нуля. Розмовна практика у процесі 

навчання надзвичайно важлива, оскільки навчання 

англійської мови має проводитись з метою подальшого 

спілкування. 

На жаль, навчання англійської мови серед студентів 

немовних спеціальностей проводиться не за комунікатив-

ною методикою, за якої різноплановим розмовам присвя-

чуються 70% кожного заняття. Грамотне спілкування – 

вміння, на вдосконалення якого спрямована комунікативна 

методика. Студентів заохочують обговорювати різно-

манітні теми, не загострюючи увагу на можливих помил-

ках. Розмовляючи англійською більшу частину заняття й 

отримуючи коригування з боку викладача, студент позбав-

ляється страху – основного чинника, що сприяє виник-

ненню мовного бар’єра. Врешті-решт, позбувшись якоюсь 

мірою психологічної перепони, студент починає говорити 

впевнено, правильно та гарно. Важливо зазначити, що 

комунікативний підхід не передбачає собою «зазубрю-

вання» граматики. Зазвичай викладач пояснює правило, 

а вміння його використовувати здобувається виконанням 

практичних завдань. Схожим чином студенти запам’ято-

вуюь і слова – їх не вивчають напам’ять, лише багато-

разове повторювання під час спілкування. 

Варто зазначити, що комунікативне навчання зазвичай 

використовується на спеціальностях, де головним 

предметом вивчення є іноземна мова. Проте варто пам’ята-

ти, що іноземна мова вивчається, перш за все, для подаль-

шого її вільного використання у суспільстві, розмовляючи. 

Тому дуже важливо для студентів немовних спеціальнос-

тей, де викладачі використовують традиційний метод, 

поступово доповнювати їх комунікативним методом. 

Між тим, як відмічають дослідники, «більшість випус-

кників немовних спеціальностей можуть лише читати 

літературу зі словником, відтворювати вивчені теми, при 

цьому відчувають значні труднощі у формулюванні осо-

бистих думок, поглядів англійською мовою» [1, с.382]. 

Труднощі під час вивчення англійською мови також пов`я-

зані з мотиваційним аспектом. Адже мотивація – це чи 

не найважливіша складова успіху у вивченні англійської 

мови. Саме тому викладач англійської має бути не лише 

викладачем, а й психологом – для виявлення психологіч-

них особливостей студенів, що впливають на вивчення 

англійської мови. Перед початком вивчення курсу англій-

ської мови, в першу чергу студент має зрозуміти для 

У статті представлені результати досліджень, що були проведені серед студентів немовних 

спеціальностей Дніпровського державного аграрно-економічного університету з метою вивчення 

проблеми відсутності розмовної практики на заняттях з англійської мови. 

У результаті опитування студентів перших-других курсів було виявлено, що студенти 

усвідомлюють важливість вивчення англійської мови, проте існує низка проблем, що затрудняють її 

вивчення, де одна з найбільш вагомих – відсутність розмовної практики на заняттях. До інших 

проблем, з якими зустрічаються студенти під час вивчення англійської, відносять нестачу знань, які 

вони отримали у школі, в результаті чого зараз студенти мають недостатній словарний запас та не 

володіють граматикою на достатньому рівні.  

Було виявлено, що відсутність розмовної практики на заняттях з англійської мови зумовлено 

низкою причин: невелика кількість занять на тиждень (всього одне-два заняття), висока швидкість 

проходження матеріалу, також значний обсяг домашніх завдань.  

В рамках дослідження були виявлені побажання студентів щодо оптимізації курсу англійської 

мови в університеті. Студенти хотіли б, щоб в рамках обов`язкового курсу англійської мови 

приділялось більше уваги розмовній практиці, спілкуванню з носіями мови, перегляду кінофільмів на 

англійській мові. 

Ключові слова: немовні спеціальності, розмовна практика, оптимізація курсу. 
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чого йому вчити іноземну мову. Те, чому він має її вчити, 

повинно виступити неухильною мотивацією для подаль-

шого навчання. 

Опис дослідження. У квітні 2019 р. було проведено 

дослідження серед студентів 1–2-го курсів немовних 

спеціальностей Дніпровського державного аграрно-

економічного університету, які вивчають англійську 

мову. Всього було опитано 80 респондентів, серед опита-

них – 45% хлопців і 55% дівчат. Мета дослідження – вияв-

лення проблем, з якими зіштовхуються студенти немовних 

спеціальностей під час вивчення англійської мови у ВНЗ 

та шляхи їх вивчення. 

Результати. Опитування показало, що більшість сту-

дентів (88%) вважають, що англійська мова буде необхід-

ною в їх професійній діяльності. Лише 4% не бачать пот-

реби в англійській мові у майбутньому. Таким чином, 

студенти усвідомлюють необхідність англійської мови в 

майбутньому, але не бачать у цьому гострої необхідності. 

Вчені по-різному класифікують мотиви вивчення анг-

лійської мови. Як правило, виділяються наступні різновиди 

внутрішньої мотивації: комунікативна, лінгвопізнавальна, 

інструментальна. Комунікативна мотивація включає в 

себе необхідність розмовляти іноземною мовою з коле-

гами, читати спеціальну літературу і художні твори, 

спілкуватися в Інтернеті, дивитися фільми, вистави, 

відвідувати виставки без допомоги перекладача. Лінгво-

пізнавальна мотивація полягає у тому, що студентів 

цікавить безпосередньо сам мовний матеріал. Інструмента-

льна мотивація представляє собою різновид внутрішньої 

мотивації і виникає при позитивному відношенні студента 

до відповідних видів навчальної діяльності [2, с.94-95]. 

Деякі дослідники пропонують більш детальне ділення 
мотивів: комунікативні, пізнавальні, ціннісно-орієнтовані, 

мотиви самоствердження, мотиви осмислення літератури 

за спеціальностями [3, с.83-84]. 

Опитування показало що головною метою вивчення 

англійської мови студенти вважають можливість вербаль-

ної професійної комунікації – спілкування з іноземними 

колегами, на другому місці – перегляд кінофільмів 

іноземною мовою, на третьому – можливості особистої 

вербальної комунікації, а саме спілкування з друзями та 

знайомими з інших країн. 

Студенти виділили проблеми, що пов’язані з організа-

цією процесу вивчення англійської мови. Вони відмічають 

недостатність розмовної практики в рамках заняття та 

занадто великий обсяг домашніх завдань. 

Варто детально розглянути проблему недостатності 

розмовної практики, а іноді і зовсім її відсутності на 

заняттях англійської мови серед студентів немовних 

спеціальностей. Чому так мало уваги приділяється 

розвитку комунікативних навичок під час вивчення 

англійської? Всім відомо, що викладання англійської 

студентам немовних спеціальностей достатньо спрощене – 

через обмежену кількість занять на тиждень та обсяг 

матеріалу, який необхідно опрацювати. Саме ці дві 

причини являються ключовими під час «вибудовування» 

пріоритетів у викладанні англійської. Варто зазначити, 

що проблема недостатньої розмовної практики або її 

відсутності може бути усунена грамотним викладачем, 

здатним правильно, раціонально та логічно побудувати 

своє заняття. Головна мета вивчення будь-якої мови – 

вміння розмовляти нею [4, с.128]. На заняттях з англійської 

мови зі студентами немовних спеціальностей більшість 

часу приділяється вивченню нової лексики, проте варто 

зазначити, що «відпрацювання» нової лексики в розмовній 

практиці не відбувається – через що щойно вивчені слова 

через короткий проміжок часу забудуться назавжди. Те 

ж саме можна сказати і про граматику. Оскільки заняття 

з англійської мови серед студентів немовних спеціальнос-

тей розподілене таким чином, що перша його частина – 

ознайомлення та вивчення нової лексики, друга частина – 

вивчення нової граматики. Отже, ознайомившись з 

новою граматикою, студент не зможе її використати у 

своєму спілкуванні. Оскільки жива мова – це не відпрацю-

вання граматики у письмовому вигляді. Все, що вивчається 

на занятті, необхідно відпрацьовувати у спілкуванні. 

Студенти немовних спеціальностей, зокрема аграрії, 

вивчають лексику блоками, на відповідну тематику, – 

овочі, техніка, тваринництво і т.д. Опрацювавши лексику 

відповідного блоку викладачеві необхідно поставити 

завдання перед студентами: скласти монолог/діалог, 

який буде включати в себе нові слова. Це є досить важким 

завданням для студентів немовних спеціальностей, 

оскільки студент має думати «ширше» – завдання полягає 

не в розповіданні зазубрених раніше слів, а треба в 

режимі реального часу побудувати діалог з іншим студен-

том, використовуючи щойно вивчену лексику. Звичайно, 

перші діалоги/монологи не будуть вдалими, але в цей 

момент студенти усвідомлять різницю між заучуванням 

слів і живим діалогом. І саме діалоги, розмови – основа 

англійського.  

Що стосується граматики – ситуація аналогічна. Струк-

тура заняття побудована таким чином, що граматика 

вивчається окремо та сухо. Та чи зможуть потім студенти 

застосувати її в розмовній практиці? Сумніваюсь. Курс 

англійської передбачає відпрацювати граматику в 

письмових завданнях. Але яка різниця: виконуючи пись-

мове завдання, студент має достатньо часу, щоб подумати, 

окрім цього, виконуючи завдання письмово, студент 

візуалізує вправу, над якою він працює, – що важко зро-

бити під час розмовної практики. Будуючи діалоги, 

монологи, особливо студентам, які раніше не практику-

вали розмовну англійську, важко зорієнтуватись у 

«просторі», – яку граматичну конструкцію і чому саме її 

необхідно використовувати у цьому реченні. 

Варто зазначити, що мотивація студентів, які щойно 

почали займатись розмовною практикою, може значно 

впасти через неспроможність розмовляти грамотно. 

Саме в цей час викладачеві треба зуміти підтримати 

мотивацію студентів, переконати їх у тому, що допущення 

помилок, особливо на початку «дороги» – є нормальним 

явищем. І для досягнення результатів має пройти не одне 

і не десять занять. Мотивація студентів буде зростати з 

тим, як будуть покращуватися їх результати в розмовній 

практиці [5, с.590]. 

Висновки. Аналізуючи вищезазначений матеріал, мо-

жна дійти висновку, що проблема відсутності розмовної 

практики серед студентів немовних спеціальностей 

викликана декількома причинами, де головні із них – 

обмеженість у кількості занять (одне-два заняття на 

тиждень) та великий обсяг матеріалу для вивчення, що 

не залишає часу для розмовною практики. Саме тому необ-



   
79  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

хідно змінювати схему проведення заняття, де головним 

його завданням має стати розмовна практика.  

Задля вдалого впровадження постійної розмовної прак-

тики викладачеві необхідно мотивувати студентів. 

Мотивація – це той важіль, що «зачіпить» студента і не 

відпустить його до тих пір, поки він не побачить результат. 

Подолання труднощів у досягненні успіху у розмовній 

практиці залежить як від самого студента, його здібностей 

і внутрішньої мотивації, так і від комплексу заходів, 

вжитих і окремими викладачами, і на рівні ВНЗ у цілому. 
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THE PROBLEM OF LACK OF SPEAKING PRACTICE AT THE ENGLISH LESSONS  

FOR STUDENTS OF NON-LANGUAGE SPECIALTIES AND THE WAYS OF ITS DECISION 

The article presents the results of studies conducted among non-native speakers of Dnipro State University of Agriculture 

and Economics in order to study the problem of the lack of conversational practice in English classes. 

As a result of students surveys of the first or second courses, it was discovered that students are aware of the importance of 

learning English, but there are a number of problems that make it difficult to study, where one of the most important problem 

is the lack of conversational practice in the classroom. Other problems faced by students when they study English include the 

lack of knowledge they acquired at school, which led students to lack sufficient vocabulary and lacked sufficient grammar. 

It was found the lack of conversational practice in English classes was due to a number of reasons: a small number of 

classes per week (only one or two lessons), high speed of material passing, and a significant amount of homework. 

The students' wishes for optimizing English at the university were determined. Students would like to pay more attention to 

conversational practice, communication with native speakers, and watching English films. 

Key words: non-language specialties, conversational practice, course optimization. 
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Постановка проблеми та актуальність дослід-

ження. Сьогодні людина живе і діє в рухливому середо-

вищі, яке визначає рівень непередбачуваного напряму 

змін. Відповідно в таких умов майбутній учитель інозем-

них мов, повинен володіти рядом якостей, які виступають 

на перший план: креативність мислення і швидкість 

прийняття рішень, здібність до постійного самонавчання 

й уміння адаптуватися до нових умов як професійних, 

так і соціальних, уміння відстежувати і правильно 

оцінювати стан своєї діяльності та навколишнього 

простору (сформована рефлексія). Належний рівень 

адаптивності при професійній діяльності у швидкозмін-

ному середовищі характеризує професійно мобільного 

майбутнього вчителя іноземних мов, тобто фахівця, який 

здатний вирішувати різноманітні проблеми без особисті-

сно-наукового дискомфорту. 

Сучасний соціум розглядає фахову освіту як умову 

економічного зросту. Здатність суспільства створювати 

щось нове, адаптувати себе і до всіх і навпаки, перетворю-

вати знання у джерело прибутку (за теорією «людського 

капіталу») та вміння використовувати все це має величез-

ний вплив для підвищення якості життя громадян України. 

Відповідно до нашого дослідження економічний ріст 

вимірюється збільшенням об’єму якісних знань. 

Професійна мобільність фахівців різного профілю 

стала предметом міждисциплінарного дослідження 

вчених ще у 70 – х роках ХХ століття, зокрема, у соціоло-

гії: Т. Заславська, С. Ліпсет, П. Сорокін та ін.; економіці: 

П. Блау, Н. Ничкало, О. Симончук, О. Філатов, 

Д. Чернилевський; психології: І. Мартинюк, Л. Мітіна, 

В. Осовський; педагогіці: Н. Коваліско, Б. Лихачов, 

П. Новиков, Л. Пономарьов та інші. 

У сучасних умовах реформування вищої освіти, 

активно вивчають розвиток професійної мобільності 

В. Андрущенко, Т. Голубенко, Т. Гордєєв, В. Гринько, 

Н. Грицькова, Ю. Гуров, Є. Іванченко, Б. Ігошев, 

О. Кіпіна, Ю. Клименко, Н. Кожемякіна, Н. Мерзлякова, 

Л. Меркулова, Е. Нікітіна, Л. Пілецка, Р. Пріма, 

Н. Сидорова, С. Сисоєва, Л. Сушенцева, І. Хомюк, 

Л. Хоружа, І. Шпекторенко, Н. Чернуха, В. Юрченко, 

О. Яненко, вивчала О. Безпалько. 

Різні аспекти професійної підготовки учителів іно-

земної мови в Україні розкриваються в працях таких 

науковців як А. Береснєв, М. Князян, О. Місечко, 

О. Русанова, Н. Сура, В. Хмельковська, О. Шмирко та 

інші. Підготовка вчителя іноземної мови у різних 

країнах світу є предметом дослідження ряду вчених: у 

Великій Британії – В. Базуріна, Т. Гарбуза, І. Козаченко; 

у Франції – О. Голотюк; у Німеччині – В. Базова; у 

Польщі – С. Деркач, у Мексиці – О. Жижко та ін. 

Аналізуючи думки науковців, можемо зробити узагаль-

нення, що професійна мобільність розглядається як 

процес зміни професійної позиції, обумовленою зміною 

місця роботи або професії. За такого підходу у розумінні 

поняття «професійна мобільність» можемо розрізнити 

об’єктивний, суб’єктивний і характерологічний аспекти 

у дослідженні даного феномену. 

Система освіти України має на меті підготонвку висо-

кокнваліфікованого вчителя іноземн ної мови, який готовий 

до постійнного здійсне нння розвиткну професі нйно-

педагогічних якостей. Але Україна в процесі впровад-

нження реформа нційних змін в освіту ще не вирішил на ряду 

педагогнічних проблем, які значно впливаю нть на систему 

підгото нвки вчителінв-філологів у закладі вищої освіти, 

таких як: мотивацнія як до педагог нічної діяльно нсті, так і 

саморознвитку, посиленння міждисцниплінарності між 

фаховим та загальнним знанням застосунвання новітні нх 

техноло нгій в освітнь ному процесі, реаліза нція нових 

програм фахової підгото нвки тощо. 

Підвищення якості системи фахово-педагогічної підго-

то нвки зумовлюнє викорис нтання новітніх форм, методів і 

засобів навчанння майбутнніх фахівцінв. Недолік 

українснької системи підгото нвки педагогнічних кадрів 

полягає у відсутнності гнучкос нті освітньної системи, 

здатноснті до швидкої адаптац нії шляхом перекванліфікації 

або зміни спеціалнізації. Поряд з постійнним підвище ннням 

вимог до професі нйної компете ннції вчителя іноземн ної 

мови, в цілому популяр нність педагогнічних професі нй 

У даній статті розглянуто проблему формування мобільності у майбутніх учителів іноземних мов 

під час здобуття ними фахової освіти. Проаналізовано та узагальнено результати останніх досліджень 

і публікацій з досліджуваного явища. Метою даної статті є охарактеризувати роль професійної 

мобільності у фаховій підготовці вчителів іноземних мов. На основі узагальнення інформації автором 

виокремлено компоненти професійної мобільності, такі як: особистісний, діяльнісний, когнітивний та 

комунікаційний. Враховуючи структуру досліджуваного явища було виділено критерії для діагностування 

компонентів: спонукальний, процесуальний та когнітивно-комунікаційний. Представлено результати 

експериментального дослідження на основі проведеного анкетування та статистичної обробки даних. 

Зроблено висновок, професійна мобільність є необхідною якістю майбутнього вчителя іноземної мови, 

яка формується у процесі ним фахової освіти.  

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, горизонтальна мобільність, вертикальна 

мобільність, фахова освіта. 



   
81  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

знижуєтнься. Відповіндно до проведенного нами експеринмен-

тального досліджнення, зниженння рівня популяр нності 

професінї вчителя іноземнної мови пов’язано з надзвичнайно 

низькою оплатою праці молодог но вчителя, це, в свою 

чергу, характе нризує загальнну тенденцнію суспіль нства до 

нівелювнання моральнно-моральних цінност ней і засад. Не 

дивлячинсь на це, кожній людині необхід нне усвідом нлення 

власногно місця в цьому житті, розумін ння того, що праця, 

яка виконує нться ними, є необхід нним і приносинть 

незапер нечну користь суспіль нству.  

Метою даної статті є охарактеризувати роль професій-

ної мобільності у фаховій підготовці вчителів іноземних 

мов. 

Виклад основного матеріалу. Незаперечно важливою 

є потреба у формуванні готовності до професійної мобіль-

ності саме у майбутніх учителів іноземних мов в освіт-

ньому середовищі університету, оскільки у сучасних 

умовах важливо не лише володіти певним рівнем мови, а 

й вивчати іноземну мову за професійним спрямуванням, 

бути мобільним як у професійній діяльності, так і у 

житті. 

Соціологічна точка зору пропонує розглядати процес 

мобільності з двох ракурсів: горизонтального і вертикаль-

ного [3, 4]. 

Прояв горизонтального переміщення для вчителів іно-

земних мов буде розглядатися як змінами одного статусу 

на інший, який обов’язково має бути приблизно еквіва-

лентним попередньому. Наприклад, вчитель іноземної 

мови працювавши тривалий час вирішує змінити педагогі-

чну діяльність та зайнятися перекладацькою діяльністю. 

Даний вин зміни діяльності не повинен відзначитися на 

заробітній платі фахівця. Саме тоді, даний перехід буде 

вважатися соціальний переміщенням, який був активізова-

ним горизонтальною мобільністю. 

Вертикальне переміщення вчителя іноземної мови буде 

спостерігатися як підвищення на роботі, здобуття 

наукового ступеня або вченого звання. Наприклад, 

вчитель іноземної мови працювавши тривалий час у школі 

вирішує продовжити свою освіту через написання дисерта-

ції. Успішний захист якої надає вчителю іноземної мови 

науковий ступень та підвищення на роботі, що впливає 

на заробітню плату фахівця. Дане переміщення завдяки 

вертикальній мобільності є найбільш важливим процесом у 

розвитку суспільства. Зазначені переміщення особистостей 

завжди будуть цікавити вчених. 

Варто наголосити, що професійна мобільність так само, 

як і соціальна мобільність, має не тільки позитивні 

переміщення, а й негативні. Під негативним переміщенням 

професійної мобільності маємо на увазі професійну 

деградацію [2]. Дане професійне переміщення є вкрай 

важливим так, як його наявність зупиняє розвиток суспіль-

ства і країни загалом. 

У даному дослідженні було зазначено, що розглядати 

професійну мобільність варто враховуючи три аспекти, 

такі як: об‟єктивний (процес зміни професії), суб‟єктивний 

(зміна трудової позиції на основі індивідуальних 

характеристик та мотивації) і характерологічний 

аспекти (розглядає професійну мобільність як сформовану 

властивість особистості) [1]. 

Розглядаючи дані аспекти у розумінні поняття «профе-

сійна мобільність» слід виокремити деякі компоненти 

професійної мобільності, такі як особистісний, який 

буде відображений у суб’єктивному аспекті; діяльнісний 

компонент професійної мобільності буде реалізовуватися 

через у характерологічний аспект; когнітивний та 

комунікаційний компоненти професійної мобільності 

майбутніх учителів іноземних мов будуть сприйматися 

через об’єктивний аспект. 

Прослідкувати процес формування професійної мобіль-

ності майбутніх учителів іноземних мов відповідно до 

певних аспектів досліджуваної проблеми слід через 

мотиваційну складову [5] досліджуваного процесу, що 

стимулює професійну мобільність через процес появи як 

нових вимог до професій, так і самих професій. Саме 

даний процес зумовлює потребу у зміні кваліфікації 

фахівців на ринку праці.  

Зауважимо, однією з особливностей сформовнаної профе-

сінйної мобільнність вчителя іноземнної мови разом з його 

професінйною адаптацнією є побудовна успішнонї професі нйної 

кар’єри, адже вчитель н-філолог потенцінйно схильнинй до 

мобільнної поведіннки тому, що він орієнто нваний на 

кар’єру. Саме вчителі іноземнних мов одні з перших під 

виливом руйнуюч ної професі нйної культур ни засвоюю нть 

нову культур ну, що і сприяє формува ннню професі нйної 

мобільнності належно нго рівня. 

Проте розумінння професі нйної мобільнності вчителя 

іноземнної мови не можемо зводити до зміни посад, пере-

кванліфікації, формаль нного набуття професі нйного 

статусу. В процесі емпірич нного аналізу доцільнно 

аналізунвати зміни в особист нісній структунрі в процесі 

кар’єрних переміщ нень. Саме тому вважаєм но за необхід нне 

дати визначе нння поняттю н «професійна мобільн ність 

вчителя іноземної мови» – це особистнісна якість, що 

формуєтнься у студент нів в процесі зануренння в освітнє 

середовнище універс нитету, яка характе нризує здатніс нть 

майбутннього фахівця ефектив нно застосонвувати 

отриманні знання для самороз нвитку під час будь-якої 

діяльно нсті, здатніснть змінюва нти себе та оточуючних 

шляхом комунік нації на професі нйному і громадяннському 

рівнях, здатніснть і готовні нсть фахівця адаптув натися 

та швидко реагуванти на зміни в соціумі шляхом переква нлі-

фікації або зміни спеціалнізації. 

Метою нашого експериментального дослідження стало 

визначення реального стану сформованості професійної 

мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньо-

му середовищі університеті. 

Для досягне нння означенних завдань було проведе нне 

анкетувнання студентнів І–ІV курсів Київськного універ-

снитету імені Бориса Грінчен нка (184 особи), Уманський 

деджавний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(288 осіб), Хмельнинцької гуманітнарно-педагогічної ака-

демінї (250 осіб). 

Діагностику рівнів професі нйної мобільнності серед 

студентнів було здійсне нно на основі виділенних нами 

критерінїв для діагностики її компонентів: спонука нльного, 

процесунального та когнітинвно-комунікаційного. Даний 

зріз був проведе нний за допомогною методу анкетувнання 

та вирішенння практичнних завдань. Нами були застосо нвані 

методикни та тестува нння, такі як: методикна виміру 

мотивацнії А. Меграбянна; анкетувнання № 1 і № 2 (розроб-

лено автором н); тест «Готовність до саморознвитку»; 

методикна Р. Амтхауенр; досліджнення комунікнативних та 
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33% 

67% 

Так Ні 

організ наторських схильно нстей (КОЗ); шкала професі нйної 

мобільнності (В. Теппер) в українс нькій адаптацнії; тест «Чи 

вмієте Ви слухатин?» (Н. Панкрат нова); тест на виявленння 

загальнного рівня комунікнабельності (методика В. Ряхов-

сьнкого); тест А. Ассінге нра (оцінювання агресив нності у 

стосункнах); методикна Р. Амтхауе нр; анкетувнання № 1 і 

№ 2 (розроблено автором н); завданння до контролньних 

робіт (розроблені автором н); Самооцінка й експертнна 

оцінка; методикна «Рефлексія на самороз нвиток» (тест 

Л. Бережно нва). 

Загальна кількіс нть студентнів, які брали участь в 

опитуванні, склала 642 студент ни. Отриманні результнати 

дали змогу сформул нювати поперед нні узагальннення. 

Нами було з’ясовано, що студент ни позитивнно ставлятнься 

до процесу формува нння професі нйної мобільнності, але 

розуміюнть його по-різному (переміщення, подорожнування 

тощо): 58% опитани нх отримални очікуванний результнат від 

поїздки, 32% хотіли б продовжнити навчанння за кордоно нм; у 

10% триває спілкувнання з іноземнними друзями та вдоско-

нналюються знання іноземнних мов. 

Відмітимо, що під час діагнос нтування показнинка 

професі нйної мобільнності майбутнніх учителінв іноземнних 

мов як «інформативність» було отриман но досить цікаві 

факти. Визначе нння студентнів: «переміщення студент нів, 

викладанчів на певний академі нчний період для освоєнння 

освітньної програмни», «здатність вступатни в комунікнативні 

відносинни», «знання іноземн них мов», «відсутність 

психоло нгічного та мовного бар’єру», «компетентність, 

комунікнабельність», становинть лише 39,7%, що в свою 

чергу показує нам певну обізнан ність студентнів із 

окремим ни ознакам ни професі нйної мобільнності, але й 

підтвер нджує відсутнність у вчителі нв іноземнних мов 

системнного уявленння про необхід нність професі нйної 

мобільнності для майбутнньої діяльно нсті. 

Під час визначенння значенння професінйної мобільнності 

вчителінв іноземнних мов серед запропо ннованих варіантнів 

відповіндей (для підвище нння заробіт нної плати, для 

покраще нння умов життя, для професі нйного розвиткну, для 

особистнісного розвиткну, всі вище зазначе нні варіантни, 

ваш варіант відпові нді) респонд ненти обирали, на їхню 

думку, найважлнивіші. 

За результнатами вибору рангові позиції були розпо-

дінлені наступнним чином: для підвищенння заробітнної плати – 

48,9%, для покраще нння умов життя – 8,7%, для професінй-

ного розвиткну – 12%, для особистнісного розвиткну – 4,2%, 

всі вище зазначенні варіантни – 20%, ваш варіант відповінді – 

6,2%. Результ нати опитуванння предстанвлені на Рис.1. 

 
Рис.1. Значенння професінйної мобільнності для вчителя 

іноземнної мови. 

Рисунок розроблено автором 

Щодо виявленння значенння професі нйної мобільнності у 

діяльнонсті вчителя іноземнної мови, запропонновані варіантни 

були ранжованні так: погодилнися з думкою – 32,8%, 

заперечнили цю думку – 67,2%. Результнати опитування 

предстанвлені на Рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Значенн ня професінйної мобільнності 

для діяльно нсті вчителя іноземнної мови 

Рисунок розроблено автором 

Результати експериментального дослідження були 

розподілені наступним чином: за спонука нльним критерінєм 

ми отримални наступнні дані: середнінй рівень професі нйної 

мобільнності майбутнніх учителінв іноземнних мов склав 

26,92%, низький рівень сформовнаної професі нйної 

мобільнності у склав 53,37%; високий рівень було про 

діагноснтовано у 23,8%; за процесунальним критерінєм на 

високомну рівні виявленно 4,7% студентнів, на середнь ному – 

30,5%, на низькомну – 64,8%; за когніти нвно-комунікаційним 

критерінєм високий рівень виявленно у 6,0% студент нів, 

середнінй – 42,6%, низький – 51,4%. 

Результатом експеринменту, вважаєм но отриманні 

наступнні дані: 5,30% студент нів досягли високог но рівня 

професінйної мобільнності (за спонука нльним критері нєм 

23,8%, за процесунальним критері нєм 4,6%, за когніти нвно-

комунікаційним критері нєм 6%), 33,34% студент нів було 

виявленно середнінй рівень професі нйної мобільнності (за 

спонуканльним критері нєм 26,92%, за процесунальним 
критерінєм 30,5%, за когнітинвно-комунікаційним критерінєм 

42,6%). Низький рівень професінйної мобільнності виявленно 

у 56,52% , що станови нть більше за половинну студентнів. 

Вважаємо за необхід нне розрахунвати коефіці нєнт якості 

знань К(%) – (23,8 + 4,6 + 6 + 26,92 + 30,5 + 42,6) * 100 / 

642 = 20,93%. 

Отже, аналіз результ натів анкетувнання дає змогу 

здійснинти деякі поперед нні узагаль ннення:  

1. природний досліднницький інтерес становинли суджен-

ння  респонднентів щодо сутніснної характенристики понять 

«професійна мобільнність» та «готовність до педагог нічної 

діяльно нсті»; 

2. зміст досліджнуваного феноменну не надто зрозумінлий 

студентнам, тому у них виникални сумніви щодо доцільнно-

сті і бажання оволодінти професі нйною мобільнністю, вико-

риснтовуючи ресурси освітньного середовнища універснитету; 

3. серед чинникінв, на думку респонд нентів, найбіль нше 

покращунють  процес професінйної мобільнності адекватнний 

рівень володінння мовою, високий рівень комунік нативної 

культурни, мотивацнія досягненння, спілкувнання, компете нн-

тність, психоло нгічна готовні нсть до спілкувнання з пред-

станвниками іншої культур ни;  

4. цілком очевидною видається тенденція активізації 

пошуку  студентами шляхів удосконалення освітнього 

середовища ЗВО задля більш результативного 

формування професі нйної мобільнності у майбутнніх 

учителінв іноземнних мов. 

49% 

9% 

12% 

4% 

20% 

6% 

для підвищення заробітної плати  

для покращення умов життя  

для професійного розвитку  
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Аналізуючи отримані дані, можемо виокремити серед 

причин сформов наного низьког но рівня професі нйної 

мобільнності майбутніх учителів іноземних мов, такі як: 

відсутнність успішно нї мотивацнії або наявніснть мотивацнії 

уникненння невдачі, низький рівень інформа нтивної 

культур ни у майбутнніх учителі нв іноземнних мов, низький 

рівень комунікнативної культур ни здебільншого, на 

громадяннському рівні, відсутн ність міждисцниплінарної 

методикни фаховогно навчанння та можливонстей саморознви-

тку. Також низький рівень професі нйної мобільнності 

майбутнніх учителінв іноземнних мов, який ми можемо 

пояснитни як надмірнність навчаль нної інформа нції з 

відсутнністю можливонстей та вмінь у студентнів міждисцнип-

лінарного поєднанння, адже вся інформа нція в освітньному 

середовнищі універснитету несе репродунктивний характе нр 

засвоєнння, що стає причино ню переваннтаження студентнів 

і зменшує інтерес до педагог нічної діяльно нсті. 

Таким чином, у результнаті даного дослідження узагаль-

ннюємо такі висновкни: розроблнені на основі структури 

професійної мобільності,  викориснтані методи дослід-

жнення є адекватнними, адитивнними, інформа нтивними 

щодо вивченння готовно нсті студентнів вищих навчаль нних 

закладінв до професійної мобільн ності; отриманні дані у 

ході діагноснтування віддзер нкалюють реальнинй стан  

досліджнуваної проблем ни у практицні сучасно нго закладу 

вищої освіти, що засвідч нує необхіднність і доцільнність 

розроблнення і реаліза нції педагогнічних умов ефективнних 

для формува нння професі нйної мобільнності майбутнніх 

учителінв іноземнних мов. 

Професійна мобільність є безцінною якістю майбут-

нього вчителя іноземної мови, необхідною йому як для 

особистісного, так і для фахового зростання. Дана якість 

набуває найстрімкішого розвитку саме під час здобуття 

професійної освіти, а іноді, навіть, тільки розпочинає 

своє формування. 
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FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S MOBILITY AS NECESSITY IN PROFESSIONAL EDUCATION 

In this article is considered the problem of the future languages teachers‟ mobility forming during their professional 

education. The results of recent researches and publications on the investigated phenomenon are analyzed and summarized. 

The purpose of this article is to characterize the role of professional mobility in the professional training of foreign language 

teachers. On the basis of generalization of information, the author identifies components of professional mobility, such as: 

personal, activity, cognitive and communication. Taking into account the structure of the investigated phenomenon, the criteria 

for diagnosing the components were identified: inductive, procedural and cognitive-communication. The results of 

experimental research on the basis of conducted questionnaires and statistical data processing are presented. Conclusion is 

made: professional mobility is a necessary quality of the future language teacher, which is formed in the process of 

professional education. 
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Слово ввібрало в себе найтонші порухи наших почуттів. 

У ньому закарбувалася душа, звичаї, традиції, 

радості й болі народу – всі його духовні цінності, 

створенні століттями. 

В. Сухомлинський 

Постановка проблеми. Спілкування є невід’ємною 

частиною життя кожної людини, це головна складова 

взаємин між людьми. Наше життя влаштоване так, що 

ми жодного дня не проводимо без спілкування. Ми 

спілкуємося на роботі, вдома, коли проводимо вільний 

час з друзями, робимо покупки у магазинах та їдемо 

транспортом тощо. Величезну частину інформації, знань 

та вмінь ми отримуємо через спілкування. При взаємодії 
людей один з одним відбувається не тільки обмін 

інформацією, але вони також обмінюються емоціями та 

почуттями, можуть давати оцінку один одному, по-

казують ставлення до співрозмовника, до того, що 

говорять та багато іншого.  

Спілкування обумовлено певними нормами і прави-

лами мови і має свою культуру. Найчастіше спілкування 

плутають з поняттям комунікації, хоча друге поняття 

передбачає лише передачу інформації. У процесі спілку-

вання людина самовиражається, привертає увагу, виклика-

ючи почуття поваги з боку співрозмовників. Спілкуватися 

можна безпосередньо перебуваючи поблизу співрозмов-

ника, а також через Інтернет ресурси і телефони.  

Один з типів спілкування, а саме ділове, що відно-

ситься до інших видів спілкування, використовується 

під час навчального процесу. Таке спілкування та його 

культура розглядалися ще за часи Конфуція. Цей тип 

спілкування являє собою взаємодію викладача і студентів 

за допомогою мови. Культура спілкування викладача є 

важливим і значним компонентом в його професійній 

культурі і багато в чому визначає її ефективність, а 

також впливає на репутацію самого викладача. Мова є 

основним знаряддям праці викладачів, тому складає 

провідну частину в їх професійній культурі. 

Професійна культура викладача складається з умінь і 

навичок професійної діяльності, культури мовлення, 

культури поведінки, емоційної культури і професійної 

культури спілкування. 

Взаємодія викладача зі студентами, що включені у спі-

льну діяльність на основі загальних цілей фахової 

освіти, відбувається у взаємних впливах один на одного. 

Взаємодія між викладачами і студентами відбивається на 

формуванні особистості і цінності майбутніх фахівців, 

таких як людяність, освіченість, професіоналізм та інші. 

Важливо не забувати, що процес взаємодії викладача та 

студентів протікає в постійному зіткненні інтересів, 

особистих життєвих позицій, накопиченого досвіду, які 

можуть спричиняти зміни взаємодії під час навчального 

процесу. 

Мета статті. У статі автором поставлено за мету роз-
глянути поняття спілкування та взаємовідносин між 

викладачем і студентом під час навчального процесу, 

визначити чинники, за якими поділяються види спілку-

вання; розглянути, що потрібно використовувати для 

кращої взаємодії викладача та студента; що таке педагогі-

чне спілкування та на які види воно поділяється; з’ясувати, 

яку роль відіграє діалог у взаємовідносинах між виклада-

чем і студентом.  

Виклад основного матеріалу. Сьогоденне спілкування 

викладача і студентів зазнає змін в сучасній системі 

освіти, яка стрімко розвивається на фоні використання 

новітніх технологій і інтерактивних методів і форм 

навчання. Воно будується на довірі, ділових відносинах, 
діалогічній взаємодії і на рівноправному спілкуванні. 

Взаємодія і взаємовідносини між викладачем і студен-

том дуже важливі на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Що ж включає в себе таке поняття, як спілкування? Це 

складний багатоплановий процес встановлення і розвитку 

контактів між людьми (міжособистісне спілкування) і 

групами (міжгрупове спілкування), що породжується 

потребами спільної діяльності і включає в себе як мінімум 

три різні процеси: комунікацію (обмін інформацією), 

інтеракцію (обмін діями) і соціальну перцепцію (сприй-

няття і розуміння партнера). При аналізі міжгрупового 

спілкування розкривається його соціальний сенс як 

В поданій статті розглянуто поняття спілкування та взаємовідносин між викладачем і студентами 

під час навчального процесу та з‟ясовано, яку роль вони відіграють на тому чи іншому етапі спілкування. 

Було визначено, на які види поділяється спілкування, від чого залежить цей поділ на групи та якими вони 

бувають. Автором обґрунтовано, якими базовими якостями повинен володіти викладач. Також з‟ясовано, 

що під час взаємодії викладача зі студентами формується педагогічне спілкування, розглянуто, на які види 

воно поділяється. Було виявлено, що ставлення студентів до навчального процесу буде залежати від того, 

яке педагогічне спілкування обере викладач та як він побудує діалог зі студентами.  

Ключові слова: спілкування, взаємовідносини, ділове спілкування, культура мовлення, діалог.  
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засобу передачі форм культури і соціального досвіду не 

тільки між групами, що існують одночасно, але і в ході 

історичного процесу [2]. 

Види спілкування можуть поділятись за різними 

ознаками: 

 за засобами – вербальне, невербальне; 

 за змістом – матеріальне, когнітивне, кондиційне, 

діяльнісне, мотиваційне; 

 за опосередкованістю – безпосереднє, опосеред-

коване, пряме, непряме; 

 за цілями – біологічне, соціальне [1, 39]. 

Також види спілкування можуть бути віднесені до 

такої категорії, яку називають – інші види спілкування. 

Інші види спілкування містять в собі наступні категорії 

спілкувань, а саме: ділове спілкування, виховне спілку-

вання, діагностичне спілкування. А вже в залежності від 

кількості учасників, які беруть участь в спілкуванні, 

розрізняють наступні групи спілкувань: особисто-

групові, міжособистісні і міжгрупові [1, 41]. 

Вважається, що для кращої взаємодії викладача та 

студента, найкраще використовувати діалог, завдяки 

якому між людьми відбувається обмін інформацією, бо 

сам по собі діалог є формою мови. Основою діалогу є ко-

мунікація, а уміння вести діалог є важливою навичкою. 

Отже, процес ведення діалогу є важливим аспектом як 

для викладача, так і для студентів, які є важливими 

складовими діалогу. Взаємодія між викладачем і 

студентом направлена на отримання певного результату. 

Така взаємодія є показником того, що людина пристосува-

лася до навколишніх умов в суспільстві і його комунікати-

вна компетенція досягла повсякденного і професійного 

рівня. Розвиток комунікативної компетенції в професійній 

сфері є одним із завдань сучасної вищої освіти [7, 56]. 

Будь-які здібності людини, чи то комунікативні, чи 

то творчі, найкраще розвиваються, коли взаємодія 

позитивна та людина почувається комфортно, вони добре 

реалізуються в діалозі, завдяки діалогу людина пізнає не 

тільки навколишній світ, а й саму себе. 

Взаємовідносини між викладачем і студентом є однією 

з основних педагогічних категорій в системі вищої 

освіти. Якість особистісного розвитку і освіти студентів 

визначається багато в чому саме системою відносин. 

Міжособистісні відносини формують у студентів ос-

нови моральної поведінки, визначають норми відносин з 

оточенням: викладачами, однолітками, батьками, при 

цьому не можна не відзначити той факт, що на між-

особистісні відносини в педагогічній системі впливають 

соціальні відносини. На сьогоднішній день в соціальних 

відносинах між людьми переважає нетерпимість, жорст-

кість, агресія. Все це в свою чергу закономірно відбива-

ється на відносинах в навчальних закладах. 

Викладач сприймається студентами як еталон у про-

фесійній діяльності, тому йому необхідно володіти 

такими базовими якостями: 

 інтелект 

 врівноваженість 

 вміння встановлювати позитивні взаємовідносини 

та здатність їх підтримати 

 здатність забезпечити цілеспрямовану пізнавальну 

діяльність студента 

 вміння поводитися 

 підвищена активність 

 вміння викладати матеріал доступною мовою [3, 27] 

Безліч чинників впливають на ефективну взаємодію 

студентів і викладача під час занять, це і вибір методів 

навчання, і активність самих студентів. 

Взаємодія викладача і студентів під час проведення 

занять розглядалася такими відомими педагогами як 

Макаренко А.С., Сорокою-Росинським В.Н., Сухомлин-

ським В.А., Ушинським К.Д., Бунаковим Н.Ф., 

Толстим Л.Н., Марією Монтессорі, Шацьким С.Т., 

Вернадським В.І., а також в роботах сучасників таких як 

Бодалева А.А., Газмана О.С., Ільїна Е.Н., Лисенкова С.М., 

Шаталова В.Ф., Амонашвілі Ш.А., Щетиніна М.П., 

Іванова І.П. 

При взаємодії викладача зі студентами формується 

педагогічне спілкування, яке накладає значний відбиток 

на формування особистості студентів як майбутніх 

фахівців. Педагогічне спілкування має як позитивні 

сторони, так і негативні. 

Педагогічне спілкування було розділене на кілька 

видів: 

 деспотичний стиль – весь навчальний процес викла-

дач контролює самостійно, при цьому забороняється 

будь-яка активність з боку студентів; студенти наража-

ються на критику та жорсткий контроль з боку викладача; 

 свавільний стиль – цей тип стилю відрізняється від 

деспотичного лише тим, що студентам дозволяється 

брати участь в обговоренні тих чи інших питань, але 

прийняття рішення залишається повністю за викладачем; 

 демократичний стиль – між викладачем і студентами 

відбувається діалогічне спілкування, до студентів 

прислухаються і, виходячи з цього, приймаються рішення; 

 стиль ігнорування – викладач та група співіснують 

«паралельно», викладач виконує лише формально-інфор-

маційні обов’язки, нічого не вкладає в групу і не курує її 

життя; 

 стиль потурання – у цьому стилі викладач або само-

усувається та відокремлюється від групи, або сліпо 

слухається бажань студентів; 

 непослідовний стиль – викладач може обрати будь-

який з вищеперерахованих стиль під зовнішнім або влас-

ним емоційним впливом; обираючи цей стиль викладач 

повинен пам’ятати, що він напряму веде до конфліктних 

ситуацій [5, 39]. 

Крім основних стилів педагогічного спілкування існу-

ють і проміжні, сюди можна віднести: стиль дистанції, 

стиль загравання тощо. 

Від того, який стиль педагогічного спілкування і пове-

дінки обере викладач, буде залежати те, як до нього 

ставитимуться студенти, безпосередньо від цього буде 

залежати їхнє ставлення і до навчального процесу, в 

цілому весь навчальний процес буде залежати від обраного 

педагогічного спілкування. 

Дуже суворо поведінку викладачів оцінюють першо-

курсники, тому що потрапивши в нове середовище, що 
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не схоже на шкільне, маючи нове оточення і нових одно-

курсників, вони виявилися в іншому соціумі.  

В свою чергу у студентів, які навчаються перші місяці, 

можна спостерігати коливання в поведінці в різних 

життєвих ситуаціях, від повної безконтрольної поведінки 

до жорсткого самоконтролю. 

Процес взаємин між викладачем і студентами – це скла-

дний соціальний процес, при якому відбувається обмін 

значною частиною інформації та при якому формуються 

сучасні фахівці як особистості з індивідуальними якостями. 

При взаємодії викладача та студентів зіштовхуються 

інтереси, особистості і їх отриманий досвід, позиції. 

Якщо взаємодія викладача і студента позитивно впли-

ває на останнього: студент спокійний і врівноважений на 

заняттях, не відчуває дискомфорту, активний і уважний, 

це позитивно відбивається на всьому навчальному процесі. 

Взаємодія між особистостями накладає відбиток не тільки 

на результат їх взаємодії, а й на розвиток особистості. 

Бувають ситуації, коли при побудові діалогу між викла-

дачем і студентом виникають проблеми у спілкуванні. 

Це може статися, якщо викладач вибирає непослідовний 

стиль, при якому він може бути то поганим, то хорошим, 

що може спровокувати глузування з боку студентів. 

Викладач повинен донести прийнятні норми взаємодії 

до студентів, а також повинен розмежувати обрані ролі. 

Також бувають моменти, коли студент знає стільки ж 

скільки і викладач, а іноді і більше. У такій ситуації не 

можна порушувати формат діалогу. Якщо діалог перейшов 

в суперечку, то його необхідно укласти в певні рамки і 

контролювати. У даній ситуації викладач повинен викону-

вати провідну роль. 

Наступний момент, коли може виникнути конфліктна 

ситуація, це коли відбувається змішування відносин 

неформальних з формальними. Неформальні відносини 

повинні залишатися за рамками навчального процесу і 

не повинні накладати відбиток на нього. 

Найпоширенішою проблемою в навчальному закладі є 

те, що студентам дозволяють вільно відвідувати лекції. 

При вільному відвідуванні студент повинен самостійно 

вивчати заданий йому матеріал. Для перевірки засвоєного 

матеріалу передбачений контроль через певний проміжок 

часу, найчастіше це раз у два тижні. За кожну роботу 

виставляється оцінка. Але мало хто зі студентів слідує 

такому визначеному графіку. Якщо студент не склав 

тему, то його повинні не допустити до отримання заліку. 

Але, нажаль, на те, що теми студентом не складені, закри-

вають очі. В такій ситуації, студент відчуває свою 

безкарність та не виказує повагу до викладача [4,17].  

Висновки. Найважливіший компонент, що був і є в сис-

темі освіти, – це особистість студента.  

Значні вимоги повинні бути пред’явлені викладачеві, 

а саме, він повинен бути високопрофесійним спеціалістом 

і дуже важливо, щоб він вмів налагоджувати контакт зі 

студентами. Викладач повинен вміти швидко знаходити 

і приймати рішення в нестандартних ситуаціях. Дуже 

важливим моментом є те, що викладач повинен володіти 

навичками практичного психолога. Для студентів важливо 

бути зацікавленими спільною діяльністю, щоб вони 

включилися в навчальний процес. У викладачів повинен 

бути нетрадиційний підхід до викладу матеріалу на 

заняттях, викладач повинен бути творчим і активним. 

Всі ці фактори зможуть сформувати підвищений інтерес 

студентів до предмету і збільшити мотивацію в його 

вивченні. 

Між викладачем і студентами повинен бути зворотний 

зв’язок, який є важливою складовою навчально-виховного 

процесу, студенти повинні чути викладача, а викладач 

студентів. Рішення повинні прийматися після спільного 

обговорення. Але тим не менш, викладач не повинен сліпо 

слухатися студентів. Викладач повинен відчувати ту 

«золоту середину» в ухваленні рішення. При взаємовідно-

синах між викладачем і студентом повинні проявлятися 

такі якості: комунікативні здібності, вміння спілкуватися, 

підтримка зворотного зв’язку, вміння швидко і правильно 

приймати рішення в залежності від ситуації, вміння 

контролювати свій психічний стан. 

У викладача повинно бути таке ставлення до предмету, 

який він викладає і таке ставлення до студентів, щоб це 

було для них прикладом і мотивувало як майбутніх фахів-

ців, прищеплюючи їм навички міжособистісних відносин і 

розвиваючи в них ділові якості. Взаємна зацікавленість 

між викладачем і студентами дасть позитивний результат 

при підготовці кваліфікованих фахівців. 

Взаємовідносини в навчальному процесі залежать як 

від викладача, так і від студента. У діалозі викладачі та 

студенти допускають дуже багато помилок, це відбувалося 

раніше і відбувається зараз. Але завжди можна знайти 

рішення, яке б влаштовувало і викладача і студента, 

потрібно тільки правильно навчиться будувати діалог. 
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In this article, the concept of communication and relationships between a teacher and students during the educational 

process and the role they play at one or another stage of communication is considered. It was considered what types of 

communication is divided, what determines the division of communication into groups and what these groups are like. The 

author has revealed what basic qualities a teacher should possess. It was also considered that during the interaction of the 

teacher and students, pedagogical communication is formed and into which types it is divided. It was revealed that the attitude 

of students to the learning process, and the learning process as a whole, will depend on what kind of pedagogical 

communication the teacher will choose and how he will build a dialogue with students. 
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Formulation of the problem. The fundamental changes 

that have taken place in our country in recent years require a 

reform of the education system at all its levels. This 

primarily concerns higher education, because it is designed 

to provide the society with highly skilled specialists in 

various fields. 

Higher education in Ukraine should contribute to 

ensuring the participation of the state in the formation of the 

Western European educational space, and the expansion of 

cooperation with other states in the field of education.  

True scientific and practical interest is the study of the 

structure and content of higher education in the UK for the 

purpose of creative use in higher schools of Ukraine.  

Analysis of actual researches. The study of scientific 

literature has shown that only some of the works are devoted 

to the theory and practice of higher education in Great 

Britain and to the organization of tutorial activities in the 

country. 

Different aspects of the British models of higher 

education have been analyzed in the works of A. Barbaryga, 

N. Fedorova, T. Georgieva, V. Yelmanova, I. Martsinkovsky, 

L. Suprunova and A. Ivanova, L. Filippova, N. Nikandrova, 

and others. 

The problem of studying the history of tutorial system in 

Oxford and Cambridge and the university education reforms 

associated with this system are of minor importance in the 

work of Ukrainian scientists, and therefore we have been 

analyzed the achievements of British and American scholars.  

The aim of the article is to analyze the genesis of the 

development of the tutorial system in Oxford and Cambridge 

after educational reforms at British universities. 

Presentation of the main material. Tutorial system 

arose in England in the Middle Ages simultaneously with the 

foundation of Oxford and Cambridge. Tutors were only 

elected from the actual members of College (Fellows). 

Regarding the choice of the actual members of college in the 

Middle Ages, the model, fixed in 1264 at the Merton College 

(Oxford), can be typical. According to this model, a valid 

college member was elected from candidates who had a 

degree. The elections were almost never open, and their 

results were very often influenced by factors such as 

belonging to certain dioceses and religious orders, 

settlements in certain counties, and family ties with college 

sponsors. Once elected, a valid college member continued to 

receive an appropriate fee and enjoyed privileges until he 

married, did not receive a better post, or did not die. 

The close relationship between British universities and 

political and social structures, religious intolerance, 

dissatisfaction and formalism in the performance of their 

duties as tutors led to a decline in the intellectual level of 

universities and, consequently, the crisis in higher education.  

This state of affairs did not leave indifferent the most 

famous thinkers of England in the 18th century, many of 

which became frank critics of Oxford and Cambridge, 

including the Oxford graduates Edward Gibbon and Adam 

Smith. Gibbon expressed readiness to rejoin alma mater with 

joy and called the years spent at Magdalena’s College «the 

worst in their lives». Smith noted that «intellectual inability» 

of colleges is a consequence of the covert neglect of their 

duties as tutors: «If teachers are very lenient to each other, 

then anyone who agrees that his colleague may neglect his 

duties believes that he is also allowed the same thing».  

In the 1840s, Oxford lecturers, mainly tutors, joined the 

critics of university education and demanded appropriate 

reforms. Thus, in the nineties of the 19th century in the 

University education of England, a reform has been 

undertaken that emphasized the need to expand curricula, 

introduce written exams, and improve university teaching.  

Reforms in Oxford and Cambridge differed in time and 

some content, but at the end of the 19th century the structure 

and programs of both universities were very similar.  

The need for examinations and the increase in the 

number of subjects that required examinations put forward 

new demands for the development of teaching and thus 

stimulated attempts to reform the tutorial system. Attaching 

to a tutor-consultant to help in preparing for the exam has 

become a must-have for every student. The main obstacle to 

the introduction of a consultant’s position was the election 

system for the actual members of the college, adopted in the 

Middle Ages. As Sir William Hamilton pointed out, «the 

main purpose of this system was not training, and as a result, 

the qualification of the college actual members does not 

correspond to the qualification of the teacher-consultant». In 

addition, the prohibition of married teachers to hold 

positions of true college members also did not contribute to 

the development of educational reforms.  

Significant step in the direction of reforms was made at 

the Oriel College (Oxford), where from 1821, the 

professorial teaching positions could only be obtained by 

participation in an open academic competition. But the 

reforms were carried out very slowly. In 1850, only 22 of the 

500 posts in Oxford were obtained by the lecturers who took 

part in an open competition. The reconstruction of such a 

system was largely carried out in 1877, when the Royal 

Research Commission introduced a new statute. In 

accordance with this document, the lifelong positions of the 

The history of the origin and development of the tutorial system in Great Britain beginning from the 13th century by 

example of the development of the theory and practice of the tutorship in Oxford and Cambridge has been scrutinized 

in the article. 

Key words: tutorial system, tutorship, tutor, reforms in the University education. 
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actual members of the college were canceled, and it became 

possible to appoint tutors whose main responsibility was the 

consultation of students. 

Reforms in the field of education begun in Oxford in the 

1920s spread in Cambridge only in the 1860s and were more 

radical in nature. This was due to the fact that Cambridge 

tutors had not taught students, but had formally fulfilled the 

responsibilities of «moral mentors». Thus, students had to 

look for private teachers.  

In the 1860s, the situation changed: a new generation of 

tutors characterized by a professional approach to students’ 

learning and the belief that learning helps develop character 

began to emerge. The emergence of such teachers meant that 

students now did not need to hire private teachers to prepare 

for exams, since they now had the opportunity to receive the 

necessary individual consultations at their colleges.  

The so-called public schools played an important role in 

shaping the new generation of tutors. In contrast to the pre-

Reformed Oxford clerical teachers, most of whom, 

according to the students, were nimble, pedantic and 

indifferent to their responsibilities, graduates from public 

schools since the 1820s brought to Oxford and Cambridge 

their vision of relationships between teachers and students – 

the teacher must be a counselor, «a moral tutor,» a talented 

scientist and a teacher.  

The impact of the reforms on the development of higher 

education can be analyzed using the example of the Bellville 

College (Oxford). Bellville, one of the oldest Oxford 

colleges, was relatively small and not rich. But since the 

middle of the 19th century the college has become one of the 

most prestigious Victorian era educational institutions. 

Reforms in the field of higher education, and mainly – 

changing the role of tutor at the university, played the 

leading role in that.  

Two rectors of Bellville College, Richard Jenkins and 

Benjamin Joet, took an active part in the work of the Royal 

Commission and introduced the leading ideas of reforms in 

the 1850s and 1870s. Under the direction of Jenkins (1819–

1854), Bellville became open to teachers who did not belong 

to religious orders. In addition, he created the «tutor’s 

corps», whose main goal was the qualified preparation of 

students for examinations, providing them with the 

necessary assistance in organizing the educational process. 

Benjamin Joette worked in Bellville from 1838, in 1842 he 

became a tutor, and from 1870 to 1893 he worked as the 

rector of college. He continued the reforms begun by his 

predecessor. Joette believed that the main emphasis in higher 

education should be on self-education, and the role of the 

tutor, thus, is reduced to helping students acquire 

knowledge, studying them to think independently.  

Conclusions and perspectives of further research. 
Thus, after analyzing the genesis of the development of 

tutorial system in Oxford and Cambridge, we can draw the 

following conclusions regarding changes in the field of 

activity of tutors. Thus, at the end of the 16th century a tutor 

became a central figure in university education and was 

responsible primarily for the education of students. In the 

17th century great importance began to acquire to 

educational functions. Reforms conducted at the university 

education in England in the 19th century significantly 

influenced a tutor’s role , whose duties then consisted of 

consulting and preparing students for examinations, 

providing them with the necessary assistance in organizing 

the educational process, supervising the students and 

students attached to their life . A tutor kept in the field of 

view the formation of the personality of the student as a 

specialist.  

The study of the content, forms of work of a tutor at 

British universities allows us to adapt the positive experience 

of the tutoring activity in educational institutions of Ukraine. 

These issues should be promising in further research. 
Literatura 

1. Aydelotte, Frank. Oxford Stampand Other Essays: Articles 
from the Educational Creed of an American Oxonian. – New York: 
Oxford University Press, 1917 – P.5-6. 

2. Corbin, John. American at Oxford. – Boston: Houghton – 
Mifflin. 1902. – P. 302. 

3. Davis, H.W. Carless. A History of Balliol College. – Oxford: 
F.E. Robinson and Co., 1963. – P.189-200. 

4. Duke, Alex. Importing Oxbridge: English residential colleges 
and American universities. – New Haven; London: Yale Univ. Press, 
1996. – P. 119-175. 

5. Hamilton, Sir William. Universities of England – Oxford // 
Edinburg Review 53, June 1831. – P.395. 

6. Rothblatt, Sheldon. The Revolution of the Dons: Cambridge 
and Society in Victorian England. – New York: Basic Books, 1968. – 
P.193. 

7. Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations. – New York: Modern Library, 1937. – P. 250-251. 

 

 

Журкіна С.В., 

ст. викладач кафедри іноземних мов національного фармацевтичного університету, 

zhurkinasvetlana337@gmail.com  

Україна, м. Харків 

ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ ТЬЮТОРСЬКОЇ СИСТЕМИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ  

У статті розглянуто історію зародження і розвитку тьюторської системи у Великій Британії, починаючи з 13 

століття, на прикладі розвитку теорії та практики тьюторства в Оксфорді і Кембриджі.  

Ключові слова: тьюторська система, тьюторство, тьютор, реформи в університетській освіті. 

  



   
90 
 

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

УДК 378.016:811.111 

Зеленін Г.І., 

к.психол.н., завідуючий кафедрою іноземних мов Української інженерно-педагогічної академії;  

zelenin_g@ukr.net 

Україна, м. Харків 

КОМУНІКАТИВНО-МОВНІ БАР’ЄРИ У ПРОЦЕСІ  

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ  

НЕМОВНИХ ВНЗ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Українські вищі технічні 

навчальні заклади енергійно долучаються до процесу 

європеїзації вищої освіти, віддаючи перевагу одному з 

пріоритетних напрямів підготовки майбутніх фахівців 

вивчення англійської мови, оскільки вона вважається 

мовою міжнародної комунікації у науковій сфері, галузі 

інновацій та технологій. Приєднання української освітньої 

системи до Болонського процесу вимагає досить високого 

рівня іншомовної компетенції майбутніх інженерів-педаго-

гів. Сучасні програми з навчання студентів англійській 

мові у немовному внз на сучасному етапі орієнтуються на 

формування усних комунікативних навичок (в говорінні 

та аудіюванні), оскільки вони дають можливість студен-

там реалізовувати міжнародну комунікацію в науці та 

інших сферах соціальної діяльності. 

Актуальність проблеми. Однак сьогодні у процесі 

викладання англійської мови у технічних внз викладачі 

стикаються з низкою проблем, які гальмують процес 

інтенсивного засвоєння студентами іншомовного навчаль-

ного матеріалу. Попри те, що студенти набувають достат-

ній обсяг знань та вмінь, вони не завжди здатні й готові 

використовувати їх на практиці, а саме: у студентів часто 

виникають труднощі з біглим читанням та перекладом 

професійно-орієнтованих текстів, вони не можуть вільно 

висловити свої думки з обговорюваної проблеми та підтри-

мати спілкування англійською мовою. Ця проблема усклад-

няється також тим, що протягом багатьох років викладання 

англійської мови у немовних внз здійснювалося із застосу-

ванням «граматико-перекладного» підходу до навчання 

та досить слабкою підтримкою прогресивних комунікатив-

них моделей. Певні психологічні проблеми, які стосуються 

готовності студентів сприймати та використовувати 

англійську мову на практиці, їх умінь справлятися з 

прийнятими стандартами та поняттями щодо власного 

потенціалу можуть ускладнювати процес навчальний 

процес.Зазначені психологічні бар’єри є предметом 

дослідження достатньої кількості вчених й методистів 

(А.А. Леонтьєв, Ю.І. Атватер, В.А. Зимова). Т.Н. Вербиць-

ка, О.А. Леонтович та інші у своїх роботах вивчали 

мовлені бар’єри та дійшли висновку, що вони є істотною 

перешкодою у процесі ефективного формування комуніка-

тивних навичок студентів під час вивчення іноземної мови. 

Однак, проведений аналіз психолого-педагогічної 

літератури вказує на те, що питання прогнозування, 

попередження та ліквідації психологічних бар’єрів мало 

досліджені, недостатньо висвітлені питання пошуку тех-

нологій, які б могли забезпечити результативне вивчення 
іноземної мови студентами технічних спеціальностей. 

Мета статті – розкрити суть, зміст й структуру поняття 

«комунікативно-мовлені бар’єри» у контексті сучасної 

вищої технічної освіти на основі аналізу психолого-

педагогічної літератури, виділити їх психологічні та 

соціокультурні компоненти, вказати причини, які 

зумовлюють виникнення дискомфортного стану студентів 

на заняттях з іноземної мови, визначити психологічні 

умови й умови діяльності педагога, необхідні для успіш-

ного подолання студентами психологічних бар’єрів. 

Виклад основного матеріалу. У процесі вивчення 

англійської мови необхідно не тільки сформувати у 

студентів іншомовні здібності, але й розвинути комуніка-

тивну гнучкість, натренованість когнітивних процесів, 

психологічну врівноваженість та емоційну включеність 

у навчальний процес. Ознакою результативності академіч-

ної діяльності студентів вважається їх вміння справлятися 

з труднощами, які можуть виникнути у процесі досягнення 

навчальної мети. 

Як правило, перешкоди, які можуть нейтралізувати 

результативність навчання англійській мові у немовному 
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внз – це психологічні бар’єри, які розглядаються вченими 

як психічний стан, що гальмує ментальні процеси студе-

нта, не дозволяючи йому повністю продемонструвати 

свій потенціал, застосовувати на практиці здобуті 

знання, сформовані вміння та навички. Психічні стани – 

комплексні структури, які формуються з різних думок, 

емоцій, мотивів та інше, вони і є причиною виникнення 

психологічних бар’єрів, які негативно впливають на 

академічну діяльність студентів, а саме на ефективне 

засвоєння англійської мови в технічному внз. Через 

високу тривожність, страх неуспіху, невисоку самооцінку 

студенти відчувають труднощі у процесі прийняття 

самостійних рішень, гостро реагують на непередбачені 

ситуації, не можуть здійснювати повноцінно комунікацію і 

справлятися з конфліктними ситуаціями [2, с.6]. 

У процесі академічної діяльності, у студента може 

спостерігатися стан, що не дає йому повноцінно проявити 

себе, як особистість; гальмує ініціативність, яка 

реалізується не тільки в інтелектуальній, але й в практич-

ній сферах; заважає креативному самовираженню, що в 

результаті призводить до незадоволення щодо самого 

процесу навчання та знижує продуктивність професійної 

підготовки. Поняття психологічний бар’єр визначається 

дослідниками як «психологічний стан, який виявляється 

у якості неадекватної бездіяльності, що заважає здійс-

ненню певних операцій» [1, с.90]. Психологічний бар’єр 

– негативні переживання у конкретній ситуації. Студент 

підсвідомо дає установку собі на безуспішність процесу 

вивчення англійської мови. У психологічному контексті 

поняття «мовлений бар’єр» у процесі вивчення англійської 

мови розглядається як «неможливість особистості 

застосовувати вже здобуті відповідні іншомовні знання 

у процесі комунікації» [4, с.85]. 

Дослідники даного питання виділяють низку психоло-

гічних компонентів комунікативно-мовленого бар’єру: 

1. Спостерігається у зовнішній поведінці студента. 

Він не може або насилу може сприймати та спонтанно реа-

гувати на мову співрозмовника, навіть якщо має необхід-

ний запас мовлених засобів [4, с.85]. 

2. Фактором мовлених труднощів виступає висока емо-

ційна напруга студентів. Вона може виявлятися в тому, 

які саме лексичні одиниці обирає студент та яким чином 

він будує фрази (граматична неоформленість висловлю-

вання), внаслідок цього мова стає стереотипною, вокабу-

ляр одноманітним, закономірний зв’язок та логічність 

окремих висловлювань порушуються, та як наслідок 

виникає непорозуміння між комунікантами [6, с.139].  

3. Студенти відчувають страх висловлювати свою ду-

мку англійською мовою неправильно. Об’єктом таких 

побоювань є нездійсненність цілей комунікативного 

процесу та вирішення певних проблем, а крім того мож-

ливе зниження свого статусу в наслідок скоєних поми-

лок [3, с.98]. 

4. Процес навчання англійській мові базується не тільки 

на зовнішній мотивації студентів (обумовлюється потре-

бою здати залік або іспит, отримати роботу, де необхідні 

знання англійської мови тощо), але й на внутрішній 

мотивації (пов’язана з розвитком особистих цінностей 

студента (поліпшення соціального статусу й підвищення 

самооцінки, виникнення нових перспектив для профе-

сійного просування, розширення кругозору, змістовної 

комунікації тощо), які з’являються під впливом соціаль-

них цінностей) [6, с.132]. 

Також виділяються соціокультурні компоненти кому-

нікативно-мовлених бар’єрів. Визначаючи міжкультурні 

бар’єри у процесі комунікації, дослідники даної проблеми 

пропонують наступні їх характеристики: 

1. «Природний етноцентризм» студентів вважається 

ключовим фактором появи міжкультурних бар’єрів, 

оскільки інші культури сприймаються студентами через 

призму своєї власної культури. Тому існує думка, що 

міжкультурне спілкування не може з’явитися самостійно, 

йому слід спеціально навчатися [8, с.136]. 

2. У відповідності з теорією, яку висуває університет 

Р. Хофштеде, основними причинами, які визначають 

міжкультурні відмінності, є рівень індивідуалізму, дис-

танція влади, гендерний чинник, ставлення до визначе-

ності та довго тривалість орієнтації у взаєминах й робо-

ті [10, с.131]. 

3. Міжкультурні бар’єри крім розділової функції 

також грають й регулювальну роль. Конструктивна 

функція міжкультурних бар’єрів полягає насамперед у 

збереженні національної самобутності в умовах глобалі-

зації соціуму та активізація інтересу до суспільства, мова 

якого вивчається, оскільки, як правило, відбувається знеці-

нення об’єкта пізнання, якщо спостерігається відсутність 

перешкод [7, с.204]. 

У процесі навчання психологічний бар’єр, зазвичай, 

з’являється внаслідок невідповідності рівня психоло-

гічної готовності студентів та вимог, які вимагає програма 

навчання у внз, нездатність студента досягати своїх 

навчальних цілей. Успішність студента у навчальному 

процесі знаходиться в залежності від його ставлення до 

навчального процесу, від його мотивів; труднощів, з 

якими він може стикатися у процесі придбання знань. 

Невідповідності між попитом іншомовних знань та 

недостатньою ініціативністю студентів інженерно-педаго-

гічних спеціальностей змушує викладачів шукати зовсім 

нові й ефективні методи та технології подолання психо-

логічних бар’єрів. 

Як правило, серед причин, які обумовлюють виник-

нення дискомфортного стану студентів технічних спе-

ціальностей на заняттях з англійської мови, домінують 

недостатня когнітивна мотивація, непідготовленість до 

автономної навчальної роботи, дефіцит навичок само-

контролю та самоаналізу, незадовільна організація нав-

чального процесу, наявність культурних та етнічних 

стереотипів, труднощі, які виникають у процесі адаптації 

та соціальної комунікації. Студенти можуть демонстру-

вати недостатнє самовладання та відсутність уяви, 

недосконалість розумових й когнітивних процесів, 

занижену самооцінку, спостерігається недолік іншомовних 

знань, умінь та здібностей. Поява комунікативно-

мовлених бар’єрів також виникає за наявності певних 

рис характеру, темпераменту, таких як імпульсивність та 

емоційна мінливість; студенти можуть відчувати невпев-

неність (страх зробити помилку) перед викладачем або 

перед іншими студентами; скрутність, якщо доводиться 

здійснювати комунікацію з співрозмовником, який має 

більш високий рівень володіння англійською мовою; 
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нездатність використовувати отримані навички в ситуа-

ціях спілкування. 

Правильна та своєчасна оцінка загального настрою 

академічної групи або психічного стану окремого студента 

дозволить попередити та усунути психологічні бар’єри. 

Певні психічні процеси мають безпосередній вплив на 

виникнення будь-якого виду психічного стану, вони 

проявляються як відображення зовнішньої або внутріш-

нього середовища, яке впливає на особистість. Характер 

психічного стану людини (прийнятний, стресовий, приг-

нічений або вселений) знаходиться в залежності від його 

внутрішнього стану, впливу навколишнього середовища 

та його потреб [5, с.5]. 

Серед психологічних умов, які необхідно створювати 

на заняттях з англійської мови у немовному внз з метою 

успішного подолання студентами психологічних бар’єрів, 

що виникають у процесі навчання, можна виділити наступні: 

– інтенсифікація когнітивної та практичної діяльності, 

ґрунтуючись на визначених у студентів уподобань, кола 

інтересів та здібностей;  

– прояв рефлексії як фактору успішності у навчальному 

процесі;  
– подолання стану дискомфорту на аудиторних 

заняттях з англійської мови, формування соціального 

партнерства в технічному внз. 

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури 

дозволяє визначити наступні умови діяльності викладачів 

іноземної мови, які дають студентам технічних спеціаль-

ностей можливість долати комунікативно-мовлені бар’єри: 

– організація ситуацій успіху, які змушують 

студентів активно включатися у навчальний процес; 

– брати до уваги інтереси студентів у процесі визна-

чення тематики презентацій, рефератів чи проектів; 

– не змушувати студентів давати негайну відповідь; 

– залучати студентів до участі в різноманітних видах 

творчої діяльності; 

– застосовувати індивідуалізований підхід у процесі 

навчання враховуючи різний темп роботи, особистих 

характеристик студентів;  

– проводити докладний аналіз креативних робіт 

студентів;  

– застосування проблемних ситуацій у навчальному 

процесі; 

– проведення занять у форматі обговорення; 

– підтримувати та заохочувати студентів додатковими 

балами за вивчення додаткової навчальної інформації 

самостійно, вирішення більш складних завдань; 

– зацікавити студентів брати участь у конференціях, 

дискусіях, олімпіадах англійською мовою. 

Висновки. Таким чином, спираючись на вищевикладе-

ний матеріал, щодо суті, змісту та структури поняття 

«комунікативно-мовлені бар’єри», у контексті сучасної 

вищої технічної освіти, можна дійти таких висновків: 

1. Комунікативно-мовлений бар’єр складається з двох 

компонентів: індивідуально-психологічний, пов’язаний 

зі специфічними характеристиками комуніканта, та 

соціокультурного, який пов’язаний зі специфічними 

рисами комунікативно-мовленого середовища. Вони 

мають різні причини виникнення – «страх перед комуніка-

цією» та «природжений етноцентризм», формуються на 

основі різних елементів, які визначаються як «емоційний 

дискомфорт» та «пристосування до іншої культури» та 

мають різні функції (деструктивну й регулювальну), але 

на практиці вони виступають як єдине ціле. У процесі 

комунікації комунікативно-мовлений бар’єр складається 

з індивідуально-психологічного та соціокультурного 

компонентів, але їх співвідношення можливо буде різним. 

Наприклад, на аудиторному занятті з англійської мови 

соціокультурний компонент присутній у малій кількості, 

може виникати у прихованому вигляді, у якості смислового 

бар’єру. У процесі навчання, наприклад, у закордонному 

університеті, саме соціокультурний компонент відіграє 

ключову роль. 

2. Індивідуально-психологічний компонент комунікати-

вно-мовленого бар’єру виникає під впливом наступних 

факторів: 

– незадовільний рівень загальної освіти студента, що 

насамперед проявляється в недоліку його загального 

розвитку (не розвинене самостійне мислення, недостатній 

лексичний запас, невисока ерудованість), а також в 

нездатності правильно висловлювати свої думки рідною 

мовою, несформоване усне мовлення та нерозвинуті 

навички письма та інші); 

– певні природні психічні якості студентів, які заважа-

ють ефективно вивчати англійську мову; 

– слабка мотивація студентів не тільки до процесу вив-

чення англійської мови, а також до перспектив його 

подальшого застосування у майбутній професійній 

діяльності.  

Визначення суті, структури та причин появи комуні-

кативно-мовлених бар’єрів у процесі навчання англійської 

мови студентів немовних внз є необхідною передумовою, 

що дозволить забезпечити створення комплексу умов, 

які гарантують подолання цих бар’єрів в академічному 

процесі. 
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Постановка проблеми. У процесі розгляду питань, які 

пов’язані з комунікативною спрямованістю навчання 

студентів та під час розробки структури навчального 

процесу, не забувайте враховувати такі чинники, які 

допоможуть наблизити процес навчання до реального 

спілкування іноземною мовою. 

У цій статті ми розглянули методичні питання про те, 

як зробити навчання іноземним мовам на першому та дру-

гому курсах технічного вузу більш продуктивним.  

Мета статті: Розгляд питань комунікативної спрямова-

ності навчальної діяльності студентів, що сприятиме 

більш продуктивному навчанню іноземним мовам. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно стандарту 

дисципліни «іноземна мова» в немовному вузі навчання 

іноземної мови повинно носити професійно-спрямований і 

комунікативно-орієнтований вид. Однією з головних 

цілей метою навчання іноземним мовам є формування і 

розвиток особистості, яка буде здатна досягти необхідного 

рівня комунікативної компетенції. 

Під час комунікативному підходу передбачається ово-

лодіння спілкуванням, а не засвоєння мови. Освітні 

стандарти нового покоління ставлять у главу кута принцип 

компетентнісного підходу до навчання. Це означає, що 

студенти не просто оволодівають знаннями, вміннями і 

навичками, а також стають грамотними учасниками това-

риства. Викладачам іноземних мов важливо дотримува-

тися комунікативного підходу в навчанні. Завдяки 

комунікативного підходу в навчанні мови студенти 

практикуються і набувають компетенції ефективного і 

адекватного англомовного спілкування, одночасно 

аналізуючи принципи спілкування, норми мовленнєвого 

етикету та базові цінності рідної культури, таким чином 

зберігаючи власну культурну ідентичність. Застосування 

комунікативної методики викладання англійської мови 

особливо доцільно в немовному вузі, коли свідомо форму-

ється ставлення до мови в першу чергу як інструменту 

спілкування може бути, за рахунок відомого зниження 

вимог до лінгвістичної компетентності студентів, більш 

доречною, мабуть, при підготовці студентів філологів. 

Виконання основних напрямків комунікативного ме-

тоду у викладанні іноземних мов передбачає забезпечення 

синтезу виховання і навчання учнів, міцне оволодіння 

учнями основами іноземного мови, а також уміння засто-

совувати його на практиці.  

З комунікативної спрямованості навчального процесу 

зіставляється комунікативна достатність володіння 

мовою. Це означає, що у студентів повинен бути такий 

рівень відпрацювання навичок, який дозволить легко 

розуміти і передавати нескладні повідомлень у заданих 

умовах спілкування, завдання вдосконалювати повною 

мірою утворені у студентів мовленнєві операції до 

безпомилкового рівня не ставиться. Невеликі комунікати-

вні помилки виправляються не кожен раз. В результаті 

цього підходу економиться час, в аудиторії зберігається 

атмосфера мовного спілкування.  

Частини методу вирішення завдань найкращим чином 

знаходять своє використання при навчанні одного з виду 

комунікативної мовленнєвої діяльності, як лист. Вико-

нання письмового завдання може зайняти кілька днів, і 

буде частиною самостійної роботи студента. 

Працюючи в межах комунікативного методу, педагог 

може дати студентам таке завдання: Please, write your 

resume for applying to the position which was advertised in 

the job ad that you had downloaded from the Internet. 

Студентам на заняттях дається загальний формат резюме. 

Вони не знають, як правильно написати резюме. Викладач 

допомагає студентам. На наступних заняттях студенти 

вивчають граматичні структури і лексичні одиниці. Ці 

граматичні структури і лексичні одиниці будуть потрібні 

студентам для вирішення даної задачі (написання резюме) 

Студенти здають свої роботи, це їх перша спроба. Після 

першої перевірки студенти отримують назад свої роботи 

і вносять всі виправлення, які їм рекомендував викладач. 

Швидше за все, буде потрібна ще одна перевірка, і потрібні 

виправлення, але тоді фінальний результат буде 

відповідати всім вимогам. Приклади, які складаються для 

роботи за цим методом під час навчання студентів 

технічних вузів іноземної мови, повинні бути подібно 

таким ситуацій, з якими вони можуть зіткнутися в подаль-

шому житті, роботі. Завдання розробляються так, щоб 

студенти були як можна більше залучені в дослідження, 

розгляд задачі, яка поставлена перед ними. У більшості 

випадків така робота носить груповий характер і відбува-

ється у формі дискусії, під час якої студенти висловлюють 

і відстоюють свої думки. В ході своїх міркувань вони 

можуть використовувати знання, з допомогою яких можна 

вирішити ситуацію подібно заданої, ці знання, досвід 

вони отримали на попередніх заняттях з іноземної мови, 

а також відштовхуватися від свого досвіду. Робота з 

аналізу конкретних прикладів завершується письмовим 

завданням, яке кожен студент виконує самостійно. 
Комунікативне навчання зосереджено не на формі, а 

на змісті, де важливі такі властивості: послідовність, 
логічність. В усних висловлюваннях важлива лексико-

У статті розглядаються основні проблеми та завдання у процесі навчання іноземної (англійської) мови у 

немовних вузах. Наведено основні методи і принципи організації навчального процесу. Розглядаються питання 

комунікативної спрямованості навчальної діяльності студентів 

Ключові слова: проблеми, завдання, методи, принципи, комунікативна спрямованість, процес навчання, 

іноземна мова. 
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граматична зв’язність, здорова логіка і відповідна 
організація висловлювання. Друге, не менш значуще 
положення комунікативного методу навчання-це створення 
природного навчального спілкування. Щоб вирішити 
навчальну задачу недостатньо лише займатися моделюван-
ням життєвих ситуація на уроках. Знадобиться ще одне 
тренування, робота, яка буде націлена на засвоєння як 
мовного, так і інформативного матеріалу, формування 
певних комунікативно-пізнавальних дій. Потрібні такі 
вправи, які забезпечували б комунікативну тренування, і 
такі вправи, які зберігали б свободу вживання іноземної 
мови в навчальних ситуаціях. Завдання мовленнєвого 
співробітництва виконується в парах або малих, невеликих 
групах. Перш, ніж стати завданням для всієї аудиторії, 
воно виконується в групах.  

В ході розглянутого положення необхідно правильне 
поєднання практики і теорії, іншими словами, викорис-
тання правил, пояснень під час навчального процесу, як 
невід’ємного кошти, яке прискорює формування нави-
чок [2].  

Теорія і практика в сукупності і комунікативна спря-
мованість навчання доповнюють один одного. 

Наступне, третє положення методики передбачає мак-
симальну інтенсивність навчальної діяльності студентів. 
Формування повноцінних мовленнєвих умінь і навичок 
без практики і тренування студента вчасно кожного 
заняття неможливо. Це збільшення можуть забезпечити 
ТЗН для тренування всієї групи одночасно, коли студенти 
працюють в парах на заняттях або в групах або коли викла-
дач зайнятий з окремими студентами, а інші студенти з 
групи зайняті самостійним виконанням завдання  

Наступне положення методики враховує колективне 
та особистісний напрямок навчальної діяльності студентів. 
Особистісний напрямок передбачає опору в організації 
навчального процесу на особистість учнів, на їх попит, 
інтереси, вимоги. Це особистісний напрям проявляється 
у складанні, побудові вправ і в доборі навчальних матеріа-
лів, які б мотивували діяльність [3].  

Спільна спрямованість у побудові навчального процесу 
передбачає масове використання різних форм спільної 
діяльності студентів, коли вся група спільно вирішує 
якусь внеязыковую завдання з допомогою іноземної 
мови. Ситуація на парі: групі запропонували вирішити 
технічне питання. Для цього безпосередньо перед 
виконанням завдання читаються кілька іноземних текстів, 
які описують різні підходи до даної проблеми. Студенти 
читають різні тексти, а потім обмінюються інформацією. 
Після аналізу іноземною мовою слабких і сильних сторін 
різних підходів, яких навчають, спільно приймають такі 
рішення, які, з їх точки зору, є оптимальними. 

Заключне положення даної методики призводить до 

повторюваності навчального процесу, коли кілька 
занять, які присвячені одній і тій же темі, об’єднується в 
один цикл. В рамках занять циклу на мовному й мовному 
матеріалі досліджуваної теми відбувається перехід від 
тренувальних умовно-мовленнєвих до мовних вправ, від 
формування у студентів мовних навичок до вироблення 
мовленнєвих умінь, від аудіювання, читання та говоріння з 
різними опорами до мовленнєвої діяльності без опор. 
Повторюваність передбачає правильний розподіл роботи 
з навчання різних видів мовленнєвої діяльності для 
освіти всіх врахованих мовленнєвих навичок і вмінь 
іншомовної комунікації у сфері, як читання, так і говоріння 
на основі, мовного, мовного матеріалу і змісту теми.  

Висновки: В результаті ефективно закріплюються 

сформувалися в циклі занять мовні навички та вміння. 
При цьому для студентів стають очевидними їх особисті 
досягнення в іншомовної мовленнєвої діяльності, зростає 
їх внутрішня мотивація. Сохранению внутренней мотивації 
на високому рівні допомагають творчі види роботи, які 
займають важливе місце в ході циклу занять, цікаві 
навчальні матеріали, характер мовленнєвих вправ, їх 
спрямованість на особистість учнів. 
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Formulation of the problem. Over the past two 

decades, there has been a shift from traditional technology of 

higher education to «information and communication 

technologies» – personal computers, computer databases, 

electronic information networks, etc. Thus, there is a shift to 

the developments aimed at creating a specific learning 

environment, or applying technology and communication in 

education. «Information and communication teaching 

technologies» in education is a complex of fundamentally 

new educational and methodological materials, technical, 

communication and instrumental means of processing, 

preservation, transmission, display of information in 

accordance with the laws of the educational process, which 

effectively influence the professional training of future 

specialist.  

Means of ICT is a synthesis of modern achievements of 

pedagogical science and means of information and computer 

technology. They implement scientific approaches to the 

organization of the educational process in order to optimize 

it and increase its efficiency, as well as to intellectualize the 

material and technical base of educational institutions in a 

continuous way. In addition, the effectiveness of the learning 

process also depends on the introduction of a variety of 

interactive technologies that ensure the dialogue of the 

learning process, which is extremely important when 

learning a foreign language.  

Analysis of topical research. The problem of the use of 

interactive, information and communication technologies 

was discussed by many scientists who evaluated them 

positively, considering them as a great practical benefit 

(N. Volkova, O. Kushchenko, M. Priyma, I. Rosina, 

V. Faturova, O. Khmel, S. Yashanov and others). Despite 

the achievements of scientists in solving the problem of 

using information and communication technologies in 

education, the study of the specifics of their use by teachers 

in higher educational institutions remains unresolved. 

Consequently, the relevance of this issue in the modern 

educational environment is evident, as today qualitative 

teaching of disciplines cannot be carried out without the use 

of facilities provided by computer, interactive technologies 

and the Internet.  

The purpose of the article is to analyze the existing 

interactive, information and communication educational 

technologies and to get acquainted with the advantages of 

their use by teachers in practical classes.  

According to the goal, the following tasks were set: to 

reveal the concept of ICT and interactive technologies, to 

consider the ways of using these technologies by teachers in 

higher education.  

Presenting the main material. The attention should be 

paid to revealing the essence of the concept of «interactive 

technologies». Interactive technologies are collaborative 

studying when both students and teachers are the subjects of 

the educational process. Interactivity in studying can be 

highlighted as the ability to interact, study in conversation, 

dialogue, action. So, in the narrow sense, interactive ones 

can be called technologies in which the learner is a 

participant. He does not act only as a listener, an observer, 

but takes an active part in what is happening, actually 

creating this phenomenon [4].  

The main advantages of interactive technologies include: 

– helping students learn how to express their own 

opinions; to analyze the information received; to use the 

knowledge and experience acquired earlier; to debate, to 

defend their own point of view; to be more confident and 

independent; 

– facilitating the intensification and optimization of the 

educational process. The goal of interactive learning is to 

create comfortable conditions and a supportive atmosphere 

in which each student will feel successful in learning a 

foreign language and feel his or her intellectual ability.  

The main features of interactive technologies are: – the 

development of training on the interaction of the student 

with the learning environment, which serves as a space for 

learning experiences; a change in the interaction of the 

teacher and students: the activity of the teacher gives way to 

The article deals with modern information, communication and interactive educational technologies, the advantages 

of their use by teachers in practical classes at higher school. The basic signs of interactive technologies have been 

shown: the construction of training based on the student‟s interaction with the learning environment; the change in the 

interaction of the teacher and students: the activity of the teacher gives way to the activity of students, and the task of 

the teacher is to create conditions for their initiative; the role of a teacher as a consultant, organizer, source of 

information; the absence of the dominance of any participant in training over others. It has been considered that 

information and communication technologies in education through their potential contribute to the implementation of 

such didactic tasks as improving the quality of education on the basis of the interconnection of the general and didactic 

principles of autonomy, activity and systematic approach; the expansion of opportunities for continuing education 

based on the implementation of the principles of consistency, accessibility, etc.  

Key words: interactive technologies, information and communication technologies, interaction, dialogue, 

optimization of educational process, culture of professional dialogue, system «student-teacher», «student-student». 
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the activity of students, and the task of the teacher is to 

create conditions for their initiative; – role of the teacher as a 

consultant, organizer, source of information; – absence of 

the dominance of any participant in training over others [2].  

Among the various interactive learning technologies that 

are used in educational practice, the following are 

distinguished: business games; role games; didactic games; 

case methods. These interactive technologies are aimed at 

boosting mental activity, developing creative abilities and 

forming a foreign dialogue culture among in commodity 

analysis and commercial activity specialists. In turn, ICTs 

are tools for creating, storing, transmitting, processing 

information and managing it. This widely used term includes 

all the technologies used to communicate and work with 

information. Appropriate use of ICT in the educational 

process is a prerequisite for improving the quality of 

educational services, expanding their capabilities, and creative 

implementation of personality in learning activities [1].  

Information and communication technologies in 

education through their potential contribute to the 

implementation of such didactic tasks: 

– improvement of the quality of education on the basis of 

the interconnection of the general and didactic principles of 

autonomy, activity and systematic character; 

– expansion of opportunities for continuous education 

based on the implementation of the principles of 

consistency, continuity and accessibility; 

– providing adequate level of training of teachers for 

work with information and communication technologies;  

– improvement of the content of teaching, taking into 

account the interaction of general and didactic principles, 

covering the principle of scientific research, visibility, 

accessibility, communication theory with practice;  

– continuous improvement of the didactic provision of 

the educational process [1, 3].  

During our study, it was found that a large number of 

teachers need assistance in the implementation of interactive, 

information and communication technologies, their 

organizational and methodological support. Most of the 

teachers do not use these technologies and therefore need to 

be trained. Thus, educational and methodological seminars 

for university instructors were developed and implemented 

with the general theme «Modern Interactive, Information 

and Communication Technologies in education», the 

purpose of which was to prepare teachers to work with 

interactive, information and communication technologies in 

the learning process. Thus, a scientific and practical seminar 

«Pedagogical skills: professional professionalization and 

innovative approaches» was conducted, the task of which 

was to increase the teacher’s teaching skills. The workshop 

included lectures (8 hours), practical classes (8 hours), 

training sessions (6 hours), master classes (4 hours). Various 

issues were discussed at the seminar, namely, modern 

teaching technologies, teaching methods for individual 

courses, training format as a method of activating at higher 

educational establishments. The workshop covered issues 

related to the methodology for conducting projects: 

information (aimed at collecting specialized information, 

familiarizing project participants with this information, 

analyzing it and summarizing facts intended for a wide 

audience); informational and communicative (found in the 

harmonious combination of information seeking and 

communicative activities of students); brain storming, case 

method analysis, incident method, presentation, role plays, 

didactic games, etc. Particular attention was paid to the work 

of discussion groups, or the discussion list (List) for teachers 

of English as a foreign language, TESL-L (Teachers of 

English as a Second Language-List) [6]. Teachers from 

universities were introduced to the fact that the introduction 

of an electronic discussion letter is compared with giving 

access to the experience of specialists, materials and 

resources. In addition, teachers were invited to take part in 

the practical organization of professional dialogue with 

students, enabling them to identify themselves in various 

situations requiring professional dialogue. During the work 

the following issues were considered: – professional 

dialogue of teachers who carry out the training process for 

future merchants; – formation of a professional dialogue 

culture of future specialists by means of information and 

communication technologies; – the theoretical basis of 

interactive technologies; – a methodology for organizing 

student work on the basis of interactive technologies, taking 

into account information and communication technologies. 

Teachers were interested in combined classes with the use of 

situational tasks, in which they demonstrated their 

pedagogical skills. Teachers shared impressions and ideas, 

held a dialogue on professional topics.  

During the seminar, the attention of teachers was 

emphasized on the importance of establishing subject and 

subject relations in the systems «student – student», «student – 

teacher» and ensuring their pedagogical interaction. The 

teachers’ focus was on developing professional relationships 

with students based on a polite attitude towards each other, 

manifestation of moral and social responsibility, ethical 

conduct, and B. Franklin’s rule of «honesty – the best 

policy» in conducting direct and indirect professional 

dialogue. During the academic year, the teachers became 

participants in scientific and methodological seminars 

«Communicative Processes in Education», «Interactive 

Technologies for Professional Communication Training». 

Attention of teachers was focused on such issues as 

professional dialogue: the essence, functions, types; 

professional language and speech; non-verbal aspects of 

intercultural dialogue and their role in regulating 

relationships, establishing contacts with specialists who are 

representatives of other cultures; characterization of non-

verbal channels of intercultural communication (facial 

expression, touch, gesture, interpersonal communicative 

space, visual interaction, intonation); the role of multi- and 

hypermedia technologies, information retrieval systems in 

preparing future professionals for a professional dialogue; 

computer communications in off-line and on-line communi-

cation modes; personally oriented technologies of teaching 

students and their role in communicative training of future 

specialists, etc. Teachers were introduced to the advantages 

of the following Internet sites: http:// www.teachnology.com – 

lesson planning; http://www.eslcafe.com – an interactive 

communication club; http://www.rong-chang.com – English 

language training; Global virtual classroom http: 

//www.virtual – classroom.org – free online educational 

program; http://teenadviceonline.org – Educational site for 

teachers. Teachers focused their attention on the peculiarities 
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of establishing partnerships with students based on 

cooperation, openness, trust, personal involvement, support; 

organization of constant counseling; taking into account the 

initial knowledge of students in order to model the 

individual approach to pedagogical interaction; the creation 

of successful learning situations (the selection of dual tasks, 

the promotion of intermediate actions, differentiated help), 

the effect of novelty, the effect of imagination, the effect of 

change, the effect of the game. Attention of teachers was 

paid, first of all, to increasing the motivation of students’ 

training, which is the driving force in realizing the needs of 

the individual in the active interaction.  

Teachers realized that positive learning motivation 

should ensure not only the content of learning, but also 

properly organized communicative activities of students 

through interactive, information and communication 

technologies. Thus, the teachers tried to actualize the needs 

of students in the implementation of active professional 

dialogue, interaction; to form the motives of communication 

in a professionally directed electronic environment, to 

realize the possibilities of this environment for the exchange 

of professionally directed information among specialist; to 

form the student’s desire to deepen their knowledge and 

skills regarding the mastery of professional dialogue, 

information and communication tools, improvement of skills 

of work with information and communicative technologies, 

development of a critical attitude to the results of their 

activities, etc.  

Conclusions and perspectives of further scientific 

research. Summarizing the foregoing, it should be noted 

that modern information technologies and innovative 

teaching methods give university instructors tremendous 

opportunities for education, professional growth, they 

provide access to unlimited information, and give the chance 

to conduct dialogue with the whole world. Taking part in 

scientific and methodological seminars, teachers have the 

opportunity to improve their abilities and pedagogical skills 

with the help of modern information and communication 

technologies, to find an individual style of work with 

students. 
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СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ  

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

У статті розглядаються сучасні інформаційно-комунікаційні та інтерактивні технології навчання, переваги їх 

застосування викладачами на практичних заняттях у вищій школі. Показано основні ознаки інтерактивних 

технологій: побудова навчання на взаємодії студента з навчальним середовищем; зміна взаємодії викладача і 

студентів: активність педагога поступається місцем активності студентів, а завдання викладача полягає у 

створенні умов для їх ініціативи; роль викладача як консультанта, організатора, джерело інформації; відсутність 

домінування будь-якого учасника навчання над іншими. Розглянуто, що інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті через їх потенціал сприяють реалізації таких дидактичних завдань, як підвищення якості освіти на основі 

взаємозв‟язку загальнодидактичних принципів самостійності, активності й систематичності; розширення 

можливостей для безперервної освіти на основі реалізації принципів послідовності, доступності тощо.  

Ключові слова: інтерактивні технології, інформаційно-комунікаційні технології, взаємодія, діалог, оптимізація 

навчального процесу, культура професійного діалогу, системи «студент–викладач», «студент–студент».  
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Постановка проблеми. Національна освітня ініціа-

тива «Нова українська школа», набирає обертів в Україні. 

Пріоритетним напрямком державної політики України є 

організація інклюзивної освіти, головним напрямком 

якої є навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

проблемами. В основу інклюзивної освіти закладена 

ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, 

забезпечує відношення до всіх людей як до рівних, а й 

при цьому створює необхідні умови для навчання дітей, 

які мають особливі освітні потреби (ООП). Зарубіжний 

досвід і практика останніх років багатьох країн перекон-

ливо свідчать про ефективність спільного навчання дітей 

з інвалідністю, дітей з ООП та здорових дітей. В Україні 
ситуація з інклюзивною освітою знаходиться в зародко-

вому стані. Більше 56 тисяч школярів з особливими потре-

бами не охоплені навчанням в освітніх закладах, показник 

інклюзії в Україні становить лише 7% (для порівняння в 

інших європейських країнах ∆ 25–99%) [1]. Українська 
практика освітньої інклюзії тільки починає складатися, 

але очевидно, що зміни в підходах до навчання дітей з 

особливими освітніми потребами стають все більш і 

більш необхідними і затребуваними. Для нашої країни 

інклюзивна освіта – це проблема виключно актуальна і в 

той же час дуже складна. Впровадження інклюзивного 

підходу в освіті дітей з ООП стикається не тільки з трудно-

щами створення так званого «безбар’єрного середовища», 

але, перш за все, з проблемами соціального характеру. 

Ці проблеми включають в себе поширені стереотипи і 

забобони, готовність або відмову педагогів, дітей та їх 

батьків прийняти нові принципи освіти. Сучасна система 

освіти повноцінно приймає в себе тільки тих, хто відпові-

дає її певним вимогам, дітей зі стандартними можливос-

тями, здатними навчатися за загальною для всіх програ-

мою і показувати результати успішності, нормальні для 

всіх. Аналіз стану впровадження інклюзії, проблем та 

шляхів його вирішення, розробка питань супроводу 

дітей з ООП обумовлюють актуальність дослідження і 

мету даної роботи. 

Мета дослідження – покращення соціалізації дітей з 

особливими освітніми проблемами засобами інклюзивної 

освіти. 

Виклад основного матеріалу. Одним з основних 

показників розвитку інклюзивної практики і культури є 

готовність педагогів до професійної діяльності в 

інклюзивних освітніх умовах, до включення дитини з 

ООП в звичайний клас.Гостро постає проблема професій-

ної, методичної, психологічної готовності педагога 

загальноосвітньої організації до роботи з учнями з ООП. 

Адже навіть при дотриманні всіх необхідних матеріально-

технічних вимог в освітній організації, неготовність 

учителя створювати умови для навчання кожної дитини 

з ООП, його нездатність впроваджувати інклюзивні 

технології не дадуть позитивного освітнього результату. 

Сьогодні тільки кожен четвертий педагог ЗЗСО знайомий з 

основними положеннями інклюзивної освіти. 74,4% 

респондентів або не знайомі з його основними положен-

нями і принципами, або заявляють про нестачу інформації 

з цього питання. Дані показують, що педагоги ЗЗСО відчу-

вають гострий дефіцит в знаннях в галузі корекційної 

педагогіки, внаслідок чого 51% педагогів не готові 

застосовувати її елементи в своїй повсякденній практиці, 

38% з них запитують додаткове навчання [2]. Вчителі в 

масовій школі, які ніколи не стикалися з особливостями 

навчання дітей з різними вадами здоров’я, часто не 

володіють необхідними знаннями, прийомами і методи-

ками спеціального освітнього процесу, навіть не дивлячись 

на те, що пройшли курси підвищення кваліфікації, не 

мають необхідної кваліфікації як для корекції наявних у 

дитини порушень, так і для залучення її в освітній про-

цес.Крім того, деякі педагоги є противниками інклюзії 

тому, що це приносить їм додаткові труднощі, але не 

приносить істотної матеріальної винагороди [2, 3]. 

Підвищення кваліфікації в області корекційних методів 

навчання може помітно змінити установки вчителів до 

інклюзивної освіти. 

Введення інтеграції (інклюзії) в освітню практику 

навчального закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) 

виявило ряд проблем, найважливіші з яких наступні: 

підвищення кваліфікації вчителя ЗЗСО до нового виду 

професійної діяльності; неможливість реалізувати 

інклюзивне навчання адміністративним рішенням і 

шляхом простого переведення дітей з ООП зі спеціальної 

Статтю присвячено актуальним проблемам навчання дітей з особливими освітніми проблемами (ООП) 

в системі масової освіти: готовності педагогів масових шкіл до реалізації інклюзивної освіти, підвищення 

кваліфікації вчителів; психолого-педагогічного супроводу учасників інклюзивного процесу. Особливу увагу 

приділено питанням розвитку системи комплексної підтримки педагогів загальної освіти, що вступають в 

інклюзивний процес, з боку фахівців в галузі корекційної педагогіки, спеціальної та педагогічної психології. У 

статті розглянуте питання про необхідність удосконалення висновків ІРЦ та консиліуму фахівців школи 

по психолого-педагогічному супроводу дітей з ООП. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми проблемами, психолого-педагогічний 

супровід, підвищення кваліфікації вчителя. 
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школи в масову; необхідність значної і тривалої організа-

ційно-методичної роботи з цими дітьми, неготовність 

суспільства до прийняття дітей з ООП. Необхідно також 

підкреслити, що інтеграція дітей з ООП в ЗЗСО, повинна 

відбуватися з урахуванням рівня розвитку кожної дитини і 

забезпеченням реального вибору моделі інтеграції [3-7].  

У зв’язку з цим великого значення набуває розробка 

питань супроводу дитини з ООП. В цілому психолого-

педагогічний супровід розглядається як комплексна 

технологія, особлива культура підтримки і допомоги 

дитині у вирішенні завдань розвитку, навчання, виховання, 

соціалізації, як цілісна системно організована діяльність, 

в процесі якої створюються соціально-психологічні та 

педагогічні умови для успішного навчання і психологіч-

ного розвитку дитини в шкільному середовищі. 

(М.Р. Бітянова, 1998). Визначення змісту «супровід» 

найтіснішим чином поєднується з розумінням його як 

поточної (динамічної) оцінки адаптованості дитини в 

освітньому середовищі, з одного боку, і, відповідно, 

підтриманням оптимальної адаптації дитини в цьому 

середовищі – з іншого. При цьому виникає необхідність 

контролю як психофізичного стану дитини з ООП, ступеню 

його навченості відповідно до створених спеціальними 

освітніми умовами і рекомендованої ІРЦ освітньою 

програмою (її виду, форми, режиму реалізації).  

Супровід, в даному випадку, має здійснюватися як 

дозування освітніх навантажень – з одного боку максима-

льно-оптимальних і достатніх для різнобічного повноцін-

ного розвитку дитини, з іншого – не виходити за межі 

індивідуально допустимих для даної дитини з метою не 

допустити її дезадаптаціі. 

Таким чином, можна конкретизувати цілі і завдання 

супроводу як: • безперервну підтримку силами всіх 

фахівців – учасників освітнього процесу рівноважної 

ситуації між реальними можливостями дитини по амплі-

фікації освітніх впливів (визначаються, в першу чергу, 

закономірностями індивідуального розвитку дитини) і 

• обсягом, динамічними показниками цих освітніх 

впливів з боку педагогів, батьків, будь-яких інших 

суб’єктів освітнього середовища. 

Реалізація такого завдання, визначення форм і змістов-

ного наповнення діяльності фахівців супроводу вимагає 

визначення критеріїв створення і підтримки оптимальності 

і ефективності знаходження дитини в освітньому середо-

вищі. Одним з таких критеріїв є знаходження дитини в 

індивідуально-адаптивній «зоні» освітніх впливів і 

динамічної підтримки можливостей дитини по «засво-

єнню» освітніх впливів корекційними засобами з боку всіх 

суб’єктів освітнього середовища. 

Інклюзивна освіта має супроводжуватися спеціальної 

підтримкою освітян, яка може надаватися як всередині 

самої школи, так і поза нею. Вона може бути організована: – 

асистентами вчителя з інклюзивної освіти (звільненим 

від уроків вчителем зі спеціальною освітою); – організа-

цією професійного діалогу між фахівцями, що мають 

спеціальні знання і педагогами, які працюють з дітьми з 

ООП; – проведенням педагогічних рад; – консультуванням 

зовнішніх фахівців (із центрів реабілітації, логопедичних 

служб, спеціальних шкіл та ін.); – підвищення кваліфікації 

педагогів (проведенням лекцій, семінарів, тренінгів, 

конференцій і т.д.); – реформуванням застарілих ПМПК 

в сучасні інклюзивно-ресурсні центри, які також допомо-

жуть українській школі нового формату супроводжувати 

дітей з особливими освітніми потребами та надавати їм 

спеціалізовані освітні послуги. 

Друге питання – інклюзивні ресурсні центри (ІРЦ), 

які будуть займатися і супроводжувати дітей з ООП, а 

надалі – адаптувати освітні матеріали і готувати педагогів і 

не менш важливо – проводити інформаційну та роз’ясню-

вальну роботу з популяризації інклюзивної освіти в 

Україні. Новий закон про інклюзивну освіту вже в дії, 

але на практиці школярі з особливими потребами не 

скрізь можуть ним скористатися. За новим законом, 

інклюзивний клас повинен бути в кожній школі, в якому 

хоче вчитися така дитина. Для пристрою в школу батькам 

необхідно отримати висновок спеціальної комісії – 

дитину повинні оглянути психолог, лікар і педагог. Вони 

визначають, чи може вона вчитися за шкільною програ-

мою. В результаті нерідко виходить, що діти з особливими 

освітніми потребами випадають із загального освітнього 

процесу, так як для роботи з ними педагогічний склад 

освітніх закладів не володіє необхідними знаннями в 

галузі корекційної та спеціальної педагогіки. У зв’язку з 

цим важливо було б розробити інтеграційну концепцію, 

яка відображатиме перехід від «когнітивного» поділу 

дітей на категорії за видами порушень у розвитку до 

розуміння і обліку характеру вимог, що пред’являються 

до такої дитині оточуючим соціумом.  

Неготовність суспільства до прийняття дітей з ООП, 

виявляється в наявності негативних соціальних установок 

по відношенню до дітей з проблемами в розвитку. Зокрема 

в небажанні батьків здорових дітей навчати їх спільно з 

дітьми з обмеженими можливостями здоров’я: у батьків 

здорових дітей виникають побоювання, що інклюзія 

знизить якість навчання їхніх дітей і турбота про дітей з 

ООП буде здійснюватися на шкоду турботі про інших ді-

тей. За результатами недавнього національного дослі-

дження ставлення суспільства до дітей з вразливих груп: 

кожна друга людина вважає, що українське суспільство 

толерантно ставиться до дітей з інвалідністю (50%); 

одна третина респондентів вважає, що в сім’ї дитина з 

інвалідністю не може отримати достатній догляд, тому 

їй буде краще в спеціалізованому дитячому будинку. 

Все це свідчить про необхідність медико-психолого-

педагогічної (МПП) освіти всього населення та спеціаль-

ного навчання батьків, здорових школярів, педагогів, 

спрямованого на зміну у всіх учасників навчально-

виховного процесу шкіл стереотипів по відношенню до 

дітей з обмеженими можливостями. 

Серед труднощів впровадження інклюзії – недостатнє 

оснащення інклюзивних освітніх установ. Бракує спеціаль-

них технічних засобів навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами. При включенні дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я в освітній заклад необхідно 

забезпечення спеціальними технічними засобами і 

обладнанням, зокрема, глухих і слабочуючих дітей – 

якісною електро-акустичною апаратурою; дітей з порушен-

ням опорно-рухового апарату – інвалідними колясками, 

пандусами, ліфтами; дітей з порушеннями зору – спеціаль-

ними інноваційними технічними засобами. Необхідно 

обладнати медичні кабінети, кабінет лікувальної 

фізкультури, сенсорні кімнати, приміщення для логопедич-
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них і корекційних занять з дефектологами і психологами, 

які працюють за моделлю інклюзивної освіти.  

Обтяжує впровадження інклюзії відсутність системи 

медико-психолого-педагогічного та соціального супроводу 

дітей з обмеженими можливостями здоров’я в школі, 

постійного супроводу освітнього процесу в умовах 

інклюзії. Це означає, що без спеціальних педагогів, які 

повинні працюати безпосередньо в школі масового типу, 

інклюзія неможлива. Освітній процес з дітьми з ООП 

передбачає постійний і цілеспрямований супровід 

психологами, соціальними педагогами, логопедами, 

фахівцями-дефектологами з урахуванням індивідуальних 

особливостей дитини. Такий супровід включає не тільки 

спеціальну корекційно-розвиваючу роботу з дітьми в 

індивідуальній та груповій формі, але обов’язково і 

роботу з адміністрацією навчального закладу, педагогіч-

ним і дитячим колективом, батьками. Для вирішення 

зазначених актуальних проблем розвитку інклюзивної 

освіти необхідно прийняття комплексної програми з 

розвитку інклюзивного навчання в Україні. 

Зі зміною концептуальних основ спеціальної освіти – 

виникла необхідність по-новому вирішувати питання 

соціалізації дітей з обмеженими освітніми проблемами 

(ООП): інтеграція чи інклюзивна освіта, питання можливо-

сті вибору батьками форми навчання, типу і виду освітньої 

установи для своєї дитини, питання розвитку психолого-

медико-педагогічного (ПМП) супроводу дитини та її 

сім’ї в процесі виховання і навчання.  

Для успішності інтеграції та інклюзії дітей з ООП здій-

снюються різні програми і створюються спеціальні 

умови, які можна позначити як основні вимоги інклюзив-

ної освіти: системний підхід (освітній, соціальний, 

нормативно-правовий, економічний); законодавче рефор-

мування системи освіти під завдання інтеграції; зміни в 

підготовці вчителя, психолога та інших фахівців масової 

школи; соціальне партнерство масової і спеціальної шкіл; 

соціально-психологічний аспект – формування толеран-

тності, зміна менталітету; командна робота фахівців 

(адміністратор, учитель, психолог, спеціальний педагог, 

логопед і ін.) по супроводу учнів; організаційні, 

методичні та дидактичні перетворення в масовій школі; 

налагоджена система ранньої комплексної допомоги та 

ін. [5]. Одна з основних умов інтеграції в культуру 

однолітків – корекція відносин учасників процесу (дітей, 

їх педагогів і батьків) один до одного. Взаєморозуміння, 

взаємоповага і взаємодія – три складових успіху соціальної 

інтеграції та інклюзії для дітей з ООП.  

Однією з умов, що забезпечує повноцінну інтеграцію 

і інклюзію, є точна диференціальна психодіагностика 

кожної дитини. Це може бути здійснено тільки при наявно-

сті кваліфікованої діагностичної служби. Інклюзивно-

ресурсні центри допоможуть не тільки ставити діагноз, 

але і давати висновок для школи або іншого навчального 

закладу, куди передбачається направити дитину відповідно 

до діагнозу; висновок повинен містити рекомендації до 

індивідуального плану навчання [3-6]. Особливого 

значення набуває організація не тільки і не стільки 

спільної провідної для певного віку діяльності (ігрової, 

навчальної), скільки спільного світу життя дітей. 

Інклюзія ґрунтується на ідеях єдиного освітнього 

простору для всіх дітей, в якому є різні освітні маршрути, 

це не адаптація учнів з ООП до труднощів у навчанні в 

масовій школі, а реформування всієї школи і пошук інших 

педагогічних підходів до навчання, які найбільш повно 

враховували б особливі освітні потреби учнів. З метою 

вдосконалення психолого-педагогічної діагностики 

дітей з різною патологією, попередження вторинних 

відхилень, вивчення індивідуальних відмінностей, 

визначення перспектив інклюзивної освіти, вибору 

засобів педагогічної та психокорекційної роботи з 

дітьми в масових школах доцільно було б створювати 

діагностичний клас (1-й рік навчання). Подібні класи 

успішно функціонують у багатьох європейських країнах, 

наприклад у Фінляндії. Навчання дітей з ООП в діагно-

стичному класі сприяє: адаптації дитини до школи і 

нових видів діяльності; формуванню комунікативних 

умінь і навичок; організації та проведення систем 

корекційно-розвиваючих занять; формування у батьків 

учнів толерантного ставлення до особливостей розвитку 

дітей з ООП і оптимальних підходів до їх включення в 

середу однолітків з нормальним розвитком; формування 

первинних академічних знань і компетенцій з урахуванням 

реальних можливостей учнів; корекція відхилень у 

розвитку дітей, здійснення індивідуального та диференці-

йованого підходу; розвитку і оптимальному включенню 

в діяльність збережених фізичних і психічних функцій. 

Спільне навчання в одному класі більше ефективне 

для дітей з невеликими порушеннями життєдіяльності 

(слабозорі, слабочуючі, з легкою формою церебрального 

паралічу і ін.), при наявності добре налагодженої служби 

супроводу учнів в школі [5]. Для дітей з важкими формами 

патології в розвитку, наприклад, з помірною та важкою 

розумовою відсталістю, аутизмом, складними комплекс-

ними порушеннями, переважаючою моделлю стала соціа-

льна інтеграція і частково інтернальна (всередині системи 

спеціальної освіти) форма педагогічної інтеграції [4-6]. 

Важливий аспект інклюзивної освіти – розвиток сис-

теми супроводу, яка зараз зазнає труднощів, пов’язаних 

з методичною незабезпеченістю діагностики, відсутністю 

тих конструктивних факторів, які дозволяють знайти 

рішення проблеми. Смислове призначення системи супро-

воду при інклюзивній освіті пов’язане з навчанням 

дитини методам самостійного пошуку і вирішенням влас-

них проблем розвитку. Звідси виникає завдання діагнос-

тичної оцінки результативності супроводу. У цій області 

найбільш перспективним можна вважати підхід, який 

орієнтує педагога і психолога не стільки на дослідження 

внутрішнього світу дитини, скільки на аналіз способу і 

зовнішніх характеристик її взаємодії з середовищем. 

Неодноразове обстеження в ІРЦ та динаміка психолого-

педагогічної діагностики, вивчення потенційних можли-

востей учнів до навчання в школі є дуже важливим 

компонентом науково-аргументованого, практико-орієнто-

ваного підходу до інклюзивного навчання в ЗЗСО [3]. 

Ефективна соціальна інтеграція в подальшому сприяє 

успішній освітньої інклюзії цих дітей під час навчання в 

масовій школі. Основна освітня програма визначає зміст 

і організацію освітнього процесу і спрямована на форму-

вання загальної культури, духовно-морального, соціаль-

ного, особистісного і інтелектуального розвитоку учнів. 

Вона містить обов’язкову частину і частину, що форму-

ється учасниками освітнього процесу, причому в неї 
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включена програма корекційної роботи, яка розробляється 

при організації навчання та виховання в освітньому 

закладі дітей з ООП. Базові принципи інтегрованого 

навчання наступні: рання корекція; освітня психокорек-

ційна допомога кожній дитині; обгрунтований ПМП відбір 

дітей для інтегрованого навчання; наявність позитивної 

системи відносин з боку соціуму і ін.  

Програма корекційної роботи спрямована: на корекцію 

недоліків у фізичному і (або) психічному розвитку дітей 

з ООП і на надання їм допомоги в освоєнні основної освіт-

ньої програми; на виявлення їх особливих освітніх 

потреб і здійснення індивідуального ПМП супроводу 

цих дітей в освітньому процесі в різних умовах навчання 

(диференційованого, інтегрованого, інклюзивного, 

надомного, дистанційного і т. д.). Вчителі, які вже мають 
досвід роботи на принципах інклюзивної освіти, розробили 

такі способи включення:1) приймати учнів з інвалідністю 

«як будь-яких інших дітей у класі»; 2) включати їх в ті ж 

активності, ставити різні завдання; 3) залучати учнів до 

групової форми роботи і групового рішення задачі; 

4) використовувати активні форми навчання – маніпуляції, 

ігри, проекти, лабораторії та ін. Інклюзивна освітня 

співдружність змінює роль вчителя. Ліпскі і Гартнер [7] 
вважають, що вчителі сприяють активізації потенціалу 

учнів, співпрацюючи з іншими викладачами в міждисци-

плінарному середовищі без штучного розмежування між 

спеціальними і масовими педагогами. Вони залучаються 

до різноманітних видів спілкування з учнями, так що 

дізнаються кожного індивідуально. Крім того, вчителі 

беруть участь в широких соціальних контактах поза 

школою, в тому числі з соціальними ресурсами підтримки і 

батьками. Така професійна позиція вчителя дозволяє 

йому подолати свої побоювання і тривоги, вийти на абсо-

лютно новий рівень професійної майстерності, розуміння 

своїх учнів і свого покликання [7]. 

Важливо розуміти, що перехід до інклюзивної освіти 

вимагає участі всіх фахівців системи освіти, наявності 

фундаментальних теоретичних розробок та їх експери-

ментального впровадження. Однак практичні працівники 

під впливом адміністративного тиску органів освіти 

почали здійснювати інклюзію швидкими темпами. Широ-

ке, а іноді і напівлегальне проникнення в масову школу 

дітей з ООП призводить до значних труднощів в організа-

ції інклюзивної освіти, особливо з урахуванням того, що 

воно в Україні до сих пір не має достатньої нормативно-

правової бази. Для вирішення цієї проблеми необхідно 

розробити системи комплексних заходів не тільки юридич-

ного, економічного, соціального, а й психолого-педагогіч-

ного характеру, спрямованих на зміну думки спільнот 

вчителів та батьків про те, де і чому повинні вчитися 

діти з ООП.  

Безумовно, велике значення для впровадження інклю-

зивної освіти мало б створення державних освітніх 

стандартів як сукупності вимог, обов’язкових до освоєння, 

змісту і умов основної освітньої програми, забезпечення 

умов для індивідуального розвитку всіх учнів, особливо 

тих, хто найбільшою мірою потребує спеціальних умов 

навчання – дітей з ООП. 

Висновки. Таким чином, в результаті значних змін сис-

теми освіти для дітей з ООП сьогодні в Україні є вибір 

освітніх варіантів і закладені правові основи навчання: в 

спеціальних (корекційних) школах та інтернатах (диферен-

ційоване навчання, або інтернальна інтеграція); ЗЗСО 

(екстернальна інтеграція – спеціальний клас або інклюзи-

вне навчання – в загальному класі); надомне навчання (в 

тому числі дистанційне або змішане) [4-6]. При цьому 

важливим компонентом успішного навчання дитини з 

ООП в середовищі здорових однолітків є психолого-

педагогічна підготовка до нього учасників навчально-

виховного процесу: за допомогою навчальних програм 

підвищення кваліфікації для фахівців установ і програм 

удосконалення батьківської компетентності. 
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Постановка проблеми. Щороку численний контингент 

іноземних студентів розпочинає навчання на підготовчих 

відділеннях Львова, Запоріжжя, Івано-Франківська, 

Тернополя, Києва, Сум та Харкова українською чи російсь-

кою мовою. Останнім часом видання підручників і посіб-

ників з української мови як іноземної значно збільшилося 

в Україні й за кордоном. Наразі над створенням відповід-

ної науково-методичної літератури працюють такі вітчиз-

няні фахівці, як І. Жогіна [1], В. Рубцова, Т. Суханова [2], 

Т. Крисенко [2], О. Кучеренко, О. Тростинська [3], 

Є. Голованенко, Т. Дегтярьова, Г. Дядченко та ін. 

Зважаючи на те, що на теренах Харківщини забезпечити 

іноземним студентам побутове спілкування українською 

достатньо складно, доцільним є створення якісного дис-

танційного ресурсу із комплексом відповідних комуніка-

тивно спрямованих вправ. Виникає потреба в навчальних 

матеріалах, підручниках, посібниках, тестових завданнях 

тощо не лише в паперовому, а і в електронному вигляді з 

метою уможливити як аудиторне, так і позааудиторне, 

самостійне та дистанційне навчання студентів, а головне – 

покращити рівень їх практичної підготовки, мотивувати 

не лише до вивчення, а й до застосування української 

мови не тільки як інструмента здобуття освіти, а й у 

повсякденному житті.  

Слід наголосити на тому, що такі підручники й 

посібники, системи тестів мають містити навчальний 

матеріал, розрахований і на рівень фахової підготовки 

студентів, і на вікові особливості, коло їхніх зацікавлень, 

у них обов’язково повинні з’явитися розділи для розмов-

ної практики, розширення культурного світогляду і 

сприйняття іноземними студентами України як держави 

загалом і української мови зокрема. 

Мета роботи – узагальнення практичного досвіду 

викладачів кафедри українознавства та латинської мови 

Національного фармацевтичного університету щодо 

викладання української мови для іноземних студентів, 

які навчаються російською та англійською мовами, з 

використанням елементів дистанційного навчання, зокрема 

тестових систем і озвучених діалогів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У вик-

ладачів НФаУ ще немає досвіду роботи з «очними» 

іноземними студентами, для яких українська була б 

мовою навчання і які б опановували її, починаючи від 

елементарного рівня і поступово досягаючи В1 – В2. 

Проте колектив кафедри українознавства та латинської 

мови брав участь у 4-річному експерименті із 

запровадження дистанційного вивчення української 

мови студентами з Республіки Польща (на курс зарахо-

вувалися тільки слухачі з базовим рівнем української 

мови) у 2014–2017 рр. За планом для вивчення 

української мови відводилося 12 тижнів на першому 

курсі (уважалося, що студент працює з курсом 4 години 

на тиждень) та по 6 тижнів з 2 до 4 курсу. Оскільки 

одночасно студент вивчає 5–7 дисциплін, зазначена 

кількість годин є, з одного боку, необтяжливою, адже 

для дистанційного курсу доступність виконання завдань 

та адекватність вимог – передумова позитивного 

результату в навчанні, з іншого – цілком достатньою для 

опанування матеріалу. Переважна більшість студентів 

вільно розмовляла на побутовому рівні, маючи середню 

спеціальну освіту, розуміла матеріал лекцій з фахових 

дисциплін, але мала значні проблеми при формулюванні 

власного висловлювання українською при обговоренні 

тем, пов’язаних із професійною діяльністю.  

На сьогодні у нас є два роки досвіду роботи в групах 

іноземних студентів із англійською і російською мовами 

навчання, що, безперечно, має свою специфіку, потребує 

створення різного навчально-методичного забезпечення 

на нашому дистанційному ресурсі – сайті www.pharmel. 

Погоджуємося з Н. Ушаковою щодо того, що особливість 

сучасного стану у викладанні іноземної мови навчання 

«полягає у докорінній зміні методичної та методоло-

гічної парадигми мовної освіти» [3]. 

Неоціненну роль при опануванні іноземної мови 

відіграє саме комунікативна складова [4]. У системі 

дистанційного навчання вона реалізується через такі 

елементи курсу, як форуми, чати та вебінари. Основна 

мета таких завдань – отримати досвід діалогічного 

Мета дослідження – узагальнення досвіду роботи викладачів кафедри українознавства та латинської 

мови Національного фармацевтичного університету, скерованої на забезпечення комунікативної 

компетентності та формування в іноземних студентів з російською та англійською мовами навчання 

стійких орфоепічних, граматичних, лексичних та комунікативних навичок. Наведено вимоги та приклади 

карток та тестових завдань у межах дистанційного курсу. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, дистанційний курс, вебінар, форум, українська мова для 

іноземних студентів. 
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мовлення й підготуватися до реальної комунікації з 

носіями мови на першому етапі, на старших курсах – 

удосконалити вміння аргументувати власне висловлю-

вання, зокрема під час участі в науковій дискусії. 

У дистанційному курсі (ДК), призначеному для вив-

чення мови іноземцями, організація спілкування є одним 

із провідних завдань, оскільки без щоденної мовної прак-

тики при перебуванні в іншому мовному середовищі 

досягти позитивних результатів доволі складно. Під час 

засвоєння будь-якої іноземної мови, на наш погляд, 

першочерговою мотивацією є потреба використовувати 

її у повсякденному житті, застосовувати не лише як 

інструмент «вводу-виводу» інформації, але й у комуніка-

тивному та гносеологічному аспектах [5, с.163].  

Навчальні форуми у для студентів 3–4 року навчання 

з Республіки Польща передбачають обговорення диску-

сійних проблем із фахової тематики [6].  

 
Рис.1 Картка-опора для проведення вебінару на тему «Орфанні хвороби: вирок чи шанс на життя?» 

Для проведення навчання тьютор може використо-

вувати різні форми асинхронного (форум) і синхронного 

(вебінар) спілкування, найкращою формою якого, на наш 

погляд, є дебати (за В. Кухаренком) [7]. Викладач вибирає 

професійно орієнтований текст. Наявність наукової проб-

леми зазвичай дозволяє сформувати декілька груп 

«слухачі за» та «слухачі проти». Такі дебати легко керу-

ються, використовуються у проблемно-орієнтованому 

навчанні, можуть використовувати як синхронний, так і 

асинхронний режими для свого проведення [8]. 
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Ми у ДК для польських студентів використовували 

тільки форму дебатів. Слід зазначити, що під час спіл-

кування в групах неодмінно виокремлюються «лідери» і 

«мовчуни», а наша мета була залучити до комунікації всіх. 

Зрозуміло, що цього набагато легше досягти в аудиторії 

чи під час вебінару. В асинхронного спілкування є свої 

переваги: тьютор встигає виправляти стилістичні огріхи 

опонентів і мотивує «мовчунів» запитаннями.  

Але при такому типі дискусії постає проблема 

встановлення авторства повідомлень, бо не завжди у 

тьютора є час і можливість перевірити «на плагіат» 

роботи студентів, вивчаючи не тільки український, а ще 

й польський контент (враховувати слід також наявність 

в арсеналі студентів on-line перекладачів). Однак 

синхронне спілкування у ДК передбачає специфічні 

вимоги до технічного забезпечення та суворі обмеження 

в часі для проведення дискусії. 

Такі ресурси, як сайт сайті www.pharmel, є корис-

ними і для студентів стаціонарної форми навчання, які 

хочуть самостійно підвищити рівень володіння мовою, 

закріпити вивчений матеріал або відпрацювати пропу-

щені з поважних причин заняття. 

 
Рис.2. Заголовна сторінка дистанційного ресурсу«Ukrainian language for foreign students» 

Для вивчення мови студентами стаціонару комуніка-
тивна складова вводиться як комплекс інтерактивних 
вправ. 

Наприклад, А.Б. Чистякова виділяє чотири етапи 
вивчення мови: початковий, середній, поглиблений та 
завершальний [9, с.292-293]. Спрямування комуніка-
тивних завдань, таким чином, розрізняється залежно від 
етапу вивчення: якщо на початковому етапі це буде спіл-
кування в умовах побутового середовища («У супер-
маркеті», «У бібліотеці», «Транспорт» тощо), то для 
середнього та поглибленого етапів доцільно залучати 
тематику фахового спрямування, спеціальну терміноло-
гічну лексику, а вже на завершальному етапі можна 
очікувати вироблення у студентів репродуктивних навичок 
зв’язного фахового мовлення – читання, розуміння й 
укладання текстів за спеціальністю. 

Вивчення української мови для студентів з англій-
ською мовою навчання пропонується студентам протягом 
1–2 курсу, отже, розраховувати на поглиблений рівень 
володіння українською мовою ми, на жаль, не в змозі, 
але для студентів із початковим та середнім рівнями 
володіння мовою викладачами кафедри українознавства 
та латинської мови НФаУ підготовлено вправи та тестові 

завдання за лексико-граматичним матеріалом 1–2 курсу, 
які сприятимуть формуванню та закріпленню лексичних, 
граматичних, аудіювальних та комунікативних навичок 
у позааудиторній роботі студентів.  

Велике значення для успішного розвитку усного 
мовлення на початковому етапі вивчення мови є 
засвоєння основних норм етикету мовного спілкування, 
використання спеціальних етикетних фраз, які допома-
гатимуть студентам як у навчальному, так і в повсяк-
денному спілкуванні.  

Для дистанційної форми навчання в цьому випадку 
велике значення мають вправи, розраховані не лише на 
читання, а й завдання для аудіювання – діалог-вітання, 
діалог-знайомство, які можна знайти на сайті кафедри 
українознавства та латинської мови в розділі «Інфор-
мація для іноземних студентів». 

Наприклад, об’єднавши тест «вибір пропущених 
слів» (платформа Мoodle дистаційного курсу ) та аудіо-
файл із текстом, що відповідає одній із усних тем, ми 
створили тест-аудіювання. Сприйняття й розуміння тексту 
на слух перевіряється в такий спосіб: студент прослу-
ховує аудіо файл потрібну кількість разів, потім відповідає 
на запитання (правильно/неправильно).  

 
Рис.3. Тест «В аудиторії» 

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1068
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Висновки. Отже, уведення тестів-аудіювання пози-
тивно впливає на формування мовної компетентності сту-
дентів, надає впевненості у власних комунікативних здіб-
ностях, водночас стимулює, організує студента, а викла-
дачу допомагає виявити реальний рівень мовленнєвої 
компетентності. Звичайно, застосування новітніх техноло-
гій у вивченні української мови як іноземної вимагає 
великих зусиль і від викладача як фахівця (опрацювання 
значної кількості навчального матеріалу, використання 
різноманітних інформаційних ресурсів, вільне володіння 
іноземною мовою, а краще кількома тощо) [15], і від 
матеріально-технічної бази самого ВНЗ (забезпечення 
медіатекою, електронними навчальними приладами, зреш-
тою, вільний доступ до мережі Інтернет і под.). 

У Національному фармацевтичному університеті 2019–
2020 навчального року очікують на абітурієнтів-іноземців, 
які навчатимуться українською. Таким чином, набутий 
досвід можна застосувати й у процесі практичних занять та 
безпосереднього спілкування зі студентами, а використання 
новітніх технічних, інформаційних та педагогічних мето-
дик, безперечно, значно сприятиме не лише якості сучасної 
освіти, але й популяризації української мови в загально-
європейському та світовому масштабі. 
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Actuality of the theme appeared due to the modern 

needs of higher education in the training of qualified 

specialists with a high level of culture of dialogue 

communication. 

Analysis of recent research and publications on the 

topic. The research of the essence of the concept of 

dialogue, the culture of dialogue in the process of training 

and education of the person engaged in such scholars as: 

Sukhomlinsky V., Orban-Lembryk L., Bech I., Dobrovich O., 

Vitvitskaya S., Litovskii V., Alitsiіa Anna Kotusevich, 

Nefyodova N., Serdyuk O., Serdyuk O., Rean O., Volkova N., 

Batrakova S., Palichata E., Korniyaka O., Antonov V., 

Murashov O., Kan-Kalik V. . 

The purpose of the article is to outline the main aspects 

of the study of the concept of «dialogue»; to consider basic 

scientific approaches to the definition of the concept of 

dialogue in the culturological aspect; to reveal the essence of 

the concept of «culture of dialogue» in psychological and 

pedagogical research. 

Presentation of the main research material. The 

methodological basis of the study is the study of the concept 

of «culture of dialogue» in the linguistic, psychological, 

philosophical, pedagogical, psychological, pedagogical and 

cultural aspects, since dialogue as a complex social 

phenomenon can be understood only from the standpoint of 

a systematic approach. Thus, the methodological analysis of 

the essence of the dialogue reveals its effective nature, the 

polemical nature, the varied nature of its forms, and the 

dialectics of the main components of the dialogue. 

Characteristics of its structure is the dialogic relations, 

dialogical positions of subjects of dialogical communication, 

the subject of dialogue, the effect of dialogue, etc. The 

philosophical aspect of the study of dialogue reveals the 

morphology of dialogue. From the standpoint of the 

psychological aspect of the dialogue – it is a mutual 

influence, interaction, mutual psychological event. The 

linguistic aspect of the dialogue characterizes it as the 

speech, the linguistic creativity of the interacting people [11; 

p.28-29]. The cultural aspect of the study of dialogue 

determines ways of interaction of people in communication, 

based on norms, traditions, national identity of society [9; 

p.405-408]. The pedagogical aspect of the study of dialogue 

characterizes it as an action in the pedagogical process, 

which gives each partner the opportunity of self-expression 

in communication [10; p.116]. 

A number of traditional disciplines, including such as 

ethnomethodology, social psychology, literary studies, 

linguistics, are connected with the study of dialogue [8; 

p.107]. 

Within ethnomethodology there are rituals of 

conversation as a category of this or that ethnoculture. The 

study focuses on the following problems: what is the reason 

for speech communication of people; how is the right to 

replicate distributed; in what sequence and to what extent are 

the right to replicate the subjects of speech communication. 

In social psychology, analogous categories of analysis 

are used for the study of social groups of small groups. The 

study of such guidelines is the analysis of speech interaction, 

in which the quantitative criteria are: the number of typical 

forms of replica exchange, the length of the replica, the 

length of the speech situation, etc. The main structural 

element of analysis – the speech contribution of the speaker, 

the main psychological study – the regulation of the 

exchange of replicas. 

Literature studies the communicative relations between 

the author and the reader of the text, and any literary text 

interprets the exchange of thoughts on various aspects of a 

topic that underlies multilateral intertextual relations, as a 

polyphonic one. 

In linguistics, predominantly, dialogues are explored 

within the framework of the conversation of two or more 

speakers and identify the types of particularities of 

communication in conversation. The possibilities of adapting 

the traditional linguistic principles of analysis (for example, 

syntactic) to the study of relationships within the framework 

of the conversation are elucidated. All these areas of study 

combine understanding of dialogue as a speech form. 

Meanwhile, in the culturological aspect, the concept of 

«dialogue» has a much broader meaning. For our topic, the 

direction of psychological and pedagogical thought is 

important, within which a general rethinking of the status of 

dialogue in the processes of cognition is carried out and 

tracing the dialogical foundations of thinking and being in 

all its manifestations. 

The article deals with the phenomenon «dialog culture» in psychological and pedagogical researches. The 

attempt of component structure analysis of phenomenon «dialog culture» has been made. The article outlines the 

main aspects of the study of the concept of «dialogue», the main scientific approaches to the definition of the concept 

of dialogue in the culturological aspect are considered, and essence of the concept of «culture of dialogue» in 

psychological and pedagogical research is revealed. 

Key words: teacher, student, dialog, levels of the dialog, culture, aspects, culture aspect, dialog culture, the 

culture of personality, forming of dialog culture. 
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Researchers associate the phenomenon of «culture» with 

the concept of «development», its essence is the process of 

human creation, because the important product of culture is 

the man himself. Hence, a person of culture is a humane 

person. Humanity is the queen of morality, in which love for 

people involves charity, sensitivity, kindness, sympathy, 

care, understanding and their protection. A man of culture – 

a spiritually rich personality, who has creative abilities, 

devoted to his work, captured by her. A man of culture is a 

creative person who constantly thinks, thinks alternative, 

dissatisfied with the achievements he has gained, is endowed 

with developed desire for creation. A man of culture is an 

independent person capable of self-determination in the 

world of culture. Independence of judgments in conjunction 

with respect for the views of other people, a sense of self-

respect, the ability to navigate the world of spiritual values 

in the environment, the ability to make decisions and bear 

the responsibility for their actions, to make an independent 

choice of the content of their life, the power of behavior, 

ways of development [4; p.80]. 

Despite the large number of definitions of the notion of 

«culture», one can distinguish the following main 

provisions: the essence of culture – humanistic, creative 

person, which is to specify human values in relation to each 

person; product and at the same time the creator of culture is 

a man; the main source of culture is human activity; culture 

includes methods and results of human activity; culture is 

seen as a mechanism that regulates and regulates human 

behavior and activities, since a person is a carrier and a 

repeater; culture is a specifically human way of being, which 

determines the entire spectrum of practical and spiritual 

activity of man, of his possible interaction with the outside 

world and himself. Spiritual culture is the epicenter of 

personality [4; p.79]. 

Consequently, personal culture is a process of 

accumulation of knowledge, experience and qualitative 

implementation of their activities and behavior. The 

personality culture is both a state and a result, and a 

productive process of assimilation and creation of social 

values. It implies the development and harmony of all 

components and their integral formation in activities [4; p.80]. 

The culture of communication is an integral part of a 

person’s culture and the social environment in which its 

interaction with its like is taking place. The culture of 

pedagogical communication includes linguistic culture, 

communicability, empathy, benevolence, tolerance, image, 

respect for human dignity, ability to express their own 

thoughts and listen to the interlocutor [7; p.98-99]. 

But the principal, essential characteristic of pedagogical 

communication in its humanistic, ethical aspects is the 

dialogue. The dialogue includes judgments, points of view, 

personal stances reflecting aspects of understanding, 

appreciation and emotional attitude. 

The opening of the dialogue as a certain idea of culture, 

noted Yachin S.E., Orlov M.Yu. [12; p.142-148], belongs to 

the present and means the first and necessary step to the 

problem of the mode of communication. Prior to that, it was 

only a form for the preservation and development of other 

content and how such an idea remained invisible to those 

who thought and lived in its forms. But the fact that the basic 

philosophical and cultural texts were composed in a dialogue 

mode was perceived as a natural state of things (for example, 

«Dialogues» of Socrates, Plato), which is why the 

possibilities of dialogue were not problematised [12; p.144]. 

The solution of the tasks of forming the phenomenon of a 

culture of dialogue is impossible without studying its 

essence and structure. Investigating the ideal dialogical 

situation, Ianin S.E., Orlov M.Yu. distinguish in the dialogue 

the so-called «registers of the regime». The dialogue, 

according to the definition of scholars, unfolds on several 

levels, or in several registers: ontological, eczestinal, cultural 

and instrumental (social), where the cultural register is first 

of all connected with the search for cultural expressions 

common to this society, this is a symbolic expression means 

of existence, existence [12; p.147]. 

Interesting opinion of the Alitsiia Anna Kotusevich on 

the question of the culture of dialogue. The researcher, based 

on the works of such scholars as Z. Freud, G. Marcuse, 

N.O. Brown, M. Buber, proposes to consider the culture of 

dialogue inseparably from the culture of violence [1; p.27-35]. 

As the researcher points out, in the everyday thinking the 

concept of dialogue is associated with linguistic 

communication, with the conversation, the coordination of 

the common position, the place. These forms of 

communication deactivate the need for pressure and violence 

on the partner or the act of communication that is taking 

place. Repression, by contrast, is associated with a dominant, 

sometimes forceful, behavior, directed to subjugation or 

appropriation of another. The culture of pressure Kotusevich 

opposes the culture of dialogue, positively evaluating it [1; 

p.27]. 

Every power is exposed to the temptation of 

appropriation. Teacher also Teaching disposition is not 

exempt from such temptation. Therefore, the questions that 

we put ourselves in teaching activities should be related to 

the legitimacy of interference in the consciousness of young 

people. We must ask ourselves about the degree and form of 

intellectual and emotional «capture» of this consciousness, 

the value of the educational proposal, the meaning of what 

we do, that in a particular situation it is really necessary to 

do [1; p.28]. 

Here, in the opinion of the researcher, there are two 

possible options as two teacher’s topos: a pragmatic topos, 

referring to «solid» values, incitement, expansion, domination, 

pressure, as well as a humanistic topos based on the dialog 

forms of educational contact with the student, that is, is 

accentuated on interaction as a value [1; p.28]. The above-

mentioned topos remain in the interconnection, and the 

inversion between them does not seem possible – there is a 

possibility to choose. 

Similarly, in anthropological studies of culture, pressure, 

coercion and dialogue in education are subject to 

interdependence. Dialogue is difficult to save without the 

prior introduction of a system of rules and regulations. In the 

history of pedagogical thought this problem has been 

repeatedly raised and discussed. She acquired forms of 

discussion about coercion, freedom and independence in 

upbringing (A.S. Neil, G. Marcuse, N.O. Brown). 

But Alitsiia Anna Kotusevich notes that cultural pressure 

plays an important role in orientation in the world, is part of 

the universe of self-awareness and understanding of reality. 

On this basis, it is possible to build a dialogue structure, as 
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well as a certain socio-cultural order. Dialogue and pressure 

appear as two poles interdependent in their movement. Their 

separation is impossible without delaying that movement [1; 

p.30]. 

The solution of the tasks of forming the phenomenon of a 

culture of dialogue is impossible without studying its 

essence and structure. We believe that the concept of 

«culture of dialogue» is based on dialogue, as a form of 

external and internal interaction of the individual with the 

outside world. 

Dobrovich O. distinguishes the following levels of 

dialogue in communication: conventional level, primitive 

level, manipulative level, standardized level, game level, 

business level, spiritual level [6; p.182-216]. Thus, 

according to Dobrovich O., the dialogue between people can 

take place at any of these levels, but the culture of dialogue, 

according to Dobrovich, «is not to conduct a dialogue with a 

constant looking (not going to a level below the 

conventional one), but that, at any level that occurs in a real 

conversation, both interlocutors retained the opportunity to 

rise to the conventional and higher levels – even to the 

spiritual» [6; p.211]. 

The formation of a culture of dialogue in student youth 

occurs both in the learning process and in non-auditing 

work. The basis of the work on the formation of a culture of 

dialogue is a human-oriented personally oriented system of 

education, which defines the directions of the formation of 

man from the position of universal values, takes into account 

the specific features of the national environment (historical, 

spiritual, cultural, religious, linguistic, etc.), has a 

democratic and humanistic orientation and creates conditions 

for the full development of a future specialist, his becoming 

a top-notch professional [5; p.69]. 

«Culture, in its basis, is pedagogical,» said S. Batrakov, 

«and the culture of dialogue in its educational and 

educational function is based on the analogy and taking into 

account those forms and models of communication that have 

developed in culture. Art, game, all forms of personality 

transformation in culture are of great interest and are used in 

the development of pedagogical communication. In dialogue 

between teacher and students it is important not to be limited 

to a range of educational and cognitive problems, but to 

combine them organically with those aspects of the 

development of science, which lead to human understanding, 

explain humans in a person, give impulses for self-

development, self-determination of man culture and 

culture» [2; p.27-28]. 

Not seclusion, on the contrary – the openness of dialogue 

in which the student finds himself in solving the most 

important human problems – contributes to the formation of 

his inner world. 

The culture of dialogue includes the ability to listen, to 

ask questions, to analyze the answer, to understand another, 

to be attentive, observant, to establish contact, to see and 

understand the reaction of the audience, to communicate 

their attitude to what is being discussed, to interest, to 

capture an explanation, to navigate the situation. For a 

teacher with a high culture of dialogical communication are: 

optimality of requirements; pedagogical optimism; 

emotional response; the formation of collective forms of 

relations, relations in the team in the educational process; 

creating an atmosphere of benevolence. However, no matter 

how attractive the model of relationship teacher and student, 

it is always dynamic. With this in mind, a good teacher 

always strives for the continuity of his education and 

training, he constantly analyzes his activities, identifies the 

level of interaction with students, adopts and uses new 

achievements of pedagogical science and best practices, 

takes the best from his colleagues [3; p. 90-91]. 

Conclusions. The analysis of the essence of the concept 

of «culture of dialogue» made by us makes it possible to 

draw the conclusion that within the framework of the 

cultural approach the study of dialogue implements its direct 

educational and educational value: the relation to another 

person as a value, understanding of each other’s partners, 

mutual perception, mutual understanding, mutual influence, 

openness, benevolence, mutual trust, tolerance, humanization 

of relationships, the ability to organize communicative 

activity in the forms enshrined in the rules and norms of the 

culture of behavior, made by society. 
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The statement of the problem. Realities of the world 

dictate terms for modernizing economies and creating clear 

rules for the new information digital era, which contemplate 

the increase of the global influence of cutting-edge 

technologies and the growth of profits from electronic 

commerce and exchange of data and services. Nowadays, 

there are technologies, globalization, new challenges and 

opportunities, new fields of science, jobs, discoveries, 

prognostications, and trends. All of them demonstrate that 

educational institutions should train citizens, who will live 

and create in the digital society. In The Proposal for a 

Council Recommendation on Key Competences for Lifelong 

Learning (Interinstitutional File: 2018/0008 (NLE) adopted 

on 17 January 2018, the European Parliament and the 

Council have approved the new edition of key competences 

for lifelong learning. The digital competence ranks fourth 

among eight competences [1-2].  

The contemporary digital society can neither exist and 

function nor develop without the science. It poses more and 

more challenges for the science: searching for effective 

forms for organizing the science and scientific activity; 

intensifying a cycle «science – technologies – production». 

Challenges the humankind faces compel a human to change 

the attitude towards the science, adopting it to demands of 

production and production to implications of scientific 

research. Now, more than ever, the role of research activities – 

intellectual creative activities aimed at acquiring new 

knowledge and searching for ways of applying knowledge, 

which encompass basic and applied scientific research – is a 

matter of considerable concern [3].  

The importance of developing a policy for education and 

teaching adults in Ukraine and scientific assistance regarding 

further sustainable development and modernization have 

become especially obvious after the adoption of the Law of 

Ukraine «On Education» (2017) [4] and development of a 

draft law «On Education of Adults» [5]. Thus, the author 

supposes that the expert community and civil society in 

Ukraine form the understanding of the importance and 

timely development of this policy.  

Unfortunately, scientists working on a voluntary basis 

conduct a majority of research projects in Ukraine (so-called 

social topics).  

The purpose of the paper is to analyse the state of 

examining the issue oriented towards organizing and 

undertaking research activities at educational institutions at 

the stage of development of the digital scientific 

infrastructure of Ukraine and to suggest solutions for this 

issue, using research activities of the Department of Open 

Education Systems and Information Communication 

Technologies (the Department of OESICT) at the Central 

Institution for Postgraduate Education (CIPE) of the State 

Higher Educational Institution «University of Educational 

Management», which belongs to the National Academy of 

Educational Sciences of Ukraine (SHEI «UEM»).  

The statement of the main material. Yu. Palekha, 

N. Lemish [6], S. Sysoieva, T. Krystopchuk [7], 

T. Lebedynets [8], and V. Lozovyi [9] have partially solved 

and comprehended a problem of undertaking research 

activities by educational institutions in their scientific papers.  

Yu. Palekha and N. Lemish take notice of theoretical 

frameworks, matters of methodical instruments, technology, 

and organizing research activities as the theoretical and 

practical ground for doing scientific research by students in 

the process of studying at a higher educational institution 

and the further scientific activity effectively and ably. These 

authors consider a notion of research work. They highlight 

that the global scientific community differs notions of a 

scientific project and research project.  

S. Sysoieva and T. Krystopchuk perceive a research 

project as a component of professional training of students. 

They consider a process of organizing research activity as a 

set of purposeful processual actions of participants (lecturers, 

students, et al.) during academic and extracurricular activities 

in compliance with technologies, which ensure implemen-

tation of a person-oriented model of the interaction in order 

to facilitate a student to form necessary competences.  

T. Lebedynets thinks that research activity, which direct 

creativity of lecturers towards developing new theoretical 

The author has done an analysis and described the state of researching an issue of organizing and undertaking 

research activities at educational institutions at the stage of development of the digital scientific infrastructure in 

Ukraine. The author has suggested solutions of this issue, using research activities of a department at a particular 

postgraduate educational institution as an example. Digitalization and openness of research activities of a 

postgraduate educational institution in general and departments – its main units – in particular are the key to 

successful scientific activities of postgraduate educational institutions. In the process of examining, the author has 

used a complex of theoretical and empirical methods being adequate to a purpose and goals of the done research.  

Key words: digital society, research activities, postgraduate education, innovative technologies, electronic 

university, open education.  
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conceptions, effective methodical instruments, educational 

technologies, etc., is an important component of professional 

activities of lecturers.  

V. Lozovyi has examined that international collaboration 

in science and technology (ICST) is a powerful resource for 

developing the domestic science and modernizing the 

economy and society. Ukrainian scientists actively 

collaborate with international organizations (the Euratom 

Program, research projects of the European Organization for 

Nuclear Research, the European Research Coordination 

Agency (EUREKA). 

Nevertheless, there are no contemporary scientific papers 

concerned with an issue of developing and modernizing 

research activities of temporary creative groups from among 

academic personnel of higher educational institutions, as 

well as postgraduate educational institutions (PEIs), 

particularly under conditions of the digital society.  

In contemporary Europe, the population is creating the 

inclusive digital society, in which citizens have essential 

skills of access to opportunities of the Internet. This 

increases their chances of optimal employment, education, 

and business and social activity, as well as forms a new 

learning environment. Nonetheless, success of creating and 

applying new technologies depends on comprehension of a 

new educational paradigm aiming at developing a free 

personality rather than acquiring a certain amount of 

knowledge. This paradigm implies practice-oriented forms 

of higher education and forming a professional as a bearer of 

a project- and activity-based worldview. Such professional 

should be able to manage and continuously increase 

knowledge, and turn the science into the technology of 

activity. At the present time, development of the digital 

economy of Ukraine consists in creating market incentives, 

motivations, and demand, as well as forming needs for the 

use of digital technologies, goods, and services among 

Ukrainian sectors of the industry, human activities, business, 

and society in order to ensure effectiveness, competitiveness, 

and national development of these sectors, to raise volumes 

of production of high-technology products, and to increase 

welfare of the population [10]. 

In the contemporary Ukrainian digital society, digital 

information communication technologies replace a book and 

information printed on paper. Such technologies are a 

leading bearer of a problem related to development of 

«digital» skills and competences, new opportunities of 

preserving and transferring information, which requires new 

entities and methods of management. Smartphones and 

laptops obscure powerful technological development to be 

characterized as «digitalization», «automatization», and 

«joining within a network». Preserved data are processed 

automatically so that they become promptly accessible 

throughout the world owing to a network. All these factors 

lead to changes and new challenges. It means not only free 

access to information but also the loss of the entire 

professional fields due to the lack of demand for them under 

new conditions.  

Analysing digital development of Ukraine, authors of the 

Conceptual Framework «Digital Agenda of Ukraine – 2020» 

point out that development of the scientific «digital» 

infrastructure is determinative for ensuring open access to 

scientific data and knowledge, further commercialization of 

scientific research, and creating innovation, goods, and 

services [11]. 

The Conception’s authors assert that knowledge and 

development, which have been acquired at the expense of 

the State Budget of Ukraine, should be disseminated through 

open access. In addition, the absence of access to global 

scientific digital infrastructures – to the global knowledge 

base, computing services, consultancy services, research in 

basic and applied fields – negatively influences the 

Ukrainian science in general and establishes significant 

constraints for Ukrainian scientists, engineers, and 

governmental officials. These constraints impede them to 

really indicate and estimate opportunities of the Ukrainian 

science, to search for variants of collaboration within 

international projects, including towards directions 

concerned with digital technologies (Big Data, Data science, 

machine learning). 

It is worth mentioning that development of the digital 

scientific infrastructure depends on the current financing and 

an opportunity to involve funds from investors and public-

private partnership. The connection of Ukrainian scientific 

digital infrastructures to European analogues will enable to 

use the current infrastructure of Europe for solving 

Ukrainian relevant scientific and economic problems at the 

minimum use of government resources.  

The recent initiatives of the EU in this field are as 

follows: creating the European Research and Innovation 

Framework Program Horizon 2020 («Open Innovation», 

«Open Science», «Open to the World»), the European Cloud 

Initiative (building the European Open Science Cloud and 

the European Data Infrastructure), which will render 

«digital» services to scholars, the industry, business, and 

governments of the EU member countries.  

Having examined experience of domestic and foreign 

scientific institutions, the author concludes that 

accomplishing a goal related to developing the contemporary 

digital economy and digital society requires the optimal use 

of cutting-edge models of innovative processes. Research 

innovative higher education establishments in general and 

departments as structural elements of these establishments 

are an important component of the mentioned innovative 

processes. Working in close cooperation with a government, 

local self-governments, and economic entities, more and 

more research establishments turn into centres for innovative 

development, which achieve considerable acceleration of 

processes concerned with implementing results of research 

and development in technologies, goods, and services 

demanded by the economy.  

The Department of Open Education Systems and 

Information Communication Technologies at the Central 

Institution for Postgraduate Education of the State Higher 

Educational Institution «University of Educational 

Management» is an example of research activities of a 

particular unit at a postgraduate educational institution. 

Drawing on contemporary pedagogical, information, 

telecommunication, and digital technologies, this department 

conducts a research project «Theoretical and Methodical 

Frameworks for Implementing Blended Learning 

Technologies in a System of Open Postgraduate Education» 

(2017–2019) with the state registration number 

0117U002382.  
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Digital technologies enable to make research projects 

mobile, open, transparent, as well as to involve students of 

skill enhancement programs from among managerial, 

pedagogical, and academic personnel of education in 

scientific processes, scientific discussions, public 

discussions of scientific conceptions, statements, etc. Such 

technologies underlay research activities of academic 

personnel at the Department of OESICT. Simultaneously, 

such technologies supplement scientists rather than replace 

them. Adaptiveness, manageability, interactivity, combining 

individual work and teamwork, the absence of time limit for 

conducting a project are inherent to such research. The 

researchers have created the information and education 

space on the Internet (IESI) for scientific activities of the 

Department of OESICT. Having drawn on the Microsoft 

Office 365 platform and digital technologies, the researchers 

apply new methods of scientific research (management and 

analysis of large volumes of data, modelling results of 

scientific research, and remote instruments). The academic 

personnel of the Department of OESICT creatively apply 

instruments of the Microsoft Office 365 platform in 

exchanging data and crowdsourcing for goals of the 

scientific project. A web page of the Department of OESICT 

on a website of the SHEI «UEM» (a section «Scientific 

Activity» [12] and an electronic library of scientific outcomes 

obtained by the academic personnel of the Department of 

OESICT [13]) gives access to publications and primary data, 

and ensures transparency of scientific processes.  

The author points out that there is a sufficient amount of 

tools for planning and organizing the effective space for 

sharing thoughts and experience, as well as studying in the 

Office 365 single integrated space (Yammer, Outlook, 

Skype for Business, Delve blogs, SharePoint elements, etc.). 

Owing to an advantageous combination of functions of the 

Microsoft Office suite and Microsoft online services, the 

new Office 365 suite will help units of educational 

institutions to save money and time, as well as to optimize 

workload of IT staff: the Office 365 services are ease in use 

and useful for administration; they are notable for the high 

level of security and reliability.  

The comprehensive activity of the Department of 

OESICT encompasses automating management of not only 

an educational process but also research activities. This is 

one of a prior direction for digitalization of activities at the 

SHEI ―UEM‖, which comprises: a) direct collaboration with 

the Microsoft Ukraine software company; b) creating 

internal social networks for the communication and 

interaction; c) organizing video and audio conferencing; 

d) setting up programs for exchanging rapid messages; 

e) hosting an e-mail service accompanied by a calendar 

function; f) creating and editing documents online. The 

cloud format means that the entire data are saved by the 

Microsoft Trust Centre rather than on a user’s computer. 

This provides users with access to documents and data from 

various gadgets through the Internet, using the web browser. 

Applying cloud computing is not only a know-how of the 

Department of OESICT but, above all, information security 

of the content of scientific and educational activities of the 

SHEI «UEM» in general.  

The digital science contemplates involvement of a wide 

range of scholars, as well as representatives from among 

non-governmental organizations in a scientific process and 

discussions. For instance, the IESI of scientific activities at 

the Department of OESICT includes a website «Scientific 

Events of the Department of OESICT (Seminars, 

Conferences)», which represents Google Sites – one of the 

Google services [14]. The website is created and actively 

functions for accomplishing the following goals: scientific 

communication between leading scholars, young researchers, 

and practitioners in the education sector regarding 

substantiation and explanation of the terminology, content, 

and peculiarities of applying remote, electronic, digital, and 

blended technologies of studying at educational institutions; 

forming information and digital competences of education 

process participators under the reform of the New Ukrainian 

School; orienting results of scientific research towards 

modernization of educational activity at educational 

institutions; fostering systematization and dissemination of 

contemporary sectoral and inter-sectoral knowledge; 

acquiring cutting-edge scientific and practical achievements 

both in Ukraine and abroad. Some scientists of the 

department are members of the All-Ukrainian Non-

Governmental Organization «Consortium of Postgraduate 

Educational Institutions» aimed at developing and protecting 

the lawful social, economic, creative, age, national, and 

cultural interests of organization’s members, as well as 

conducing to enhancing the level of competitiveness of the 

education sector of Ukraine and development of the 

Ukrainian society.  

To ensure the high level of organizing access to 

electronic resources of Scopus and Web of Science academic 

databases and academic periodicals of leading publishing 

companies such as Elsevier and Springer at the SHEI 

«UEM», the academic personnel of the department have 

activated activity concerning presenting publications of the 

scientists in compliance with requirements of international 

academic databases and search engines. For example, the 

academic personnel of the Department of OESICT are 

registered in the following open-access academic databases 

and search engines: Google Scholar, «Bibliometrics of the 

Ukrainian Science», ORCID iD, Scopus Author ID, 

ResearcherID. To respond to challenges of the open digital 

society and to modernize a system of postgraduate 

education, the scientists of the Department of OESICT 

actively collaborate with the Microsoft Ukraine software 

company, its partners – TekhStandart and BMS Techno, 

STEM-Education, and Epson Ukraine. The academic 

personnel of the Department of OESICT participate in 

international scientific projects (the Ukrainian and Austrian 

Project «KulturKontakt» (Austria), the international project 

Interintelligent of the Centre for Science and Innovations of 

Sustainable Development Ltd. (Slovenia, Ljubljana), and the 

online intern program of Sustainable Development Ltd. 

based in Slovenia (University of Ljubljana, Slovenia). 

Consequently, improving the digital competency of 

academic personnel of an educational institution towards 

research activities in accordance with requirements of the 

digital society facilitates its transition to the status of 

electronic university as an educational research 

establishment – an innovative institution with modern 

conditions, which foster development of determined skills of 

participators of an educational process. These skills enable 



   
115  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

the participators to promptly solve educational problems in 

compliance with requirements of the digital society on their 

own.  

Conclusions. Results of the done research show that a 

strategy of research activities of postgraduate educational 

institutions should be oriented towards undertaking measures 

concerned with transformation of the science into a 

progressive factor of activities in the postgraduate education 

sector, which will meet demands of lifelong learning as an 

integral pedagogical system. This system provides the 

organizational, information, and technological basis, which 

underpin fulfilling needs of participators of an educational 

process for studying and personal development. Nowadays, 

universities are primarily intended to ensure an entire cycle 

related to creating innovations. This cycle consists of the 

following elements: а) generating ideas, doing fundamental 

research, protecting copyrights (the conceptual solution of 

problems concerned with creating innovations); b) applied 

researches, the experimental development (a verification and 

testing stage of solving a problem concerned with creating 

innovations); c) implementing research results, transferring 

finished goods to a market, and commercialization of goods.  

The author has examined that there are a set of factors 

being the key to successful scientific activities of PEIs 

towards digitalization. These factors include: creating new 

highly effective pedagogical technologies, social networks 

of PEIs, the spread of cross-border information and 

telecommunication technologies of learning, providing 

corresponding financial support and personnel training, 

further accelerated development of an information and 

communication system of a PEI; the effective use of a 

website of a PEI, which will ensure a corresponding reverse 

influence on qualitative indicators of its scientific activity; 

activation of scientific and information maintenance of 

scientific research through founding and supporting new 

forms (electronic gradebooks, video and Internet 

conferences, online lectures in English and other languages 

of the EU, etc.); extension of an area for the use of 

opportunities of the Internet in order to test scientific 

researches so that domestic, European, and international 

experts may thoroughly discuss them.  

The author asserts that those countries, which consider 

education and science as a strategic reserve of their 

evolvement, will have prospects of a successful country of 

the third millennium. Therefore, scholars should also take 

into account approaches such as the interrelation of national 

security of the country, education, science, and the digital 

information space in the process of further scientific research 

on issues of research activities of postgraduate educational 

institutions in the era of digital technologies.  
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У статті зроблено аналіз та описано стан дослідження проблеми організація та проведення науково-дослідної 
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Introduction. At the current stage the principal 

objective of Ukrainian engineer-pedagogical universities is 

to provide students with active participation in international 

educational projects, scientific conferences and programs, 

studying and proceeding to do internships at foreign higher 

education institutions, which creates favourable conditions 

for their further successful professional activity. This 

requires students to have a certain level of English. With 

regard to intensive computerization society, using of 

information and communication technologies (ICT) and 

adopting a personal approach in the training process, 

popularization of online classes, offering open access to 

course material on Internet etc., the active attempts to 

modify the traditional forms of the training process are 

underway in the teaching of English language at higher 

technical schools, more democratic forms of cooperation «a 

student – a teacher» are occurring. 

Today’s society demands the specialists, which not only 

can be mobile and autonomous, but they are able to seek, 

select and analyze necessary information in English on their 

own. Advanced teaching technology and interactive methods 

of education in the teaching process of English at engineer-

pedagogical higher educational establishments form the 

breeding grounds for successful implementation of didactic 

principles of individual and differentiated approach in the 

training process greatly influences the development of 

students’ creativity and cognition, provides conditions for a 

smooth transition from education to self-education. At the 

present day IT-technologies, that are rapidly evolving are 

aimed at effective use of progressive means and methods of 

learning process, make significant changes in the training 

process of English at engineer-pedagogical high school. 

Literature review. The researchers of this innovative 

educational technology defined blended learning in different 

way. Graham et al. summarized the definitions into three 

general kinds: combining training modalities or delivery 

media, combining training methods and combining online 

and traditional face-to-face education. According to Graham, 

the first two themes are widely defined where they contain 

almost all learning systems. He suggested that the third kind 

to be used as this definition could demonstrate the historical 

emergence of blended learning model [2]. Educators applied 

blended learning to increase the advantages of standard face-

to-face training process and online learning (Wang et al.). To 

present the best learning model for their students, some 

educators blend their classes for different reasons to organize 

the most productive learning environment (Wang et al.) [7]. 

The reviewed pedagogical literature suggests why educators 

used blended learning. The reasons given were flexibility 

provided by blended learning, to motivate students studying 

through interesting classes, to intensify communication 

process, for social networking, to form autonomous learning 

skills, to increase accessibility of training resources, to 

reinforce collaboration, create a student-centered learning 

environment, to strengthen the existing teaching approaches 

and to develop individually tailored solutions. What is more, 

analysis also discovered that tutors are using blended 

learning to support student teamwork, project-based learning 

and problem solving and to reduce class time [4].  

The term ―blended learning‖ (BL), is usually seen as a 

combination of distance, computer and web-oriented 

learning technologies that are integrated into the training in 

addition to the traditional classroom studies (face-to-face) 

and methods. The key tool of BL is a classroom, where the 

students can have an open access to Internet resources and 

are able to use another modern multimedia and computer 

technology in the educational process. BL is a contemporary 

approach to English teaching of future engineer-teachers, 

which gives a teacher an opportunity to apply enormous 

amount of progressive methods, technics and means of 

The purpose of article is to provide a scientific-theoretical analysis of the concept “blended learning” model 

of English teaching, to consider ways of increasing the effectiveness of training process through the introduction 

of innovative information and communications technology in the context of engineer-pedagogical higher 

educational establishments, to identify the strengths and weaknesses of the given model using in English class. 

This article seeks to present some integrative components of Blended Learning and how they have been applied in 

several researches done in different contexts as well as to present some considerations to keep in mind when 

designing, implementing and evaluating this model. The article collates different points of view in Ukraine and 

abroad on defining „blended learning‟ which is understood by the authors as a modern universal educational 

method comprising traditional technologies and electronic way of learning and which meets individual demands 

of learners. 

Key words: blended Learning, face-to-face classes, future engineer-teacher, methodology, virtual learning, 

English, communicative competence. 
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teaching with a view to improving and increasing 

opportunities for foreign language competence development 

of future engineer-teachers.  

The purpose of article is to provide a scientific-

theoretical analysis of the concept ―blended learning‖ model 

of English teaching, to consider ways of increasing the 

effectiveness of training process through the introduction of 

innovative information and communications technology in 

the context of engineer-pedagogical higher educational 

establishments, to identify the strengths and weaknesses of 

the given model using in English class. 

The study. The technology of blended learning is 

considered as one of approach to modern learning of foreign 

languages, which enables the teachers to realize themselves 

in a meaningful way, using unlimited supply of methods, 

technics and means for improving and enhancing 

opportunities for students’ educational process.  

The researchers allocate the following key elements of 

this educational model, applying in the modern training 

process:  

– Traditional face-to-face learning is a classical format 

of students’ academic work. 

– Self-study learning includes autonomous students’ 

activity (they look for English authentic information by 

means of the web search, resource cards, etc. 

– Online learning–in this case teachers and students 

work online, through Skype or wiki technologies, Internet 

conferencing, etc. [5]. 

Consequently, the blended learning should be considered 

as a concept of training which conjugates the most efficient 

means and advantages of teaching in English class and 

interactive or distance learning; presents the specific system 

including particular parts which work in constant 

interrelation with each other, developing a certain integer. 

Therefore, a system in which its component parts interact 

cohesively, under the condition that all these given elements 

carefully methodically arranged. Blended learning model is 

broadly applied at European universities, and in accordance 

with statistic employers would like to hire graduates of 

blended or online programs, because they have not only the 

abilities to apply innovative computer technologies, but also 

able to work autonomously and learn continuously. 

There are many tools, which a teacher can use to 

organize effective blended learning in English class: 

1. The technologies in the classroom – program 

PowerPoint, interactive whiteboard, system of audience 

response. 

2. Virtualmeans of communication through Internet – 

audio files, discussion boards, electronic lists, discussion 

groups, chat, holding conferences, e-mail, polling, 

questionnaires, web forms, holding video conferences. 

3. Computer software for social networks – message 

exchange, conversation over the phone, podcasting, social 

sites, video clips, virtual worlds, web blogs, wiki 

technologies. 

4. E-learning systems – learning management system, 

system of video conferencing, software for joint teamwork. 

5. Mobile learning – websites of the groups, cell phone, 

laptop, tablet computer. 

Due to modern computers technologies applying in the 

training process of engineer-pedagogical higher schools, 

educational opportunities have significantly extended, for 

instance computer tests, the application of podcasting and 

different computer options. ICT (information and computer 

technology) have even more increase tutors possibilities with 

the developing of Internet services, (open access to authentic 

English professional-oriented information, the possibility to 

communicate online with native speakers, the applying of 

English training programs, and others. Teaching of English 

at engineer-pedagogical higher educational establishments is 

carried out on the traditional programme: learners attend the 

classes where the main training materials are textbooks and 

seminars; they develop skills of professional-oriented 

reading, translation, where instructor can use both video, and 

tape recorders. In reality, the blended learning technology 

does not deny the traditional educational model 

effectiveness, but rather enhance its potential. All students 

can obtain training material of seminars and their slides in 

distance education system and they can easily use for their 

autonomous studying. Teaching materials are not only in 

printing, but also in electronic form, the instructor presents 

the resource card where the key and additional materials 

necessary for students through Internet links. Online 

communication is modern component, which came to the 

blended learning from on line education. There are different 

devices like chat, forum, Skype that give the possibility to 

students and the tutors to communicate and work as a team. 

Individual and group project creates abilities of search, 

information analyses, and work as a team, in addition, it 

gives the possibility to achieve educational goals and take 

responsibility for taken solutions. Virtual Classroom 

provides students with communication on Internet – 

communication, without being physically in the classroom 

that gives students a certain amount of freedom in the 

learning process. Such elements of blended learning 

technology as audio and video podcasts, cartoons, 

simulations and films make the training process easier and 

more interesting for future engineer-teachers. 

Organization of English course based on blended 

learning requires the highest degree of teachers’ 

professionalism, in which case they are not only a tutor of 

educational process and they organize autonomous activity 

of students and effective monitoring system, but also they 

have to keep in continuing contact with students in 

classroom and in electronic environment. In the preparation 

of the course, a teacher should organize training material 

methodologically sound, defining which of the resources 

will be used in classroom, and which of the training material 

should be used in distance education, which of the training 

content should be explained or elaborated during the classes; 

which of the education material and exercises are necessary 

and how long does it take in practice to develop certain skills 

for different students; which of educational content would be 

possible to integrate into distance course, and which of 

training material should offer for self-education. The training 

process should be organized taking into account the specific 

personal qualities of students, careful selection of learning 

tools in classroom and also monitoring and self-assessment 

of students. The development of sustained motivation for 

learning-cognitive activity are to be maintained and 

improved through continuous training and the organization 

of drills. A teacher should encourage self-monitoring, 
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promote and develop various means of productive 

cooperation with a student. 

The advantages of blended learning of English at 

engineer-pedagogical higher school are the following: 

1. Training process becomes largely autonomous and 

remotely controlled, students have permanent immediate 

access to educational data of discipline «English language», 

and their results of academic work are registered online. 

2. A teacher also has the opportunity to monitor students’ 

cognitive activity continuously and carry out impartial 

estimation, because a model of blended learning supplies a 

wide range of diagnostic tools.  

3. This educational technology proves an effective means 

of self-paced learning and information management of 

theoretical material in English. Students in convenient 

comfortable conditions perform a part of work. Intensive 

communicative activity and reinforcement of the material 

learnt are provided in classroom.  

4. In using of blended learning model, future engineer-

teachers develop critical thinking skills, abilities of self-

perfecta ion and self-education, focused on finding necessary 

information resources in English, analysis, reporting, 

educational material applying for their own purposes. 

5. The training materials are characterized by 

information accessibleness and optimal utilization. 

6. The following individual characteristics of students 

take into consideration as a type of higher nervous activity, 

cognitive abilities, etc. in the process of blended learning 

model using. 

In addition to the above-mentioned advantages of 

blended learning, there are some problems associated with 

this educational technology using in the training process of 

future engineer-teachers in English class. The negative 

aspects of blended learning can include the following 

factors: 

1. There appears to be a lack of direct communication, 

interaction and dialogue between students and teachers, and 

other students.  

2. Students have to dedicate their free time to the training 

process, but many students are not sufficiently organized and 

do not have developed skills of autonomous work.  

3. Students are unable to ask questions, which arise in the 

process of grammar task doing or to gain immediate 

explanation of communication situation in context in 

classroom. 

4. In addition, the course teacher has to have not only 

knowledge of computer technologies and specific 

characteristics of blended learning model, but also they need 

extra time to post necessary educational information online. 

Conclusions. Blended Learning is the combination of 

traditional face-to-face classes with a virtual component 

where future engineer-teachers have a practice opportunity 

to go beyond what is taught during the lesson. At present, 

the research done on this problem has shown that this 

blended learning offers engineer-teachers a lot of training 

materials, resources, offline and online kinds of activities, 

the application of what they learn in the class with what they 

learn on their own using a virtual platform. 

In addition, one of the most highlighted aspects is the 

fact that students can form autonomous skills towards the 

English learning process. As a result, teachers can guide 

students during the educational process and give them extra 

activities to complete on their own; in this context, they are 

can choose what to do in a lesson at their own pace. Another 

advantage that a blended learning model provides is the 

technological literacy students get using virtual environment. 

Additionally, they have a chance to develop their topics in 

depth, look for English training material on the Internet, and 

strengthen their learning process through websites regarding 

English learning with a broad variety of exercises and 

educational information. Likewise, they can examine various 

databases and blogs to communicate with students 

throughout the world, chat with other people and learning 

communities, develop cooperative learning environments, 

and create their own virtual learning environment, among 

other benefits. In spite of the fact that technological tools 

constitute a broad and useful help teachers to organize 

blended learning in class and encourage students to master 

their English level in a more autonomous environment, it is 

necessary to bear in mind that English learning should be the 

teacher’s focus because, periodically, technology is just seen 

as something useful for drilling or to have fun with, but 

without any pedagogical and learning purpose. Technology 

does not solve the methodological and learning problem 

teachers and students go through thus it is the English 

teachers’ responsibility when it comes to the creation of 

rational blended learning courses. 

What is more, future engineer-teachers need to be given 

extensions of traditional face-to-face courses in which they 

form abilities at their own pace with the guidance of a tutor. 

In conclusion, developing and implementing a blended 

learning model takes time. Likewise, having English 

teachers go through each kind of activity very properly and 

see how these interrelate with one another is even more 

demanding in terms of time. Many methodological issues 

and strategies need to be addressed in the implementation of 

blended learning to encourage students of technical profile 

become successful and more autonomous learners. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  

ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ 

Мета статті – провести науково-теоретичний аналіз концепції «змішаного навчання» у якості інноваційної 

моделі викладання англійської мови, розглянути шляхи підвищення ефективності навчального процесу за рахунок 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у контексті інженерно-педагогічних внз, виявити 

переваги та недоліки використання цієї моделі на заняттях з англійської мови. У статті зроблена спроба 

представити деякі інтегративні компоненти змішаного навчання, а також що слід приймати до уваги при розробці, 

реалізації та оцінці цієї технології. У роботі проводиться порівняльний аналіз точки зору іноземних та вітчизняних 

дослідників у визначенні змішаного навчання, яке розуміється авторами як сучасний універсальний засіб навчання, що 

поєднує технології традиційного та електронного навчання та відповідає індивідуальним вимогам студентів. 

Ключові слова: змішане навчання, очні заняття, майбутній інженер-педагог, методика, віртуальне навчання, 

англійська мова, комунікативна компетентність. 
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Постановка проблеми. Дослідження педагогічних пер-

соналій шляхом використання різноаспектних шляхів їх 

вивчення обумовлює потребу дефінитивного визначення 

у розрізі педагогічної біографістики.  

Мета роботи − проаналізувати шляхи вивчення педа-

гогічних персоналій за допомогою методів педагогічної 

біографістики. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення методів нау-

кового дослідження має значну наукову традицію, яку 

увиразнює створення вченими їхніх численних класифіка-

цій. Так, С. Сисоєва і Т. Кристопчук визначили близько 

десяти класифікацій методів наукового дослідження [5, 

с.85-86]. До них можна додати низку проаналізованих 

О. Новіковим [3, с.81-115], Г. Кузьменком і Г. Отюцьким 

[2, с.205-222] інших такого роду класифікацій тощо. 

Таке розмаїття передусім пояснюється різними покладе-

ними в їхню основу критеріями: вид діяльності; співвідно-

шення змісту і форми; рівні наукового пізнання; ґенеза 

наукового знання; особливість об’єкта пізнання; пізна-

вальні процедури і т. ін.  

Жодну із запропонованими науковцями класифікацій 

не можемо визнати оптимально-сприйнятливою для педа-

гогічної біографістики. Це зумовлює необхідність, через 

призму наукового дискурсу розробки окремої класифікації 

методів дослідження педагогічної персоналії та визначення 

їхньої пізнавального потенціалу. 

Виходимо зі загального розуміння наукового методу 

як: а) засобу пізнання дійсності у взаємозв’язку і 

розвитку її процесів і явищ; б) способу організації 

дослідницької діяльності науковця щодо розв’язання 

цього завдання; в) системи інтелектуально-логічних дій, 

процедур вивчення об’єкта дослідження для встановлення 

істини. Сукупність наукових методів вибудовує інтелек-

туальну схему логічної послідовності дослідницької 

роботи та взаємозв’язку її окремих етапів і компонентів. 

Суть проблеми методу у педагогічний біографістиці 

полягає у з’ясуванні того, яким чином він визначає 

дослідницький процес, які способи, прийоми, засоби 

використовує науковець для пізнання об’єкта-персоналії. 

На відміну від точних наук, методи, що використовуються 

у гуманітаристиці не гарантують «автоматичного» 

отримання істини, але полегшують її пошук, визначають 

його напрям, впорядковують процес пізнання, в нашому 

випадку наближають до відтворення цілісного образу 

досліджуваної персоналії.  

При розробці класифікації методів педагогічної біогра-

фістики виходимо з таких основних моментів. По-перше, 

синтезуємо і адаптуємо існуючий доробок про наукові 

методи дослідження як її операційний інструментарій. 

По-друге, виходимо з розуміння того, що вона має мати 

міждисциплінарний характер, що зумовлюється системо-

твірними функціями педагогіки та біографістики, які 

інтегрують знання різних галузей гуманітаристики із 

урахуваннями специфіки власних об’єктів і цілей дослі-

дження. По-третє, за основні критерій такої класифікації 

беремо специфіку об’єкта пізнання – біографію, що 

органічно поєднує і взаємообумовлює життєвий і шлях і 

творчий доробок особи.  

За такого підходу пропонуємо поділ методів педагогіч-

ної біографістики на три основні групи. До першої відно-

симо загальні (загальнонаукові), які розглядаємо і 

використовуємо за парним принципом: аналіз і синтез, 

індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, 

ідеалізація і формалізація, узагальнення і порівняння. До 

другої групи зараховуємо дисциплінарні (що використову-

ються в історико-педагогічній науці) та міждисциплінарні 

методи, які залучають прийоми і процедури суміжних 

галузей знань. Виходячи з того, що методи цієї групи 

мають численні комбінації та використовуються на 

різних етапах дослідження, подіємо їх на окремі підгрупи: 

а) джерелознавчі; б) історіографічні; в) історичні (методи 

історичної науки – історико-генетичний, історико-струк-

турний, історико-логічний, ретроспективного синтезу, 

історичної актуалізації, порівняльно-історичний, періоди-

зації, та ін.; ґ) частково наукові, маргінальні (наратив; 

контент аналіз; дискурс-аналіз; аналізу символічних 

систем; системно-структурного, системно-функціональ-

ного, системно-динамічного аналізу; аналізу систем 

знань тощо); г) соціологічні і математичні та ін. Третя 

група – це спеціальні біографічні методи (феномен 

біографічного методу; методи і прийоми біографічної 

реконструкції). Важливо розуміти відносність і умовність 

У статті висвітлено розуміння наукового методу педагогічної біографістики як засобу пізнання 

дійсності у взаємозв‟язку і розвитку її процесів і явищ; способу організації дослідницької діяльності 

науковця щодо розв‟язання цього завдання; системи інтелектуально-логічних дій, процедур вивчення 

об‟єкта дослідження для встановлення істини. Запропоновано поділ методів педагогічної біографістики 

на три основні групи. Закцентована увага на універсальну і взаємозалежну пару методів. Розглянуто 

дослідження біографії за парним принципом: аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і 

конкретизація, ідеалізація і формалізація, узагальнення і порівняння. 

Ключові слова: метод дослідження, парний принцип, підхід, співвідношення, біографістика, 

гуманітаристика. 
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такого групування, адже всі методи педагогічно-

біографічного дослідження використовуються у різних 

науках, інтегрують різні прийоми, процедури, засоби, 

тож за своєю змістовою спрямованістю накладаються 

один на одного. З’ясуємо докладніше їхню суть та 

інструментально-пізнавальні можливості і особливості. 

У групі загальних методів (трактуються як «логічні 

методи», «методи-операції», що визначають напрям 

пізнавальної дії, яка співвідносяться із об’єктивно-

предметними умовами досягнення науково-дослідницьких 

цілей [3, с.82-83]) на першому місці стоїть пара комплекс-

них методів дослідження – аналіз і синтез. Аналіз – це 

основа наукового діалектичного методу пізнання. У ву-

зькому розумінні – це початок дослідницького процесу, 

а в широкому він супроводжує всі його етапи. Аналіз 

передбачає застосування сукупності прийомів і закономір-

ностей уявного або фактичного поділу досліджуваного 

об’єкту – біографії на окремі складники (життєвий шлях 

і його етапи; творчий доробок, його напрями, ідеї, 

концепти тощо) для їхнього предметного, всебічного 

осмислення. Це дозволяє визначити і вивчити структуру 

біографії, виокремити її найбільш і менш суттєві компоне-

нти, виявити характер взаємозв’язків із її зовнішнім 

середовищем (владою, колегами, родиною та ін.). На цій 

основі формуються загальна картина життєвого шляху, 

з’ясовуються основні тенденції і характеристики його 

розвитку тощо. Історико-педагогічне біографічне дослід-

ження передбачає використання різновидів аналізу, що 

забезпечують поділ системи (множини, цілого) на 

підсистеми (компоненти, ознаки), зокрема класифікації 

(джерел тощо), періодизація (життєвого або творчого 

шляху) і т. ін. 

Синтез, протилежний і нероздільно пов’язаний з аналі-

зом, – забезпечує смислове (не механічне) поєднання 

різних елементів, складників у єдине ціле. У вузькому 

значенні він у вигляді низки логічних прийомів і операцій 

також переважно застосовується на початковій стадії 

педагогічно-біографічного дослідження: для визначення 

його предмету, мети, завдань, концептуальних положень; 

для зібрання, обробки, систематизації фактологічного 

матеріалу тощо. У широкому значенні синтез відтворює 

біографію-життя як цілісний образ, систему, в якій всі 

чинники формування особи, її особистісні риси і характе-

ристики, напрями суспільної і творчої діяльності 

взаємопов’язані, взаємообумовлені. Поєднання аналізу і 

синтезу дозволяє уникати крайнощів і поверховості, 

коли біограф не може знайти у ньому місця для важливих 

деталей або ж, навпаки, коли вони залишаться непоміче-

ними [2].  

Друга універсальна і взаємозалежна пара методів визна-

чає протилежні напрями процесу пізнання й самого педаго-

гічно-біографічного дослідження: індукція – від кон-

кретного до загального; дедукція – навпаки, від загаль-

ного до конкретного. Індукція передбачає використання 

низки супідрядних методів і прийомів (індукція наукова, 

популярна, повна, неповна; методи єдиної подібності і 

розрізнення тощо [5, с.93-95] та вказує шлях просування 

біографа від невідомого до відомого через встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків процесу формування 

особи, її суспільної і творчої діяльності. Вона дозволяє 

з’ясувати загальні тенденції і закономірності розвитку 

об’єкта дослідження, тож слугує способом створення 

його концепції. А дедукція забезпечує її перевірку й 

доведення об’єктивності «вірогідного біографічного 

образу» через переконливі факти і аргументи.  

Наступні групи загальнонаукових методів також мають 

всеохоплююче значення, обслуговуючи предметну, 

теоретико-методологічну, джерелознавчу, історіографічну 

частини педагогічно-біографічного дослідження.  

Так, метод абстрагування дозволяє виокремлювати 

головні й другорядні ознаки, властивості, зв’язки 

досліджуваного об’єкта для його всебічного вивчення, 

тож ця мисленнєва операція лежить в основі формування 

його терміносистеми і теоретичних положень. Через їхнє 

ізолювання, узагальнення, ототожнення здійснюється 

ранжування поняттєво-категорійний апарат дослідження, 

класифікація його джерельного комплексу, відтворюється 

«типовий» або «унікальний» образ педагогічної персоналії.  

Абстрагування протиставляється і знаходиться у єдно-

сті із конкретизацією. Утворені вченим-біографом на 

основі абстракцій реальні або уявні риси і властивості 

персоналії трансформуються у цілісний мисленнєво-

конкретний образ, шо органічно поєднує її якості, 

характеристики. Цей механізм дозволяє розробляти 

оригінальні, відповідні предмету, завданням, особливостям 

біографічного дослідження терміносистеми, класифікації 

методів, джерел й інших компонентів, періодизації 

життєвого шляху тощо.  

З цією парою методів пов’язана ідеалізація, яка іноді 

трактується як «граничний вид абстрагування». Вона 

дозволяє через ізолювання окремої важливої властивості 

об’єкта (приміром, цілеспрямованість або прихильність 

вченого певним ідеям тощо) від його інших характеристик, 

дій, вчинків, відтворити образ персоналії, який не завжди 

має раціональне пояснення. Безумовно, ідеалізація не 

означає «фікцію», яка не має нічого спільного з реальним 

образом педагогічної персоналії та її «ідеалізацією», як 

дослідницьким стилем, що, притаманний багатьом біо-

графічним дослідженням [1].  

Формалізація протиставляється ідеалізації як виду 

інтуїтивного мислення, тож вважається операційним 

методом «другого порядку», який відображає процеси 

пізнання і дослідження у точних поняттях, символах. 

Знакова вербалізація знань за допомогою штучної мови 

дозволяє переводити як інтуїтивні поняття суспільної 

свідомості побутового рівня, так і категорії історико-

педагогічної науки у терміносистему педагогічної 

біографістики, які адекватно відображають її сутнісно-

змістове наповнення та властивості й характеристики 

процесів і явища, що є предметом дослідження. Окрім 

того, пов’язана з групою математичних і соціологічних 

методів дослідження, формалізація дозволяє у точних 

кількісних величинах представляти різні аспекти життя і 

творчості педагога – від деталізації життєвого шляху до 

ретельного аналізу бібліографічної спадщини тощо [2].  

Остання пара загальнонаукових методів – узагальнення 

і порівняння також має всеохоплюючий характер, пронизує 

всі ланки дослідження. Біограф, який прагне глибоко 

відтворити життєвий шлях педагогічної персоналії, 

з’ясувати сутнісний зміст, значення, цінність її творчих 

ідей і концептів, приречений вдаватися до різних видів 

наукових узагальнень: абстрактних, що передбачають 
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виокремлення різних ознак досліджуваного об’єкта; 

індуктивних, що синтезують і виражають окремі факти і 

події у певних теоретичних думках, положеннях; логічних, 

що проявляються у переході від конкретної думки до 

узагальнюючих умовиводів тощо.  

Узагальнення дає підґрунтя для формування судження 

про схожість і відмінності між об’єктом дослідження та 

іншими однотипними суб’єктами, явищами. Використання 

цього методу потребує додержання певних правил і крите-

ріїв, згідно з якими зіставленню підлягають лише однорі-

дні поняття і явища; воно може відбуватися за однією 

або кількома ознаками. Порівняння у педагогічній 

біографістиці, з нашого погляду, доречно здійснювати у 

трьох системах координат: а) «по вертикалі» − зіставлення 

якостей, характеристик персоналії на різних етапах її 

розвитку; б) «по-горизонталі» − зіставлення її життєдіяль-

ності, педагогічних ідей, поглядів з концептами педагогів, 

що жили раніше або пізніше (це необхідно для визначення 

наступності і спадковості еволюції педагогічної думки); 

в) через поєднання цих векторів, що дозволяє виявляти 

«загальне» і «особливе», притаманне творчості дослід-

жуваної особи та педагогів, що були її сучасниками, 

попередниками, наступниками [3].  

Висновок. Отже, важливо відзначити, що попри прита-

манну кожному загальнонауковому методу окрему, специ-

фічну операційно-дослідницьку спрямованість, вони 

взаємодоповнюють один одного і використовуються в 

комплексі. Зокрема методи абстракції, конкретизації, 

ідеалізації, формалізації, узагальнення, порівняння 

застосовувалися для створення терміносистеми педагогіч-

ної біографістики, що дозволило виводити нові поняття і 

категорії, які не завжди співвідносяться із напрацьованим 

термінологічним апаратом історико-педагогічної науки. 

Вони слугували основою для визначення структури дослі-

дження, розробки класифікацій і типологій його різних 

компонентів, продукування теоретичних узагальнень і 

висновків. 
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Describe the problem. The revival of Ukraine as a state 

should take place on the basis of the active awakening of its 

citizens political, economic and national consciousness, and 

civil responsibility for the future of their country. 

National consciousness is, first of all, a sense of pride for 

belonging to the Ukrainian people, a respectful attitude to its 

history, culture, customs and traditions. So the main goal of 

forming a national consciousness at the present stage is the 

use of the ethnographic vocabulary in the professional 

training of the future teacher. 

It is the professional training of future teachers of 

elementary school – a process of assimilation of theoretical 

and practical skills, formation of the necessary psychological 

qualities of the teachers personality, which will promote 

self-realization and awareness of the history of his people, 

his customs and traditions. 

The aim of the paper to disclose some aspects of the use 

of ethnographic vocabulary in the training of future primary 

school teachers. 

Present main material. The most expensive gold of 

every nation is its language. It is a brilliant creation of his 

mind, heart, feelings and multifaceted activity. The 

Ukrainian language reflects and records the centuries-old 

history of Ukraine, its unique nature, the nature and customs 

of our people. The language for our people is the second 

nature that goes into it organically, surrounds it, lives with it 

everywhere and always. Without it, like without the sun, the 

air, plants, a person will not exist. 

The rich means of the native language are adequate to the 

natural national peculiarities of our people. By means of the 

native language the student forms the fundamentals of the 

national outlook, psychology, consciousness, character and 

other components of the spirituality of his people. Native 

language becomes more understandable and faster absorbed 

by the student when the principle of nationality is based on 

its study. He will help instill students into the love of the 

native language, to the word of the word through the 

widespread use of all types and genres of folk art, students’ 

learning of folk speech etiquette, and their acquisition of 

treasures of folk wisdom. 

According to K. Ushinsky, the language is inseparable 

from culture. It is connected with the spiritual development 

of mankind, revives the development of culture: «The 

language of the people – the beauty that never fades and 

forever dissolves, the color of all his spiritual life, which 

begins far beyond the boundaries of history. The language is 

inspired by the entire nation and its entire homeland» [1]. 

The Ukrainian language carries out a cultural function 

and forms a national-language picture of the world of the 

Ukrainian ethnic group (L. Dyachenko, V. Kononenko, 

L. Lysenko and others.). The notion of a national-cultural 

component in the works of linguists is interpreted 

ambiguously. Most scientists believe that the national-

cultural component is an element of the semantic structure of 

the word (E. Vereshchagin, M. Komlev, V. Kostomarov). 

On the other hand, it is considered as a set of 

«microcomponents» of the word as words-concepts, defining 

the spiritual and material culture of the people. 

(A. Verbitskaya, N. Danylyuk, N. Lyubchuk).  

The language is rich in vocabulary, grammar, and 

intonation, so it is capable of performing a great cultural, 

spiritual and ethnographic historical role in its properties. 

The phenomenon of «vocabulary» (from the Greek. 

lexikos – wordy) to be interpreted as a «vocabulary, a 

collection of words of a certain language or dialect» [3]. 

A. Vezhbitskaya considers the actual Ukrainian 

vocabulary «... quantitatively the largest and most diverse 

layer of indigenous Ukrainian vocabulary. Its composition 

includes words of various origin and unequal prescription, 

which were fixed only in the Ukrainian language during the 

period of its formation and express the specifics of the 

Ukrainian language, that is exactly what it differs at the 

lexical level from other East-Slavic languages» [2]. 

The vocabulary, which reflects the national-cultural 

features of the Ukrainian language, is called by scholars in 

modern linguodidactics in different ways: linguistic and 

ethnographic realities, ethnocultural literary vocabulary, and 

ethnographic vocabulary. 

The ethnographic of vocabulary was studied by such 

scholars as V. Goverdovsky, B. Grinchenko, T. Levchenko, 

O. Palamarchuk, O. Potebnya. 

According to T. Levchenko, the ethnography of 

vocabulary is heterogeneous in the origin of the vocabulary 

that is the bearer of semantics, which reflects the specific 

features of the culture of a certain people from material 

realities to multivalued symbols and may take different place 

The article is devoted to actual problems of improvement of personnel training in the field of primary education. 

Some aspects of the use of ethnographic vocabulary in the professional training of the future teacher are covered. 

On the basis of the analysis of scientific and pedagogical literature, the definition of the concepts of 

«vocabulary», «ethnographic vocabulary», «vocational training» is given. The analysis of research concepts in the 

professional training of future primary school teachers made it possible to find out that the ethnographic vocabulary 

characterizes the overall strategy for the development of education and the educational environment. 

Key words: vocabulary, ethnographic vocabulary, professional training, future teachers. 
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in the semantic field of the word – from the central to the 

peripheral. According to the scientist, ethnographic 

vocabulary is connected with works of oral folk art, national 

traditions, rites, customs, symbols. According to the 

scientist, the given vocabulary has a common feature, which 

unites them into a separate group of lexemes that have a 

pronounced specificity of ethnic semantics, which in a 

certain way affects the formation of ethnic consciousness, a 

national outlook, a high spirituality associated with the 

history of its people [6, с.18]. 

According to N. Yemelianov, under the lexical-national 

curriculum readership of the teachers is understood a set of 

linguistic, linguodidactic and ethnographic knowledge, skills 

and skills that determine the professional orientation of 

pedagogical activity [4]. The structure of such activities is 

attributed to scholars: lexical; ethnography; prognostic; 

evaluative and regulatory. 

L. Majevska convincingly argues that the qualitative 

training of teachers in the ethnographic vocabulary 

presupposes compliance with such essential requirements as: 

a clear definition of goals and objectives, in accordance with 

the content of the courses of humanitarian, socially oriented 

and professionally oriented disciplines; the substantiation of 

the structure of vocational training, the definition of the 

mechanism of functioning of the step-by-step methodology 

for the formation of the ethnographic competence of a 

specialist in the educational field; predicting predictive 

outcomes [5]. 

Conclusions. The preparation of a future teacher of 

elementary school for effective professional activity in the 

national curriculum is an important prerequisite for 

professional pedagogical education, which requires the 

formation of a subjective position of the bearer of culture, 

the development of the need for interaction with it in the 

pedagogical space of the people. 
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Актуальність теми спровокована недостатнім розгля-

дом і застосуванням естетичного виховання в закладах 

середньої освіти в процесі навчання шкільних предметів, 

окрім музики, образотворчого мистецтва, а також відкрит-

тям широких можливостей застосування естетичного 

виховання в процесі навчання географії. 

Постановка проблеми. Естетичне виховання дає мож-

ливість виховувати здібності повноцінного сприйняття і 

правильного розуміння прекрасного в мистецтві і дійсно-

сті. Воно формує в школярів систему художніх уявлень, 

поглядів і переконань, які допомагають виробити істинні 

критерії естетичних цінностей. Водночас естетичне 

виховання розвиває у школярів прагнення, готовність і 

вміння вносити елементи прекрасного в своє життя, а 

відтак посильно проявляти себе в мистецтві. Отже, під 

естетичним вихованням розуміємо не викладання спроще-

ного «дитячого» мистецтва, а цілеспрямований розвиток 

почуттів і творчих здібностей насолоджуватись красою і 

створювати її.  

Дуже важливо всі заняття пронизувати мистецтвом, 

підтримувати прагнення дитини виразити себе в худож-

ньому слові, танці, поезії. Естетичне виховання – не 

тільки розширення художнього світогляду, списку 

прочитаних книг, переглянутих фільмів, прослуханих 

музичних творів. Це – організація людських почуттів, 

духовного росту особистості, регулятор поведінки, що 

спрямовується на формування здібностей відчувати 

красу позитивного вчинку, поезію, творчої праці, 

високий естетичний і одночасно моральний розвиток. 

Людина виступає художником не тільки тоді, коли вона 

безпосередньо створює витвір мистецтва, посвячує себе 

поезії, живопису або музиці. Естетичне починання 

закладено у власне людській діяльності, в праці, яка 

спрямована на перевтілення навколишньої дійсності і 

самого себе. Тому важливо залучати дітей до того щоб 

вони створювали естетичну обстановку в школі, класі, 

квартирі.  

Визначна роль в естетичному вихованні учнів належить 

і шкільним курсам, зокрема біології та географі. Оскільки 

географія є більш міждисциплінарною і сукупною наукою, 

то саме в процесі її вивчення в значній мірі виховуються 

естетичні погляди завдяки спостереженням за явищами 

природи. А під час екскурсій і прогулянок в природу у 

дітей загострюється естетичне бачення її краси, розвива-

ється уявлення і образне мислення.  

Важливий складовий компонент естетичного виховання – 

це формування наукового світогляду особи. Безпосередній 

звʼязок естетичного виховання з процесом становлення 

світогляду стає очевидним, якщо уявити собі функціона-

льну структуру світогляду. Народжуючись, кожна людина 

застає існуючу в суспільстві певну систему знань про 

навколишній світ, характерних для даної культури 

ставлення до нього, ієрархію цінностей (моральних, 

політичних, художніх тощо). Сукупність світоглядних 

уявлень, що засвоюється індивідом під час соціалізації 

називається світорозумінням. Людина інтерпретує 

світові події і проблеми, тлумачить їх сутність на основі 

того розуміння буття, яке вона засвоїла, опановуючи 

матеріальні та духовні багатства людської культури. У 

той же час людина не тільки розуміє світ, вона ще й відчу-

ває, переживає його. В переживанні суспільне світорозу-

міння співвідноситься з особистим життєвим досвідом 

особи. Оскільки життєвий шлях кожного індивіда має 

унікальний характер, індивідуальні переживання так 

само різняться між собою, що є формою особистого став-

лення до світу, його оцінки, інтерпретації, за допомогою 

почуттів різноманітність яких і складає зміст переживання. 

Індивідуальною формою світогляду, таким чином, виступає 

світопереживання. Саме з формуванням цього структур-

ного елементу світогляду повʼязані, насамперед, завдання 

естетичного виховання. Адже в найширшому розумінні 

естетичне виховання – це планомірний процес впливу на 

людину з метою формування культури її почуттів, 

творчого ставлення до власного життя.  

Аналіз досліджень та публікацій, у яких започат-

ковано розв’язання проблеми. Суттєвий внесок у 

розкриття сутності естетичного виховання зробили 

А. Луначарський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, 

Н. Киященко, М. Таборідзе, В. Моляко, С. Русова, 

К. Ушинський, А. Шевчук, Є. Фльоріна, Г. Григорʼєва та 

У статті подано та розглянуто важливість впровадження естетичного виховання в процесі навчання 

шкільних дисциплін, зокрема географії. Розглянуто проблему сучасної школи щодо значного покращення 

художньої освіти і естетичного виховання учнів. Проаналізовано принципи та особливості естетичного 

виховання учнів на уроках географії, наведено приклади можливості застосування естетичного виховання 

в процесі навчання географії в школі, а також подано методи, які можуть при цьому використовуватись. 

Представлені засоби впровадження естетичного виховання, використання яких дозволяє досягти сильного 

естетичного ефекту, що, у свою чергу, сприятиме більш глибокому, а головне, творчому засвоєнню 

географічних знань. 

Ключові слова: естетичне виховання, географія, школа, принципи, методи, екскурсія, цінності, 

навчання. 
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інші. Так, А. Луначарський у характеристиці сутності 

виховання величезну увагу приділяв власній активності 

особистості в опануванні моральністю. В. Сухомлинський, 

розробляючи теорію виховання, обґрунтував необхідність 

цілісного підходу до всебічного розвитку особистості. 

Про природу як засіб розвитку особистості, цілком 

закономірним стає таке твердження, що методичні 

проблеми аспекту роботи зазначаються у дослідженнях 

багатьох науковців: Н. Глухова, Н. Лисенко, А. Бєлєнька, 

Н. Кот, Н. Горопаха, З. Плохій, Н. Яришева. 

На думку С. Безклубенка, «кінцева ціль естетичного 

виховання – гармонійна особистість, всебічно розвинута 

людина, освічена, прогресивна, високоморальна, що 

володіє умінням працювати, бажанням творити добро, 

що розуміє красу життя і красу мистецтва» [1, 26]. Ця 

мета також відображає особливість естетичного вихо-

вання як частини всього процесу виховання. 

Значна роль у розроблені питань формування естетич-

них почуттів належить М. Князевій. На її думку, якщо 

діти виховуються в дусі чутливості до прекрасного, 

збагачуються різнобічними враженнями, захоплюються 

різними видами художньої діяльності, то їхні спеціальні 

здібності розвиваються успішно і плідно. Художні 

враження залишаються в дитячій пам’яті надовго, іноді 

на все життя [9, 22]. 

Естетичне виховання повинно виробляти і вдосконалю-

вати в дитині здатність сприймати, правильно розуміти і 

оцінювати прекрасне в мистецтві й житті, а тому «в загаль-

ній теорії мистецтва, – зазначає С. Безклубенко, – 

естетизацією позначається спонтанний, первісно стихій-

ний процес освоєння особистості у довкіллі, в результаті 

якого те, що спочатку було неприйнятним чи естетично 

індиферентним, зрештою набуває в її поглядах певних 

позитивних естетичних якостей» [1, 17-18]. 

У працях Д. Кабалевського, А. Макаренка, 

Б. Неменського, В. Сухомлинського, К. Ушинського 

наголошується, що розвивати творчу особистість і 

художньо-естетичну культуру важливо в молодшому 

шкільному віці. Відчуття краси створює особливі емоційні 

переживання, викликає в дитини безпосередній інтерес 

до життя, до мистецтва [3, 50]. 

У спадщині К. Ушинського та його послідовників 

(В. Водовозова, В. Стоюніна, М. Бунакова, Д. Семенова, 

В. Острогорського, П. Каптерєва та інші) знаходимо 

актуальні для нашого часу ідеї про естетичне виховання 

учнів як складову і дуже чуттєву частину їхнього гармоній-

ного розвитку. Нерозривну єдність естетичного і мораль-

ного виховання пропагував К. Ушинський [4, с.135]. 

На думку науковців, формування художньо-естетичних 

ідеалів у дітей як частини їхнього світогляду складний і 

довготривалий процес.Особливо акцентує на цьому 

увагу В. Сухомлинський: «Емоційне й естетичне вихо-

вання починається з розвитку культури відчуттів і 

сприймань. Чим тонші відчуття й сприймання, чим більше 

бачить і чує людина в навколишньому світі відтінків, 

тонів і напівтонів, тим глибше виражається особиста 

емоційна оцінка фактів, предметів, явищ, подій, тим 

ширший емоційний діапазон, який характеризує духовну 

культуру людини» [5, с.502]. 

Великого значення естетичному вихованню приділяв 

В. Сухомлинський. Він вважав, що естетичне виховання – 

прекрасне могутнє джерело моральної чистоти, духовного 

багатства, фізичної досконалості. Естетичне виховання 

має найтісніший зв’язок з усіма сферами духовного 

життя особистості і колективу [8, с.153]. 

«Я вбачаю, – писав В.О. Сухомлинський, – великий 

виховний сенс в тому, щоб дитина бачила, розуміла, 

відчувала, переживала, осягала, як велику таємницю, 

пробудження життя в природі. Перші весняні квіти і 

бруньки, що розкрилися, перші ніжні стеблинки трави, 

перший метелик, перше кумкання жаби, перша ластівка, 

перший грім, перша весняна купіль горобця – все це я 

розкриваю перед дітьми як красу вічного життя. І чим 

глибше вони одухотворяються цією красою, тим сильніше 

прагнуть творити прекрасне. Справжнє свято для дітей – 

цвітіння саду». Відкриваючи навколо себе прекрасне, 

дивуючись і захоплюючись ним, маленька дитина ніби 

дивиться в дзеркало і бачить свою власну людську красу. 

Дитині треба показати, що в світі є не тільки потрібне, 

корисне, а й красиве» [10, с.410]. 

Під естетичним вихованням Б. Ліхачов розуміє 

цілеспрямований процес формування творчо активної 

особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати 

прекрасне, трагічне, комічне, потворне в житті і мистецтві, 

жити і творити «за законами краси» [6, с.51]. 

В Українському педагогічному словнику С. Гончаренко 

зазначає, що «естетичне виховання – складова частина 

виховного процесу, безпосередньо спрямована на форму-

вання й виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, 

художніх здібностей особистості, на розвиток її здатності 

сприймати й перетворювати дійсність за законами краси 

в усіх сферах діяльності людини» [2, с.119]. 

Під естетичним вихованням Д. Мазоха і Н. Опанасенко 

розуміють процес формування в учнів здатностей 

сприймати і правильно розуміти прекрасне в оточуючій 

дійсності та в мистецтві, процес формування естетичної 

свідомості розвитку творчих здібностей і дарувань у 

різних галузях естетичної діяльності. Це процес форму-

вання естетичного досвіду особистості. Складовими 

естетичного досвіду є: естетичні почуття, естетичний 

ідеал, естетичні погляди, смаки, інтереси, потреби, 

естетична діяльність [7, с.130]. 

Незважаючи на досить ґрунтовні дослідження, які 

присвячені питанню естетичного виховання дітей різними 

педагогами, питання висвітлення естетичного виховання 

в межах шкільного курсу географії залишається відкритим, 

яке пов’язане з цілісною характеристикою цього феномена. 

Метою роботи є дослідити можливості та особливості 

впровадження естетичного виховання при навчанні 

географії в школах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 

основних завдань сучасної загальноосвітньої школи 

виділяють значне покращення художньої освіти і естетич-

ного виховання школярів. Однак в практиці роботи шкіл 

естетичне виховання активно виявляється в основному 

тільки на уроках літератури, музики, малювання. 

В світлі нових завдань, які стоять сьогодні перед школою, 

цього явно недостатньо. Необхідно рішуче розширення 

границь естетичного циклу, включення в нього практично 

всіх навчальних предметів і в першу чергу географію. 

Викладання географії може і повинно вирішувати не 

тільки пізнавальні і світоглядні завдання, але і завдання 
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естетичного плану. На уроках географії школярі повинні 

не тільки отримувати певний об’єм знань, але й навчатися 

бачити, розуміти, відчувати внутрішню красу науки і 

самого процесу пізнання.  

Можливості краси безмежні, тому можна виділити деякі 

з них, які використовуються в процесі естетичного 

виховання, зокрема і на уроках географії: 

1. Формування однієї із важливих сторін наукового 

світобачення школярів – уявлення про природу як про 

гармонійну взаємоповʼязану і взаємозумовлену систему 

світобудови (із широким використанням внутріньо-

предметних і міжпредметних звʼязків). 

2. Пробудження інтересу до предмета, географічного 

явища, експерименту, закону, втілити формування інтересу 

дослідження в даній галузі знань, бажання творчо проя-

вити себе. 

3. Підвищення ступеня засвоєння отриманих знань, 

розвиток пізнавальних і творчих здібностей школярів. 

4. Підвищення ефективності трудового виховання, фор-

мування вмінь і навичок красивої роботи (як під керівниц-

твом вчителя так і при самостійному виконанні завдань). 

Арсенал засобів естетичного виховання надзвичайно 

багатий. Його можна умовно класифікувати за допомогою 

наступної таблиці (табл.1). 

Таблиця 1 

Засоби естетичного виховання на уроках географії 

Наочно-декоративні Вербально-акустичні Структурно-логічні 

 

Естетика інтерʼєру кабінету географії, 

наочних посібників, записів на дошці і 

в зошитах. Краса демонстрації експе-

рименту. Естетика техніки, приладів 

(на екскурсіях). Естетика динамічних 

посібників плакати з рухомими еле-

ментами, електрифіковані стенди, кі-

нопроекція, відеозапис телебачення. 

Образотворче мистецтво на уроці. 

Використання літературних прийо-

мів на уроці. Темпоритмічна і 

інтонаційна виразність у мовленні 

вчителя. Використання звукозапису 

висловів вчених і музичного фону 

на уроці. Естетика мови географії, 

образність метафоричність. 

 

Краса географічних теорій законів. 

Естетика міжпредметних звʼязків. 

Логічність доказів плану вирішення 

задач тощо. Складення узагальню-

ючих таблиць. Естетика «божевіль-

них ідей» – парадокси науки. 

Використання аналогій і асоціацій. 

Краса розумового експерименту. 

 

 

При вмілому використанні даних засобів можливо до-

сягнути сильного естетичного ефекту, який в свою чергу, 

буде сприяти більш глибокому, а головне, творчому 

засвоєнню географічних знань. 

Доводити, що географія – красива наука, означає пояс-

нювати те, що дана наука вже має «за замовчуванням». 

Нам доступні красоти навколишньої природи – місячна 

доріжка на воді, вид зоряного неба вночі і його голубизна 

удень, полярні сяяння, веселка тощо. Зрозуміло, що одна 

із найбільш обширних наук про природу – географія – 

приховує найбільш повні можливості оволодіння цією 

красою – не тільки чуттєво, але і пізнаючи її.  

Основою методичних побудов служить той глибоко 

естетичний факт, що підручники і навчальні посібники з 

географії будуються по принципу збереження внутрішньої 

логіки науки і включення в них «рафінованих» знань. Не 

можна не сказати про «нарядність» сучасних підручників, 

що, безумовно, сприяє формування естетичного смаку 

учнів у взаємодії пізнавального і естетичного факторів. 

Досвідчений вчитель ніколи не буде нехтувати мож-

ливістю поєднати в єдине русло обидва потоки – навчання 

і виховання і обовʼязково скористається нею, щоб 

«переключити раціональний канал на емоційний». Але 

буває і так: вчитель або від втомлення, або від небажання 

робити більше ніж за програмою, або від невеликого 

досвіду сухо, без всякого натяку на почуття задає географі-

чне питання, а потім, отримавши таку ж позбавлену емо-

ційності відповідь, задовольняється нею. Уважно спосте-

рігаючи практику роботи школи В. Сухомлинський зробив 

висновок: «Без надійної емоційної основи неможливе не 

тільки успішне, а й взагалі нормальне навчання. Відсут-

ність єдності емоційного виховання й пізнання світу – 

одно з найживучіших і найнебезпечніших джерел байду-

жого ставлення до знань і зрештою небажання вчитись. 

Емоційна культура розумової праці, процес оволодіння 

знаннями – важлива сторона інтелектуального багатства 

шкільного життя взагалі… Відображення знань в емоціях – 

важлива умова переходу знань у переконання, становлення 

переконаності і світогляду. Емоційний стан має велику 

зворотню силу впливу на розум, на все інтелектуальне 

життя підлітка…» [11, с.502]. 

У системі естетичного виховання в процесі викладання 

географії існують різні канали, по яких естетична 

інформація подається до учнів. Основними з них є естетика 

праці, природи, поведінки. 

Прагнення до краси органічно зв’язано з працею. Так 

склалось, що коли говорять про трудове виховання, то 

мають на увазі частіше всього працю фізичну, але і в 

даному випадку в процесі праці бере участь і душа, що 

веде за собою справжній сенс краси життя, результати 

праці являються істинним критерієм ступеня досконалості 

естетичного смаку. Щоб не робив учень (виконання лабо-

раторної роботи, вирішення задач, робота з додатковою 

літературою чи написання реферату), у все він вклада-

ється старання відповідно його смаку і предмету творчості. 

І в цьому допомагають естетичні навички. На естетику 

праці слід звернути увагу, коли учні на екскурсії 

відвідують передові підприємства, беруть участь в 

виробничому процесі, проводять невеликі географічні 

дослідження під час роботи в гуртку.  

Нерідко буває так, що естетичні уявлення про природу 

ростуть не завжди разом із знаннями про неї. В курсі 

географії вивчення природи повинно підвести свідомість 

учнів до розуміння, а почуття – до сприйняття досконало-

сті дивовижної гармонії, цілісності і доцільності 

природи. Вивчаючи, наприклад, явища в атмосфері, 

потрібно зауважити про красу веселки, дати завдання 

учням полюбуватися заходом або сходом сонця, а потім 

спробувати пояснити це явище на уроці. Розкриваючи 

красу і величність живої і неживої природи, необхідно 
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звертати особливу увагу на унікальність, неповторність 

красивих її об’єктів, які являються, як правило, продуктом 

довготривалої естетично-історичної еволюції. Візуально 

увесь безграничний діапазон краси природи постає перед 

людиною у складній органічній єдності і нероздільності 

форм. Учні із захопленням розглядають ілюстрації, на 

яких зображено полярне сяйво. Це опара в розмові про 

природу полярних сяйв, так само як перші досліди з отри-

мання кристалів солі. Учні з повагою відносяться до 

того вчителя, який опирається на їхні власні знання, а 

вчитель отримує зацікавлену аудиторію. 

В живому спілкуванні не можна упустити випадку 

показати красу поведінки людини в суспільстві, але не 

можна забувати, що вчитель сам повинен бути вихованим. 

Потрібно пам’ятати, що правильно організований будь-

який етап уроку привчає учнів до порядку, дисципліни і 

активній роботі на уроці. 

Висновки. Таким чином, активізація людського фак-

тора великою мірою залежить від успішного здійснення 

в нашій країні, в закладах освіти завдань естетичного 

виховання. Вироблена протягом усієї історії культури 

людського суспільства здатність сприймати, оцінювати і 

перетворювати світ за законами краси завжди була свідчен-

ням і одночасно могутнім стимулом розвитку творчих 

здібностей, соціальної активності та морального вдоско-

налення людини. Розглянувши шкільний курс географії 

було визначено його широкі можливості для впровад-

ження естетичного виховання, наведено та охарактери-

зовано принципи та форми його застосування.  
Література 

1. Безклубенко С.Д. Фундаментальні категорії сучасної 
естетики. Актуальні філософські та культурологічні проблеми 
сучасності. Зб. наук. праць / Відп. ред.: М.М. Бровко, 
О.Г. Шутов. Київ: Знання, 2000. 129 с. 

2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: 
Либідь, 1997. С.119.  

3. Демчишин М.С., Гайдамака О.В. Концепція художньо-
естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах та 
Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (наказ 
МОН України від 25.02.04 р. № 151/11). Книга вчителя 
дисциплін художньо-естетичного циклу. 2006. С.160-211.  

4. Жупанін С.І. Художнє виховання засобами пейзажної 
лірики. Педагогічні ідеї К.Д. Ушинського. Київ: Вища школа, 
1974. С.135.  

5. Князева М.М., Осокин Ю.В. Эстетическое как 
социальный феномен. Философия. Москва: Смысл, 1998. 187 с. 

6. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания 
школьников: учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-
тов. Москва: Просвещение, 1985. С.51.  

7. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка. Навчальний 
посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 2005. С.130.  

8. Педагогіка: хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузьмінський, 
В.Л. Омеляненко. Київ:Знання-Прес, 2003. С.153.  

9. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5 т. Т. 3. Київ: 
Рад. школа, 1977. 670 с. 

10. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти т. Київ, 1976. 
Т.2. С.410.  

11. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. Київ, 1977. 
Т. 3. С.502.  

References 
1. Bezklubenko S.D. Fundamental’ni katehoriyi suchasnoyi 

estetyky. Aktual’ni filosofs’ki ta kul’turolohichni problemy 
suchasnosti. Zb. nauk. prats’ / Vidp. red.: M.M. Brovko, 
O.H. Shutov. Kyyiv: Znannya, 2000. 129 s.  

2. Honcharenko S.U. Ukrayins’kyy pedahohichnyy slovnyk. 
Kyyiv: Lybid’, 1997. S. 119.  

3. Demchyshyn M.S., Haydamaka O.V. Kontseptsiya 
khudozhn’o-estetychnoho vykhovannya uchniv u zahal’noosvitnikh 
zakladakh ta Kompleksna prohrama khudozhn’o-estetychnoho 
vykhovannya uchniv u zahal’noosvitnikh ta pozashkil’nykh 
navchal’nykh zakladakh (nakaz MON Ukrayiny vid 25.02.04 r. 
№ 151/11). Knyha vchytelya dystsyplin khudozhn’o-estetychnoho 
tsyklu. 2006. S. 160-211.  

4. Zhupanin S.I. Khudozhnye vykhovannya zasobamy 
peyzazhnoyi liryky. Pedahohichni ideyi K.D. Ushyns’koho. Kyyiv: 
Vyshcha shkola, 1974. S.135.  

5. Knyazeva M.M., Osokin YU.V. Esteticheskoe kak social’nyj 
fenomen. Filosofiya. Moskva: Smysl, 1998. 187 s.  

6. Lihachev B.T. Teoriya esteticheskogo vospitaniya shkol’nikov: 
ucheb. posobie po speckursu dlya studentov ped. in-tov. Moskva: 
Prosveshchenie, 1985. S.51. Mazokha D.S., Opanasenko 
N.I. Pedahohika. Navchal’nyy posibnyk. Kyyiv: Tsentr navchal’noyi 
literatury. 2005. S. 130.  

7. Pedahohika: khrestomatiya / Uklad.: A.I. Kuz’mins’kyy, 
V.L. Omelyanenko. Kyyiv: Znannya-Pres, 2003. S.153.  

8. Sukhomlyns’kyy V.O. Vybrani tvory: u 5 t. T. 3. Kyyiv: Rad. 
shkola, 1977. 670 s.  

9. Sukhomlyns’kyy V.O. Vybrani tvory v 5-ty t. Kyyiv, 1976. 
T.2. S.410.  

10. Sukhomlyns’kyy V.O. Vybrani tvory: V 5 t. Kyyiv, 1977. 
T. 3. S. 502. 

 

 

Yurchenko S.R., 

bread-winner of degree of Ph.D.State Pedagogical University 

 «Precarpathian National Universitythe name of Vasyl Stefanyk», sviat27@ukr.net 

Ukraine, Ivano-Frankivsk  

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF AESTHETIC EDUCATION IN THE PROCESS OF 

GEOGRAPHY TRAINING IN SCHOOL 

The article presents and considers the importance of introducing aesthetic education in the process of studying school 

subjects, in particular geography. The problem of modern school with regard to significant improvement of artistic education and 

aesthetic education of schoolchildren is considered. Principles, features, methods of aesthetic education of pupils in geography 

lessons are analyzed. Examples of the possibility of applying aesthetic education in the process of studying geography at school 

are given, as well as the methods which can be used in this case are given. The means of introduction of aesthetic education are 

presented, with the use of which it is possible to achieve a strong aesthetic effect, which, in turn, will contribute to a deeper, and 

most importantly, creative assimilation of geographical knowledge. 

Key words: aesthetic education, geography, school, principles, methods, excursion, values, studies.  

https://mbox2.i.ua/compose/1570347815/?cto=IUFkMD1JIzYGbS1VLARBHj9hdKKVhYC1iGiU2KvCbcu%2Frpg%3D


   
130 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

Philology 
УДК 81.42/811.111  

Ажогіна Н.В., 

асистент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів  

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, natasha_nauka@mail.ru 

Україна, м. Київ 

КОМЕНТУВАННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ФЕНОМЕН 

ПРОФЕСІЙНО-НАУКОВОГО ДИСКУРСУ  

(В АНГЛО-МОВНОМУ КОНТЕКСТІ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     Постановка проблеми. В час глобальних  

              зрушень в сучасному світі наукових комунікацій 
в річищі створення, обміну, розповсюдження і втілення 
масиву наукової інформації в наукове знання, велика 
увага приділяється інструментарію максимально швидкого 
та ефективного з методологічної точки зору опрацювання 
такої інформації. Йдеться про системне удосконалення 
процесу опрацювання новітньої інформації наукового 
характеру; інтенсифікацію її результування в наукових 
джерелах. Визначальне значення тут має процес 
вирішення певних протиріч на тлі глобальних інформа-
ційних викликів, ризиків і загроз. По–перше, нагальною 
проблемою у цьому ракурсі є співвідношення мовної 
політики (зовнішньої і внутрішньої) і мови науки, що має 
глобальне і регіональне значення. Сучасні процеси в 
царині місця і ролі української мови, мови науки в 
загальносвітовому просторі мають зовнішньо-політичний 
характер, оскільки йдеться про європейський вибір і 
взагалі про рух до світової спільноти як паритетної засади 
у вирішенні питань загальнодержавного значення. 
Процеси міжнародної наукової сертифікації, індексації 
наукових видань, нострифікації та ін., наукових 
досягнень, результатів освіти (у тому числі післядип-
ломної, різних форм дистанційної, віртуальної, тощо) в 
науковому контексті (йдеться про форми існування 
наукового знання), вимагають негайної інтенсифікації і 
оптимального організаційного забезпечення без втрат для 
вітчизняної системи освіти і науки. І англійська мова тут 
як світова мова ―LINGUA FRANCO‖ науки і техніки має 

вирішальне значення як засіб міжнародної мовної 
комунікації. Шляхи вирішення проблеми узгодження 
досягнень вітчизняної науки із вимогами і т. ін. світової 
спільноти пролягають саме в системі мовної політики. 
По-друге, сучасна напружена ситуація в зовнішньо-
політичній та внутрішньо-політичній сферах вимагає 
координації зусиль держави, наукової спільноти на шляху 
інтенсифікації актуальної наукової обробки інформації, 
що має магістральне значення. Йдеться про інформацію, 
що має сенс для державного розвитку і для подальшого 
поступу пізнавально-ціннісної сфери. По-третє, питання 
гуманітарної складової науково-технічного і технологіч-
ного розвитку мають на меті збереження і розвиток 
потенціалу нації як на інтелектуальному, так і на духовно-
етичному, аксіологічному грунті. Це виражається у 
глибинному зануренні в сутність наукових процесів у 
техніко-технологічній, природознавчій та гуманітарної 
сферах, так і прилучення зростаючого покоління, що 
стартує в світі наукового знання, до здобутків зарубіжної і 
вітчизняної науки. З іншого боку, питання етики вченого, 
наукових спільнот, ціннісного спрямування організації 
системи наукових комунікацій вимагають переосмислення 
усієї сукупності цінностей: від індивідуальних до 
загальнопланетарних. Вибір українських вчених, молоді, 
що навчається в умовах військової, економічної, 
політичної, гуманітарної та інших криз у даному 
контексті, має вирішальний характер як рушій 
державності, національної ідентичності і т. ін. Швидке 
реагування на їхнє вирішення набуває характеру 

Коментування як жанр професійно-наукового дискурсу в контексті комунікативної діяльності має 

актуальне значення з точки зору розвитку науки і техніки. У статті зроблено спробу проаналізувати 

підходи до визначення коментаря як жанру мовленнєвого дискурсу і його специфікації як наукового на 

основі застосування англійської мови, яка є мовою глобальних наукових комунікацій (в даному випадку це 

стосується специфічної термінології). Особлива увага приділяється функціонуванню коментаря як 

специфічного жанру комунікативної лінгвістики. Для цього пропонується застосувати розробки 

вітчизняних і зарубіжних учених в широкому комплексі підходів у галузі теорії інформації, 

комунікативістики, теорії і практики дискурсу, прагмалінгвістики, текстології, тощо. Зроблена спроба 

проаналізувати підходи до вивчення коментаря як феномену професійно-наукового дискурсу; форми 

стисненої наукової інформації, що має значення для розвитку наукового знання. Новітнім уявляється 

процес характеризування коментаря до наукових текстів в річищі міждисциплінарного підходу на стику 

означених наукових галузей. Складність такої роботи пов‟язана із швидкоплинним урізноманітненням 

форм, засобів, методів тлумачення наукових текстів. Не є досконало дослідженим процес приведення у 

відповідність форми і змісту коментаря до наукових текстів з точки зору специфіки його як вираження 

наукової інформації та її застосування в науковому знанні. Тут мають вплив суб‟єктивні фактори, які не 

завжди враховують специфіку застосування суто лінгвістичних підходів. З іншого боку, це дає підстави 

для розширення поля подальших досліджень у галузі науково-професійних контактів.  

Ключові слова: коментар, дискурс, комунікація, наукова інформація. 
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синергетичної реактивності, коли кількість сприйнятої і 
розповсюдженої інформації переходить на новий рівень її 
якості – пізнавальної й аксіологічної. На наших очах 
відбувається глибинне розкриття тезаурусного і 
контентного мовного наповнення обширу наукового 
знання через мережу комунікативних каналів. Йдеться 
про мову науки, що має у своїй основі як усталені, так і 
новітні акти взаємодії вчених: на індивідуальному, й 
спільнотному рівнях. На нашу думку, саме вмотивований 
коментар до наукових текстів різних рівнів організації (за 
умови дотримання обставин професійно-наукового 
дискурсу) на всіх стадіях обробки наукової інформації та 
угодження її обширу з постійно трансформуючими 
науковими текстами як стиснена, мінімізована, 
ущільнена, згорнена, мовленнєва форма (комунікації, 
жанрової належності професійно-наукового дискурсу), 
виступає дієвою формою каталізації наукових 
досліджень. Зумовленість швидкого реагування на 
новітню інформацію наукового характеру обставинами 
ситуації криз, викликів і загроз, вимагає ретельного 
аналізування факторів і чинників з точки зору обробки і 
результування такої інформації. Непересічне значення у 
цьому контексті має співвідношення внеску українських 
вчених у загальнонаукове знання як паритетної засади 
його узгодження із світовими здобутками на підставі 
розуміння і подальшого розвитку мови науки в 
лівнгвістичному сенсі, де англійська мова має значні 
позиції. Мовні трансформації глобального і регіонального 
масштабів вимагають негайного реагування на новаційні 
мовні тенденції тенденції. Суть даного дослідження 
полягає в тому, що в умовах глобалізації часо-
просторових вимірів наукового знання, поступу 
пізнавально-комунікативного процесу, нарастання загроз 
і викликів з точки зору інтенсивного розвитку 
інформційного суспільства, тощо, нагальною є потреба в 
адекватному сприйнятті й розумінні інструментів 
спілкування на всіх рівнях професійно-наукового 
дискурсу – від наукових спільнот до окремих вчених, 
засобів професійно-наукової комунікації (в контексті 
нашого дослідження), (в нашому випадку – коментарів) 
до спеціалізованих текстів, розрахованих на їх 
розповсюдження і багатоаспектне тлумачення в науковій 
спільноті. Звернення до мінімізованих форм мовленнєвої 
комунікації, на нашу думку, є відбиттям процесу 
інтенсифікації обміну у сфері поширення наукової 
інформації і її адекватного відображення на рівні 
наукового знання. Процес мінімізації результування 
наукових досліджень перебігає в річищі квантифікації і 
кваліфікації  останніх як шлях вирішення проблеми 
стиснення у мовних, мовно-комунікаційних засобах і 
формах. В нашому випадку йдеться про лінгвістичні 
особливості застосування коментарів до наукових текстів 
як форма, з одного боку, обробки актуальної наукової 
інформації, а з іншого, - вираження інноваційних підходів 
до розвитку наукового знання взагалі (в річищі теорії 
інформації, інформаційно-знаннієвої комунікатиивістики, 
тощо). Процеси кодування/розкодування і найскорішого 
досягнення адекватності інформаційних наукових 
повідомлень контента масиву наукових текстів в усіх 
формах прояву, є виявом і необхідною умовою розвитку 
системи наукових комунікацій. З цієї точки зору є 
необхідним процес ретельного дослідження коментаря до 

наукових текстів як жанру мовленнєвої комунікації, що 
відіграє роль індикатора актуальності наукових пошуків. 
Адекватна кількісна і якісна обробка масиву наукової 
інформації залежить, в свою чергу, від рівня розвитку 
інтелектуального потенціалу нації. На нашу думку, така 
адекватність визначається невпинними пошуками форм 
швидкого реагування на ситуацію в пізнавально-ціннісній 
сфері. Це має як зальнотеоретичне, так і практичне 
значення. Перше відбиває процес співвідношення 
усталених форм оцінки наукових досягнень з їх 
інноваційним тлумаченням, а друге – напрям на 
лінгвістичне дослідження особливостей коментування 
наукових текстів як системи актів професійно-наукової 
комунікації. Існує широкий спектр напрямів розгортання 
означеної проблеми. В обширі теоретичних підходів у 
галузі теорії інформації, інформатики, інформаціології, 
синергетичної методології інформації, комунікативістики 
тощо, мають вирішальне значення праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених як загальнонаукового характеру, так і 
ті, що стосуються процесу обробки наукової інформації – 
комплексної основи її втілення у наукове знання; в тому 
числі проблеми її стиснення, ущільненння і т.п. певними 
інструментами методологічного і практичного характеру 
(Р. Акофф, Ю.Ф. Абрамов, В.О. Асєєв, М. Боніц, 
М. Бонгард, Бриллюен Л., М.П.Ващьокін, Л.О.Виноградов, 
Н. Віннер, Р.С. Гіляревський, Ж.А. Дученко, У.І. Ешбі, 
Кастельс М., Мак Квейл Д., Т.М. Ковер, А.А. Коган, 
А.Н.Колмогоров, О.О.Корінний, С.Г.Кулєшов, В.З.Коган, 
А.М. Кочергін, Р. Лаундер, Е.М. Лівшиць, Є.О. Мамчур, 
О.І.Михайлов, М.М.Мойсеєв, З.В.Партико, Б.В.Плесський, 
Г.Г.Почепцов, О.С.Розумовський, Є.О.Сєдов, Е.П.Семенюк, 
Л.Н.Сумароков, В.І.Сіфоров, А.П.Суханов, А.К.Сухотін, 
Дж.A. Томас, О.І. Уйомов, А.Д. Урсул, А.А. Харкевич, 
Ф.М. Цирдя, Черрі К., А.І. Чорний, К.Е. Шеннон, 
Ю.М. Шрейдер, та ін.). В працях Р. Карнап, І. Бар-Хіллен 
досліджується семантичний напрям теорії інформації, 
який для нашого дослідження має прикладний характер 
застосування властивостей і ознак контенту в системі 
кодування/разкодування інформаціїї. Прагматичний 
аспект теорії інформації розглянуто в працях Д. Харраха, 
які містять звернення до аналізу соціальної інформації в 
різних аспектах комунікаційної діяльності. Як зазначає 
Юферева О.В., дослідник «намагається створити моделі 
того, як отримувач (інформації. Авт.) оцінює 
послідовність повідомлень на основі певних семантичних 
та прагматичних властивостей» [16, c.18]. В даному 
аспекті Д. Харрах пропонує забезпечити отримувача 
«програмою обробки повідомлень», за допомогою якої з 
повідомлень, що отримуються, виокремлюється 
підготовлена для використання сума повідомлень. Саме 
до такого результату переробки повідомлень, а не до 
повідомлень у їхньому вихідному вигляді, застосо-
вуються кількісні виміри інформації. [16, с.18]. В межах 
біхевіористської концепції інформації в нашому 
дослідженні може бути розглянута проблема співвідно-
шення «відомості (дані) – інформація – знання – 
розуміння – мудрість» (схема Р. Акофф – Дж. Майлс). За 
твердженням О.В. Юферевої стосовно аналізу останньої, 
«…інформація становить упорядковану частину бази 
даних, що оброблена для використання. Знання – це 
формулювання існуючих тенденцій або сутнісних зв’язків 
між явищами, що представлені в інформації. Знання, на 
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відміну від своєї інформаційної основи, може виступати 
орієнтиром для прийняття рішень… Розуміння – 
вираження закономірності, яка міститься у багатоманітні 
знань. Мудрість – це оцінкове розуміння закономірності з 
точки зору минулого і майбутнього [16, c.26]. В процесі 
коментування як моменту виділення змістових і 
формалізованих елементів актів наукової комунікації в 
процесу інформаційного обміну, Feed Back [1, с.521] має 
форму зворотнього комунікативного зв’язку між 
адресатом і адресантом і набуває вирішального значення 
в діалозі/полілозі окремих вчених і наукових спільнот 
взагалі. Для уточнення зауважимо, що вживання даного 
терміну характерне в світі функціонування електронної 
комунікації; в сфері комунікативного обміну соціального 
характеру він означає результуюче знання про систему 
(об’єкт), що вивчається і має на меті корекцію, 
коригування висхідних об’єктів дослідження (кількісних і 
якісних показників з метою каталізування таких 
досліджень. – Авт.). Методологічною основою лінгвістич-
них досліджень в річищі нашої проблеми є комплекс 
визначних праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Перш 
за все, це система лінгвістичних дослідженнь в галузі 
дискурсу (в т. ч. професійно-наукового дискурсу), 
комунікативістики, генології (де коментар виступає 
об’єктом дослідження), текстології (де коментар 
тлумачиться як форма стисненого текста, розгортаючись 
як процес коментування вузлових моментів висхідної 
наукової інформації). Дослідження проблем дискурсу є 
актуальним напрямом у сучасному мовознавстві 
(Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, В.В. Богданов, М.Б.Бубер, 
Р. Барт, Ф.С. Бацевич, А.Д. Бєлова, А. Блас, М. Бунге, 
Ю. Габермас, Т.А. ван Дейк, В.І. Карасик, Ю.М.Караулов, 
О.С. Кубрякова, Е. Лакло, Ю.M. Лотман, М.Л. Макаров, 
К. Маккьюїн, Ш. Муфф, Г.Г. Почепцов (мол.), 
Ю.Є.Прохоров, І. Райтнер, О.Д. Селіванова, К.С.Серажим 
та ін.). Дослідження проблем наукового дискурсу як 
організаційного / інституційного типу дискурсу розпо-
чалися приблизно двадцять років тому як напрямок 
розвитку прикладної лінгвістики – дисципліни, що 
охоплює вивчення педагогічних, соціальних та практич-
них аспектів мови (Н.Д.Арутюнова, Р.Барт, М.С.Глазман, 
О.М. Гніздечко, М.М. Глушко, Дейк ван Т.А., 
С.А. Жаботинська, Л.І. Зільберман, О.М. Ільченко, 
О.Т. Ішмуратова, В.І. Карабан, Г.В. Кицак, М.М. Кожина, 
І.М.Колегаєва, В.В.Красних, Дж. Кресс, Дж. Лакофф, 
Е.В.Михайлова, О.Д.Олійник, О.В.Попадюк, Г.Г.Почепцов 
(мол.), Н.М.Разинкіна, І.А.Синиця, Л.В.Славгородська, 
О.В.Тріщук, Р.А.Ходжа, Г.В. Чалбишева, В.Е.Чернявська, 
С.І.Шепітько, Т.В. Яхонтова, О.В.Яшенкова, C. Bazerman, 
D. Swales, А. Duszak, K. Hyland, А. Mauranen, Е. Ventola 
та ін.). На нашу думку, подальші фундаментальні 
дослідження, які дозволяють залучати сучасні 
напрацювання соціології, психології, соціальної 
семіотики, комунікативної філософії, новітні концепції в 
галузі теорії соціальних комунікацій, слугують підходами 
до вирішення проблеми коментування текстів наукового 
характеру. Базою для цього виступають праці А.А. Бойко, 
М.К. Василенка, В.М. Владимирова, О.Я. Гояна, 
В.Д. Демченка, В.Й. Здоровеги, Н.В. Зелінської, 
В.Ф. Іванова, С.М. Квіта, О.Ф. Коновця, В.М. Корнєєва, 
В.В. Лизанчука, О.К. Мелещенка, А.З. Москаленка, 
З.В. Партика, Б.В. Потятиника, О.Л. Порфімович, 

В.В.Різуна, Н.М.Сидоренко, М.С.Тимошика, Ю.Е.Фінклера, 
О.М. Холода, Б.І. Чернякова, А.А. Чічановського, 
Н.П. Шумарової та ін. Праці в галузі теорії тексту, наукові 
надбання якої отримано й висвітлено відомими 
українськими й зарубіжними науковцями, знаходяться на 
шляху розвитку комунікативно-антропологічного, психо-
лінгвістичного, прагматико-комунікативного, когнітив-
ного, дериваційного, тощо, наукових напрямів (зокрема, 
Н.Д. Арутюнова, І.Р. Гальперін, Дейк ван Т., В. Дресслер, 
Ю.Н. Караулов, Г. Кук, К. Пайк, В.Д. Петров, І.Я. Штерн, 
та ін.). Для нашого дослідження є перспективними 
наступні напрями, які розгортаються в річищі означених 
розробок: 1) у вивченні особливостей процесу обробки 
наукової інформації у напрямі її актуальної 
систематизації; 2) як застосування ознак, властивостей, 
характеристик до лінгвістичного тлумачення текстів 
ущільненого виду з метою угодження його в межах 
системи: «форма – зміст (контенту)» з вимогами 
професійно-наукового дискурсу. Це акцентує сам процес 
розвитку таких підходів. 

Мета роботи. З’ясувати місце і роль коментаря до 
наукових комунікативних актів і форм в професійно-
науковому дискурсі. Тут, на нашу думку, важливим є те, 
що мовна комунікація в останньому відбувається не за 
допомогою окремих, ізольованих одиниць (семантичних, 
стилістичних і т.п.), а у формі цілісних висловлювань чи 
повідомлень, що мають науково обгрунтований характер 
(відповідаючих дискурсу). Такими в ракурсі дослідження 
слугують коментарі, які виступають як вияв мовленнєвих 
актів, що допомагає розглядати функціональну значущість 
даного явища в процесі вивчення комунікативно-
прагматичних аспектів функціонування дискурсу. В 
умовах урізноманітнення засобів передавання й 
сприймання наукової інформації належить визначити 
лінгвістичні особливості коментування інформації в полі 
оцінок, тлумачення наукових фактів, повідомлень, 
різноманітних наукових текстів. Тут виникає колізія 
стосовно адекватного розуміння певного феномену науки 
і розширення меж його тлумачення науковими 
спільнотами. Базою для цього розуміння виступає 
англійська мова – загальновизнана  мова  науки і техніки 
тощо. Дуже важливим аспектом у цьому ракурсі є 
означення поля напруженості сітки – NET, де в перетинах 
сходяться хвилі зіткнення англійської і української мови 
на рівні застосування та тлумачення наукової 
термінології. На нашу думку, загальноприйнята мова 
науки в її генезі оптимізує ці процеси і вимагає зусиль 
вчених для інтернаціоналізації наукової термінології в 
полікультурному контексті. Стратегічне значення цієї 
проблеми є непересічним, оскільки йдеться про процес 
розвитку мови, особливості її застосування в різних 
соціальних сферах. Процес обміну думками, висновками і 
т.п. наукового характеру є питною водою для річища 
наукових пошуків. На рівні інформаціологічних підходів 
коментар є формою вторинної інформації; причому, за 
певних обставин він може стати відправною точкою 
біфуркації в сітці новітніх тенденцій розвитку наукового 
знання. На нашу думку, процес розгортання пошуків у 
межах заявленої проблеми на рівні лінгвістичної 
практики базується на заявленому комплексі наукових 
підходів і має перспективне значення у час різноманіття 
підходів до комунікативних практик в когнітивній та 
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аксіологічній сферах, оскільки наш об»єкт дослідження 
має як інтелектуальний, так і емоційний характер. Їхня 
взаємодія вимагає достеменного дослідження як важлива 
лакуна розвитку пізнавально-ціннісної сфери людства, 
соціальних спільнот на регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу. В лінгвістичному 
тлумаченні коментар виступає формою ремарки, 
повідомлення, зауваження, твердження й т.п., переважно 
пов’язаних з додатковою інформацією. У вузькому 
значенні такий додаток – Addition (з англ.) виступає 
формою акцентації важливих моментів викладу думки в 
будь-якому значенні [1, с.17]. В загальному сенсі 
коментар тлумачиться як усна або письмова ремарка, 
зауваження - Remark (з англ.), що переважно пов'язана з 
додатковою інформацією, зауваженням або твердженням 
і відбиває дієві акти коментування (зауваження, 
стиснений огляд, точкова акцентація, занурення в 
контекст, ситуацію; оцінка (у вузькому значенні), 
нотування, коротке тлумачення, тощо [1, с.1521]. 
Коментар може позначатися абревіатурами: латинською 
N.B. (nota bene – поміть добре, зверни увагу) або 
англійською obs.: від Observation — в значенні анотація, 
огляд [1, с.365]. Термін коментар може мати різні 
значення в залежності від конкретних галузей 
застосування. В галузі комп’ютерного розвитку (як форма 
накопичення бази даних) коментар, ремарка, примітка, 
тощо, має вигляд Feed back – автоматичної відповіді 
електронної системи на запит від результату обробки 
даних; як психологічне комунікативне явище – це 
індикація результатів впливу оточуючого середовища як 
системи реагування на поведінкові дії організму [1, c.521]; 
в правничій сфера як необхідна умова розуміння, 
тлумачення і т.д. явищ юридичного характеру. В цьому 
контексті існує тлумачення Commentary як лінгвістично 
спрямованої серії повідомлень, розширень, тощо, до 
текстів; у літературознавчому контексті – це ремарки, 
примітки; а в нашому мовленнєвому дискурсивному 
аспекті – це система фіксації результування фактів, подій 
об’єктивного світу від імені коментатора [1, c.295]. За 
визначенням Collins Birmingham University International 
Langua Database, коментар існує у вигляді стислого 
викладу інформації, що передбачає роз’яснення, форму 
дискутування (діалогічного, полілогічного) відносно 
важливих моментів наукового тексту [2, с.185]. В 
широкому сенсі лінгвістичної комунікації коментар може 
бути сприйнятий як форма зворотного зв'язку в будь-яких 
засобах вираження - усних, письмових, вербальних, 
невербальних, негайних, відкладених, тощо [35, c.47]. Це 
вписується у загальну систему наукової комунікації на 
узагальнюючому рівні, де коментар є необхідним 
елементом професійного дискурсу на базі наукової 
інформації [33, с.64]. Цікавим для нашого дослідження є 
сучасний процес застосування цих форм на основі  
інформаційних технологій і новітніх засобів фіксації 
інформації. Широко вживане поняття «пост» в 
англійській мові має одне з давніх значень у вигляді Post і 
тлумачиться наступним чином: «… 6. to affix (a 
notice…)… Syn-s… 6. announce, advertise, publicize‖ 
(примітка, повідомлення, публікація даних для 
привернення уваги спільноти і т.п. – Авт.) [1, c.1122]. 
Проте процес тлумачення останнього як форми 
коментування вимагає глибших досліджень. Стосовно 

застосування терміну «наукова інформація» треба 
зауважити, що існує велика кількість літератури, що 
відображає його в річищі методологічних напрямів, які 
містяться в системі теорії інформації, інформатики, 
інформаціології, синергетичної методології тлумачення 
інформації, комунікативістики та ін. Утворена Д. 
Харрахом логічна модель комунікації служить мовним 
первнем, у рамках якого програма може утворюватися та 
використовуватися. [16, c.18]. В нашому випадку 
повідомлення як процес розкодування мають форму 
комуніктивного мовленнєвого акту і є значущими для 
розвитку комунікативних каналів передавання 
інформації; систем обробки інформації. В полі 
методологічних підходів до тлумачення інформаційних 
повідомлень в системі дискурсивних практик треба 
виділити праці К. Апель, А.-Ж. Греймас, Ж. Курте, 
М. Фуко та ін. Цікавою проблемою є визначення 
твердження в дискурсі як форми мовленнєвої комункації. 
За Серажим К.С. існують ідеальні умови ко-
мунікативного дискурсу: «…1. Кожен суб’єкт, здатний до 
мовленнєвої діяльності, може брати участь у дискурсі. 
2. Кожен може проблематизувати будь-яке твердження. 
3. Кожен може виступати в дискурсі з будь-яким 
твердженням. 4. Кожен може висловлювати свої погляди, 
бажання, потреби…» [26, с.26]. Процес коментування 
наукової інформації точно лягає на матрицю 
комунікативного спілкування. І там само зазначається: 
«…3. Повідомлення – це закодована за допомогою 
символів інформація, яка передається одержувачу. Саме 
заради цього і здійснюється акт комунікації. Багато 
повідомлень передається у формі мовних символів» [26, 
с.28]. Стосовно нашого ракурсу дослідження акцентуємо 
на визначенні соціальної інформації в річищі теорії 
комунікації, де остання є індикацією кількості можливих 
(множинних) виборів посилань-повідомлень-коментарів 
(що відображають комунікативні властивості лінгвістич-
ного характеру адресантів і мають емоційно-ціннісний 
характер); (тлумачення  терміну Information у RANDOM 
HOUSE DICTIONARE of the English Language [1, c.730]. 
При цьому (з нашої точки зору) необхідно застосовувати 
критерії наукового характеру до обробки такої 
інформації. Серед таких треба виділити наступні критерії: 
об’єктивності, достовірності, точності, оптимізації 
кількості інформації з точки зору її результування, 
доступності, поля можливостей обробки, тлумачення й т. 
ін. Проблема стиснення, ущільнення, мінімізації, 
компактизації інформації взагалі, і наукової, зокрема, має 
витоки в теорії інформації, комплексі інформаціології, 
комунікативістики і т.п. В теорії комунікації остання 
тлумачиться як зведення (редукування) обширу 
інформації до мінімінальних засобів її кількісного і 
якісного вираження по вертикалі і горизонталі (в межах 
математичних, фізичних та ін. вимірів); існує низка 
способів виміряти інформаційну цінність повідомлення; 
найпростіший засіб – підрахувати кількість «фактів» 
(факт як найменша перевірена одиниця об’єктивної 
інформації). Дослідник Асп вимірював інформаційну 
цінність новин, використовуючи три різні показники 
контенту: а) щільність (співвідношення всіх актуальних 
пунктів у конкретному повідомленні); б) ширина 
(кількість різних пунктів у співвідношенні до загальної 
можливості); в) глибина (кількість фактів і мотивів, які 
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допомагають пояснити основні аспекти матеріалу); 
обчислював індекс інформаційної цінності, помножуючи 
щільність на ширину (за аналізом О.В. Юферевої). [16, 
c.29-30]. На рівні філософсько-методологічного 
вираження цей процес набуває форми зведення 
загального до конкретного і навпаки, на підставі певних 
принципів, напрацьованих наукою, із врахуванням її 
найновіших досягнень (синергетики, синтелектики, 
тощо). В англійській мові існує багато підходів у галузі 
наших визначень: техніко-технологічні, природознавчі 
тощо (smaller extent, size, amount, number, etc.; на рівні 
діяльності: diminish, decrease, shorten, abridge, curtail, 
contract, retrench, lessen, attenuate, abate, etc.). Існує 
окремий термін, що стосується компактизації інформації: 
Сompacted information; Compression (compressed 
information). В нашому випадку йдеться про систему 
кількісного і якісного зведення обширу в просторі і часі 
наукової інформації до мінімізованих комунікативних 
форм мовлення, без втрат змістового характеру. З іншого 
боку, повинні бути враховані емоційні моменти мовлення. 
В системі професійно-наукового дискурсу це розгортає 
рольові позиції учасників комунікації і зачіпає питання в 
широкому сенсі етики вченого і наукових спільнот. 
Проблема дотримання етичних наукових норм з позиції 
аксіології та потреб розвитку пізнавальної (когнітивної) 
сфери діяльності у наш час є дуже актуальною, оскільки 
зачіпає державні інтереси. Але це не є предметом нашої 
розвідки, бо вимагає достеменного всебічного 
методологічного і практично значущого обгрунтування. З 
огляду досягнень вітчизняної та зарубіжної думки в 
процесі тлумачення місця і ролі коментаря як 
мовленнєвого комунікативного акту необхідно виділитти 
базові характеристики мовленнєвого комунікативного 
процесу (М.М. Бахтін, Ф.С. Бацевич, В.І. Карасик, 
О.В. Яшенкова та інші). З точки зору нашого дослідження 
такий процес знаходиться в межах генологічних 
досліджень. Ф.С. Бацевичем здійснено ґрунтовний аналіз 
елементів мовленнєвих жанрів з точки зору теоретичних 
аспектів лінгвістичної генології, де, на нашу думку, 
оцінка коментаря до наукового тексту може знайти своє 
адекватне місце [6]. Коментар до спеціалізованого 
наукового тексту відноситься до розробленої вченими 
типології мовленнєвих жанрів, де видом дискурсу є 
науковий [34, с.94]. Його спеціфіка дуже чітко 
співвідноситься із формами оцінки наукового знання, у 
тому числі які мають інформативний характер [26, с.147]. 
Важливим завданням дослідження коментаря, на нашу 
думку, є знайдення його місця в системі професійно-
наукового дискурсу. Звернення до такої тематики 
обумовлене сучасним інтересом лінгвістики до вивчення 
особливостей різних мовленнєвих жанрів у контексті 
наукового дискурсу. Фактичним є те, що на сьогоднішній 
день в межах класифікації різновидів наукового стилю 
комунікації: науково-популярний, науково-діловий, 
науково-технічний, науково-публіцистичний, навчально-
науковий, місце коментаря не є визначеним [28,29]. У 
системі термінологічних тезаурусів коментар до 
спеціалізованого наукового тексту не зайняв певного 
місця. Залишається нез`ясованою методика застосування 
коментаря як мовного коду, його організації в науковому 
дискурсі. Треба зауважити на нерозробленість проблеми 
застосування коментаря як жанру мовлення і 

моделювання його в межах комунікативної компетенції. 
Це має значення для його адекватності останньої, що 
належить первинному науковому тексту. Базучись на 
результатах досліджень у цій галузі канадських лінгвістів 
М. Кенела та М. Свейн, О.В. Яшенкова наводить 4 види 
компетенції: граматична, дискурсивна (в нашому випадку – 
в професійно-науковому дискурсі), соціолінгвістична 
(розрахована на поширення в науковій спільноті) та 
стратегічна, що орієнтується на подолання перешкод 
(мовних, соціальних та ін.) на шляху розуміння сутності 
інформаційного посилу [35, c.138].  В ракурсі методології 
створення і застосування коментаря як мовленнєвого 
жанру, виступають комунікативно-когнітивні дослідження, 

лінгвістика тексту, дискурсу теорія тощо. В даному 
випадку для застосування наукової методології щодо 
визначення коментаря є можливим звернення до методу 
дискурс-аналізу, в межах якого актуалізується жанрова 
специфікація останнього (34, с.33). Дуже вдалим у цьому 
напрямі є підхід Ф.С. Бацевича до тлумачення дискурсу 
як «тексту в тексті», в межах якого коментар (на нашу 
думку) виступає суміжною зконцентрованою формою 
вираження його змісту й організації [5]. У системі 
елементів процесу комунікації коментар як інструмент 
науково-професійного дискурсу займає визначене місце 
як комунікативна ланка у зворотному зв’язку між 
адресатом і адресантом [34, с.47]. В напрямі дослідження 
проблем наукового дискурсу залишається актуальною 
розробка його типології, визначення жанрів, структури 
тощо. Відомо, що стратегії наукового дискурсу 
реалізуються в різних його жанрах, зокрема в науковій 
статті (з точки зору видів текстів) тощо. І тут, на нашу 
думку, коментар займає особливе місце як жанр, що 
виконує роль оперативного здійснення стратегій 
наукового дискурсу. В лінгвістиці розглядалися й 
аналізувалися лише окремі відгалуження дискурсів, 
пов`язаних з науковою і професійною діяльністю, 
зокрема, науковий (Р.Барт, М.С.Глазман, С.А.Жаботинська, 
О.М. Ільченко, Г.В. Кицак, М.М. Кожина, Дж. Лакофф, 
Г.В. Чалбишева, інші). З точки зору розвитку підходів до 
тлумачення особливостей наукового дискурсу велику 
цінність мають праці Н.Д.Арутюнової, О.М. Гніздечко, 
Дейка ван Т.А., О.М. Ільченко, О.Т. Ішмуратової,  
В.В. Красних, Дж. Кресс, Е.В. Михайлової, О.Д. Олійник, 
О.В. Попадюк, Г.Г. Почепцова (мол.), І.А. Синиці, 
О.В.Тріщук, Р.А.Ходжа, Г.В.Челбишевої, В.Е.Чернявської, 
С.Н. Шепітько, Т.В. Яхонтової, та ін. Для нашого 
дослідження є важливим звернення до процесу 
комунікативного спілкування, в межах якого стається 
процес взаємодії думок і висловлювань спеціалістів, 
фахівців в певній галузі. Коментар як жанр наукового 
дискурсу об`єднує авторів у певну спільноту професійно 
параметрізованих комунікантів, до якої входить і сам 
відправник повідомлення. Такий жанр комунікативного 
спілкування спеціалізує авторів на розвиткові елементів 
професійного наукового дискурсу. Дуже важливим 
уявляється структурування форм коментаря до наукових 
текстів відносно способів інтерактивності: діалогу, 
полілогу; кількості учасників: міжособистісного 
спілкування та ін. [35, c.58]. При цьому елемент новизни 
інформації (в нашому випадку – від адресанта – автора 
повідомлення), виступає каталізатором нових знань. 
В процесі вибору – обробки первинної інформації 
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спільнотою науковців відбувається розкодування масивів 
повідомлення, під час якого нове (в нашому випадку – 
знання. Авт.) виникає як раніше неіснуюче сполучання 
старого. [16, с.58]. Доречне звернення до напрацювань 
Ю.М. Лотмана, який, розробляючи семантичну модель 
комунікації, ставить питання: як виникає нове 
повідомлення. І, відповідаючи, він стверджує процес 
вироблення свідомістю нової думки (за тлумаченням 
О.В. Юферевої) [16, с.58]. Продовжуючи цей аналіз, 
дослідник відмічає: «Категорія нового невід’ємно 
пов’язана з інформацією. Комунікація – це соціальна 
реалізація інформації, а нове повідомлення, знання тощо, 
здобуті в результаті цих повідомлень, – це те, без чого 
інформація не була би інформацією. Отже, проблема 
нового, його виникнення, становлення і утвердження або, 
навпаки, заперечення, набуває масштабів соціальних 
перетворень (і має. – Авт.) величезне теоретичне значення 
і безпосередню практичну значимість. [Там само, с.58]. 
З точки зору нашого дослідження процес коментування 
необхідно є інноваційним стосовно усталеної точки зору і 
може стати каталізатором подальших наукових 
новацій.Разом із цим, тлумачення коментаря до наукового 
тексту як вияв мовленнєвого жанру, не є досить 
розробленим. В основному, увага приділялася його місцю 
в професійному дискурсі, публіцистичному, тощо 
(В.І. Карасик, М.Л. Степко та ін.). Важливими роботами 
для розуміння особливостей функціонального стилю мови 
науки та виділення його характеристик, компонентів 
(жанру коментаря, зокрема), є роботи науковців 
О.І. Багрій, Е.Г. Різель, М.П. Кульгав, С.Д. Береснєвої, 
О.С. Троянської, Н.М. Разінкіної, Г.С. Цехмістрової та ін. 
Подібно функціональному стилю, кожен тип дискурсу 
володіє своїм, тільки йому притаманним набором жанрів. 
У вивченні стилю наукової літератури також досягнуті 
значні успіхи, цій проблемі присвячені численні роботи 
відомих лінгвістів (Н.М. Разінкіна, Є.С. Троянська, та ін.). 
Однак, на нашу думку, в умовах урізноманітнення поля 
оцінок наукового знання жанровій своєрідності наукових 
текстів приділялося надзвичайно мало уваги. Проблема 
специфічної організації жанрів наукової літератури 
заслуговує найпильнішої уваги дослідників-лінгвістів [22, 
с.7]. У такому ракурсі коментар до наукового тексту 
виступає важливим складовим чинником розвитку 
жанрової лінгвістичної стилістики. Стосовно розвитку 
системи наукової комунікації коментар до текстів 
наукового характеру може слугувати індикатором 
статусно-рольових характеристик науковців та їхньої 
реалізації в соціумі [35, c.64]. Складність в доведенні 
коментаря до широкого загалу науковців полягає у 
специфіці його структурних елементів. Йдеться про 
процес ущільнення інформації в межах віднесення 
коментаря до мовленнєвого жанру. Ця проблема має як 
загальнонаукове, так і практичне значення з огляду на 
урізноманітнення форм подання інформації та її 
подальшого перетворення на наукове знання. Цей підхід 
вимагає подальшого розвитку в умовах урізноманітнення 
засобів передавання і сприйняття наукової інформації і 
необхідно спирається на досягення у галузі наук про 
інформацію. В розумінні форм науково-інформаційного 
дискурсу коментар має своє визначене місце як практика 
обговорення наукового тексту. НІД виконує унікальну 
інституціональну роль у діяльності наукового соціуму – 

систематизує інформаційне середовище науковців, щоб 
зробити його доступним для всіх комунікаторів і 
забезпечити широкий діапазон потенційних потреб 
науковця лаконічною і кваліфікованою інформацією про 
нові знання, досвід і прогнози в різних сферах діяльності 
індивіда [28, с.10]. З точки зору Тріщук О.В., «… 
вторинність науково-інформаційного дискурсу означає, 
що в плані вираження він представлений вторинними 
текстами, створеними на основі інформації з первинного 
наукового тексту – фіксованого результату попередньої 
взаємодії іншого суб’єкта з іншим об’єктом. Через 
вторинні тексти в простір НІД потрапляють тексти 
первинного наукового дискурсу, у результаті осмислення 
яких читач конструює позамовну дійсність. Якщо 
комунікаційний процес у первинному науковому дискурсі 
в максимально абстрактному вигляді представити 
традиційною схемою Р. Якобсона: Комунікант → Текст → 
Реципієнт, то видно, що комунікант упаковує необхідну 
йому інформацію в текст (упорядковану систему знаків), 
який він потім відправляє комунікату, а той розпаковує 
цей текст і користується ним». [28, с.10]. В системі 
досліджень особливостей англомовних наукових текстів і 
розвитку поля їх тлумачення, розуміння, інтерпретування 
велике значення мають роботи вітчизняних і зарубіжних 
дослідників (О.І. Багрій, О.М. Ільченко, Л.М. Кім, 
В.И.Клинг, І.М.Колегаєвої, О.В.Тріщук, Т.В.Радзієвської, 
Н.М. Разінкіної, О.С. Троянської, Т.В. Яхонтової, 
О.В. Яшенкової та ін.). На нашу думку, є доречним 
розмістити коментар до таких текстів у межах 
композиційної схеми в розділі «Обговорення» 
(Discussion) [14,28,33]. Сьогодні коментар є одним з 
елементів наукової дискусії (англійською, зокрема) на 
теренах INTERNET з приводу обговорення наукової 
інформації. Функціонування коментаря як жанру в 
англомовному науковому дискурсі має, на нашу думку, 
бути здійсненим у процесах когнітивно-прикладного 
характеру. При цьому контури таких підходів не є 
завершеними, і це дає змогу розширити напрями пошуків 
шляхів адекватного сприйняття, розуміння і формування 
мовленнєвого середовища. Саме в такому ракурсі 
коментар набуває форму дискурсу як типу 
комунікативної діяльності; розвитку мовленнєвих жанрів 
[6, с.26]. Коментар як жанр мовленнєвої комунікації 
відіграє роль референційного аспекту повідомлення – 
перформативного дискурсу, коли внаслідок доповнення 
змінюються усталені елементи організації наукового 
тексту (у вигляді, зокрема, наукових статей). При цьому 
коментар набуває характеру мовного коду, що 
зконцентровано фіксує, зокрема, ступінь алгоритмізо-
ваності вживання мовних засобів: первинний науковий 
текст-коментар-вторинний науковий текст. Досліджуючи 
типи комунікативних мовленнєвих актів, коментар 
можливо віднести до групи репрезентантів, коли 
функціонують певні повідомлення – судження, що 
входять в інтерактивну систему. З цієї точки зору 
коментар, на нашу думку, має фіксоване місце в системі 
мовленнєвих контактів «адресат – адресант». На 
необхідності систематизації постійних взаємопереходів–
модифікацій мовленнєвих актів у наукових жанрах, коли 
опублікований текст породжує відповіді у вигляді 
коментарів, у тому числі, наголошує Т.В. Яхонтова [34, 
c.35]. Дуже цікавою позицією у ракурсі характеристики 
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авторської стану у системі науково-інформаційного 
дискурсу виступає дослідження Тріщук О.В., де саме 
інформатор є виконувачем ролей ученого-експерта, який 
оцінює, осмислює представлену автором первинну 
наукову працю, і вченого-популяризатора, що інформує 
спільноту про її основний зміст і при цьому реалізує 
власні професійні інтереси, зумовлені науково-
інформаційною діяльністю [28]. Як зазначає Тріщук О.В., 
«діяльність інформатора спрямовується насамперед на 
вторинний текст як соціальний предмет і на нього самого, 
адже щоб прийняти правильне рішення стосовно науково-
інформаційного тексту, він знаходиться в постійному 
діалозі із собою для формування внутрішньої 
переконаності в об’єктивності займаної позиції, у 
правильності власних рішень і підходів, упевненості у 
власних професійних можливостях… Інформатор 
передусім є індивідом з власним суб’єктивним, іноді 
навіть пристрасним поглядом на ту чи іншу проблему, що 
розглядається в першоджерелі… При цьому в нього немає 
іншого вибору, як прийняти традиційну стратегію 
ведення науково-інформаційного дискурсу, яка не 
дозволяє втілювати власні бажання, обстоювати свої ідеї, 
думки, погляди, концепції та спростовувати авторські 
судження. Дискурс обмежує діяльність інформатора 
певними рамками, за які той не має права виходити, щоб 
не стати в ньому чужим і не втратити можливість 
провадити науково-інформаційну діяльність. Але, якщо в 
інформатора виникає відчуття, що йому тісно в рамках 
НІД, зокрема, якщо він захоче висловити власне 
ставлення до висвітлюваної в первинному творі наукової 
проблеми, то буде змушений полишити цей дискурс і 
перейти в інший, приміром, науково-критичний, де така 
можливість надається». [28, с.14]. Таким чином, 
враховуючи міждисциплінарний характер дослідження, 
слід акцентувати на подальших пошуках адекватного 
місця форм коментування наукових текстів в системі 
професійно-наукового дискурсу на рівні «інформація 
(наукова) первинна-процеси обробки, тлумачення-
вторинна наукова інформація-нове наукове знання.  

Висновки. Місце і роль коментаря як форми 
комунікативного мовленнєвого акту на рівні мови науки, 
як дискурсивного феномену в системі наукових 
комунікацій, не є достатньо визначеним. Це пов’язано зі 
зростаючою різноманітністю підходів до процесу 
коментування наукових текстів в усіх ракурсах його 
аналізу: як інформаційно-наукової діяльності; професійно-

лінгвістичного дискурсу; з точки зору специфіки його в 
англійській мові, мові науки взагалі; у контексті 
співвідношення його інформаційних характеристик та 
форм подачі і розповсюдждення наукової інформації, 
адекватності рівневості форм наукового знання; 
соціально-культурних ознак і характеристик у контексті 
розвитку інформаційного глобального суспільства, що 
висвітлює усі переваги і недоліки відкритості 
розповсюдження наукової інформації. До переваг можна 
віднести прогрес у галузі урізноманітнення комуніка-
тивного процесу в науковій сфері; швидкість поширення 
соціальної інформації наукового характеру та ін. 
А основною загрозою в даній площині є зіткнення 
корпоративних інтересів певних соціальних спільнот в 
політичній, економічний, соціальній галузях тощо. 
Особливої ваги це набуває в умовах нестабільності 

політичних режимів, коли подібна інформація виступає 
інструментом тиску на споживача – як окремого індивіда, 
так соціальних спільнот. Вимагає подальшого 
дослідження процес створення і розповсюдження 
коментаря до наукового тексту як жанру професійно-
наукового дискурсу, в межах якого багатоаспектно 
інтерпретується авторський матеріал; особливостей 
застосування коментаря як жанру мовленнєвої 
діяльності. Тут особливу увагу привертає проблема 
дослідження дискурсивного феномену коментаря до 
наукового тексту з точки зору його лінгвістичних 
особливостей на всіх рівнях його оцінок. Важливе місце в 
системі дослідження коментаря займає проблема 
інтенсивного пришвидшення усього комунікативного 
процесу в полі  наукової інформації: коментар-науковий 
текст-коментар, на підставі застосування сучасних 
технологій розповсюдження і фіксації інформації. 
Важливим ракурсом подальшого дослідження є 
характеристика комунікативних процесів в системі: 
автор–автор(и) – дописувачі, інформатори, де ролі 
останніх можуть змінюватися відповідно до 
комунікативних стратегій. Стає гострішою колізія у 
ракурсі долання перешкод в системі глобальних викликів 
і ризиків, що безпосередньо є фоном існування і поступу 
глобальної інформаційної системи. І саме тут, на нашу 
думку, політичний, економічний, соціо-культурний та 
інші аспекти розгляду як загальної, так і регіональної 
політики в інформаційній галузі на сьогоднішній день 
вимагають швидкого реагування.                         
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COMMENTING SCIENTIFIC INFORMATION AS A PHENOMENON PROFESSIONAL SCIENTIFIC 

DISCOURSE (IN ENGLISH LANGUAGE CONTEXT) 

Commenting on the genre of professional-scientific discourse in the context of communicative activities is relevant in terms 

of the development of science and technology. The article attempts to analyze approaches to the definition of a commentary as 

a genre of speech discourse and its specification as a scientific basis on the basis of the use of English, which is the language 

of global scientific communications (in this case it refers to specific terminology). Particular attention is paid to the 

functioning of the commentary as a specific genre of communicative linguistics. To this end, it is proposed to apply the 

development of domestic and foreign scholars in a wide range of approaches in the field of information theory, communication 

science, the theory and practice of discourse, pragmalinguistics, textology, etc. An attempt is made to analyze approaches to 

the study of the commentary as a phenomenon of professional-scientific discourse; forms of compressed scientific information 

that has knowledge for the development of scientific knowledge. The process of characterizing the commentary to scientific 

texts in the stream of an interdisciplinary approach at the junction of the identified scientific fields is most recent. The 

complexity of such work is associated with a rapid change in the forms, means, and methods of interpreting scientific texts. Not 

a thoroughly investigated process of bringing the form and content of the commentary into scientific texts in line with the 

specificity of it as an expression of scientific information and its application in scientific knowledge. Subjective factors that do 

not always take into account the specifics of purely linguistic approaches are influenced here. On the other hand, it provides 

grounds for expanding the field of further research in the field of scientific and professional contacts.  

Key words: commentary, discourse, communication, scientific information. 
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The statement of a problem. ―We don't have any idea 

yet. We can't: Nothing is predictable except 

unpredictability‖.... ―The pen is mightier than the sword, but 

only in retrospect... At the time of combat, those with the 

swords generally win‖ [9]. 

However, in many ways, the human timescale of 100 

years is more confronting. It is beyond many of our current 

lifespans, but close enough to come face to face with it, to 

comprehend and relativize [10].  

Margaret Atwood is estimated as ―The Prophet of 

Dystopia‖ in modern English-speaking literature [30]. So the 

ideas presented in her anti-utopic works (―The Handmaid's 

Tale‖, ―The MaddAddam Trilogy‖) proved their being real 

from time to time although they were observed unreal in 

their time. In this case we can think that the investigators are 

right in estimating the writer's works as somehow the 

―warning‖ manifest directed towards the mankind. It's 

enough to say that the protest movement against harassment, 

the ideas presented in Margaret Atwood's works, the 

realizing of described plot in the XXI century reality opened 

the way for those predictions to gain the actuality and made 

M. Atwood's literary activity possess special popularity last 

decade in this wave of interests. 

The observers emphasize M. Atwood's prediction of 

Trump's epoch already begun in USA and being unexpected 

for majority. She herself not being carried away with the 

thoughts about it continuously uttered recently speaks of 

suspicions becoming truth which deal with the novel (―The 

Handmaid's Tale‖) written in 1985 being closed directly with 

political life of modern USA being right. ―Something that 

was written in 1985 cannot possibly refer to him in any 

way,‖ Atwood said. ―But it's interesting that some people 

think that it does – enough to ask why they think that‖ [16].  

M. Atwood's sharp intuition dealing with the process of 

historical events makes her ―prediction‖ to gain portion of 

reality. Margaret Atwood predicts political, ecological, 

economic and social (including gender relationships – A.A.) 

processes so skillfully in her works that her anti-utopia 

doesn't seem as far as R. Nicholson noted. In fact, the 

investigator wasn't far away from the truth in saying that 

totalitarian society scheme described in M. Atwood's 

dystopia is characterized by modern ISIS [33]. 

The eminence of Atwood's creative identity is in that she 

takes into consideration minor matters such as government, 

religious, race discrimination in her prediction. Although the 

following historical processes proved the connection of 

prediction with Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), 

horrible activity of Christian fundamentalists directed 

against humanity were described in the novel. From this 

point of view M. Atwood's thought – ―it's not religion that is 

the problem. It is the misuse of religion that is the problem‖ 

is interesting [26]. 

Although it's regretful that realizing of the prediction in 

M. Atwood's dystopia, especially, in recent decade raised the 

interest to her creative activity to the peak. Her works are 

staged and republished on a mass scale. It's known that some 

television series were screened based on M. Atwood's novels 

recently and so mass interest of recent ten years towards 

M. Atwood's creative activity became urgent [29]. 

Though more than thirty years past, in this wave of 

interest, the writer informed her readers about the publishing 

of the most ―predicting‖ dystopia in 2019 [20]. 

It's interesting that M. Atwood is aware of her 

perspicacity of ―understanding‖ the process of time. So to 

the question dealing with majority of her dystopias being 

speculative fictions that imagine a future scenario for 

possible society, M. Atwood answered sincerely ―One that's 

possible, yes‖ [37]. 

Judith Shulevitz, being astonished of M. Atwood's 

prediction emphasized that the writer's beating the anxiety 

drum deals not with scientific investigators in the field of 

developing science, policy and ecology, or the persons busy 

with statistics or the writer's ability but with perspicacity, 

somehow with the God's gift [38]. 

As it's observed Atwood's creative activity doesn't go in 

the limits of time and place; she is upon all conventionality. 

In this case, it's not by chance that only M. Atwood was 

elected the first writer whose work named ―Future Library‖ 

would be publish in 2114 due to the 100 years project [21]. 
In spite of M. Atwood's modest protest, it's confessed among 

the investigators that the works in the genre of speculative 

fiction possess unusual prediction peculiarities [28; 27-61].  

From this point of view it becomes necessary to estimate 

Atwood's closeness with this genre, generally the role of this 

genre in the XX–XXI century English speaking literature, its 

expressed global mission. 

The purpose of the article. The main purpose of the 

article is to investigate the peculiarities of dystopian ideas in 

the works of Margaret Atwood, one of the most prominent 

representatives of the world literature, and to examine the 

Dystopia in Margaret Atwood's creativity is regarded as a warning manifesto of disasters awaiting humanity. 

Realization of Margaret Atwood's predictions, the writer who is considered “The Prophet of Dystopia” became the 

agitator of the "second spring" of her creativity and represents the writer's fears of future dangers. For this reason, 

the writer chooses a speculative fiction narrative form, and presents her antipredictions. “The Heart Goes Last” can 

be included to this line of narrations. As the new form of dystopia, “The Heart Goes Last” is the work of the writer's 

coding of secret answers dealing with dystopia and moral concussion of identity search. 

Key words: Dystopia, Margaret Atwood, “The Heart Goes Last”, novel. 

„‟The Heart Goes Last”, novel. 
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peculiarities of these ideas in the context of the author's 

entire work, and in particular in the context of his works of 

dystopian genre. 

As one of the brightest representatives of the dystopian 

genre, Margaret Atwood benefits from the possibilities of 

this genre with the highest mastery to warn of the ecological 

catastrophe and social cataclysms awaiting humanity and 

pays the fullness of the status of the ―The Prophet of 

Dystopia‖ given to him by his unique masterpiece. 

The statement of the main material. 

1. Margaret Atwood's narrative form of speculative 

fiction: anti-predictions – as the writer's fear signals 

dealing with future dangers. 

I'd read extensively in science fiction, speculative fiction, 

utopias and dystopias ever since my high school years in the 

1950s, but I'd never written such a book. Was I up to it? The 

form was strewn with pitfalls, among them a tendency to 

sermonize, a veering into allegory and a lack of plausibility. 

If I was to create an imaginary garden I wanted the toads in 

it to be real [9]. 

It's important to determine the basis of the essence of 

peculiarities of narrative forms, narrative coherence in order 

to understand the essence, genealogy of formulation and 

chronology of Atwood's dystopia. As Atwood herself 

confessed she couldn't get out of the vice of inner polemics 

for 2 years before the 1984 publication of ―Handmaid's 

Tale‖, the brightest sample of narrative form of speculative 

fiction and from time to time becoming ―arch form‖ of such 

kind of literature. (By 1984, I'd been avoiding my novel for a 

year or two. It seemed to me a risky venture). 

So that the writer avoided taking the themes of ―danger‖ 

of the history, ―nightmare‖ of predecessor James Joyce to 

her narration: those ―dangers‖ distinguish with the 

description of the events never happened or probability of 

happening being far from reality and even depiction of 

technology unrealizable in far perspective [9]. 

Otherwise M. Atwood is far from creating the tale of 

unreal reality. M. Atwood puts forward that in spite of 

science fiction, the form of speculative fiction can present 

the depiction of reality existing or probability of happening 

being high, so the futuristically entourage distinguishing of 

reality, exposure. The writer notices: ―Science fiction 

possesses monster and flying ships, but speculative fiction 

can be realized, happen‖ [35]. 

So, the narrative form of speculative fiction is not 

satisfied only with describing today's problems in the context 

of unreal world models, is selected for its prediction, the 

prognosis of the future. Michael Todd notes that M. Atwood 

applies the term of ―antipredictions‖ in this case. The author 

notices that this term embraces the predictions of the writer 

based on her fears [39]. 

As Marcello Giovanelli and Andrea Macrae noticed 

that the informing the readers of forthcoming dangers, 

the prognosis of real world problems in the fictitious world 

form are considered the basis peculiarities of dystopia 

genre [23; 109]. 

M. Atwood tries to warn the society of bitter disturbance 

based on religious fundamentalism, the discrimination policy 

against women, gender discrimination in her different works. 

Also Atwood, following serious ecological principles tries to 

awake the world of the forthcoming danger by describing of 

horrible ecological tragedies of fictitious countries. 

Atwood answered to the serious questions dealing with 

the realizing of problems of unreal reality described in her 

work from time to time, even some literary investigators' 

quetions of Atwood's being a predictor. Concretely, Ed Finn 

noted that it's difficult to find the second writer like Margaret 

Atwood feeling the pulse of this year's (it means 2017 – 

A.A.) tension emphasizing M. Atwood's ability of prognosis 

of the events that would happen at the beginning of the XXI 

century, predicted thirty years before in his article named 

―Margaret Atwood, Prophet?‖. But protesting such a point of 

view M. Atwood answers the question whether commonness 

of situations described in the works called ―MaddAddam‖ 

trilogy and ―Handmaid's Tale‖ with nowadays a prediction 

or not: ―No, I haven't presented predictions dealing with the 

future because you can't see the future. There are no ―future‖ 

there (it speaks about Atwood's works above – A.A.). there 

are a lot of versions of probable future, but we are not able to 

know which of them will be realized. We can only 

hypothesize. We can only suppose. But we cant predict‖ [22]. 

Due to the confessions made in the majority of her 

interviews M. Atwood thinks that the writer's creative 

mission is in her presenting certain warning messages 

addressed to the society. At the same time, in her works the 

writer prefers the moments such as opening of human's inner 

―I‖ in the frame of situations seemed fantastical from the 

first sight, exposure of his ―black world‖ and so on. But 

M. Atwood doesn't accept the claim of her being a pessimist. 

The writer confesses: ―Optimism is comprehension of the 

reality better, but pessimism is estimating of the reality 

worse. I am a realist‖ [14]. 

Paradoxically, the writer horribly predicting the world of 

forthcoming moral, ecological, social and political cataclysms 

with sarcasms states of not being a pessimist persistently, 

and looking the life and future out of optimist point of view: 

―If I were really pessimist I couldn't write these books‖, 

protesting the statements of pessimism M. Atwood paves the 

way for confusion in this moment. Brian Bethune notices 

that in fact the optimistic ideas, optimist approach is 

presented by political activist Atwood; but writer 

M. Atwood demonstrates sharp opposite to it [15]. Even here 

we face two sides characteristic for M. Atwood's personality 

and literary activity. In fact the most interesting point is that 

M. Atwood herself knows that dystopia as a genre accepts a 

pessimist point of view. She writes in her article named 

―Orwell and me‖: ―Orwell has been accused of bitterness 

and pessimism – of leaving us with a vision of the future in 

which the individual has no chance, and where the brutal, 

totalitarian boot of the all-controlling Party will grind into 

the human face, forever‖ [11]. Before writing her dystopias, 

Atwood states her being seriously influenced by Orwell, his 

becoming ―direct model‖ for herself. The writer notes that 

while beginning to write her dystopia at 44, she decided to 

put forward different form of dystopia. So, the majority of 

dystopias have been written by men, and the point of view 

has been male. When women have appeared in them, they 

have been either sexless automatons or rebels who have 

defied the sex rules of the regime. They have acted as the 

temptresses of the male protagonists, however welcome this 

temptation may be to the men themselves. My dystopia from 
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women's point of view doesn't put them automatically into 

the ring of the ―feminist dystopias‖ [11]. So Atwood is 

opposite to put any labels on dystopias. Either pessimist 

dystopia, masculine dystopia or feminist dystopia… she doesn't 

suppose her writing a feminist dystopia. Due to Atwood, she 

only put forward woman characters being hidden in the 

periphery of the story to their deserved place, changed them 

(woman characters) into the figures equal in rights.  

2. The novel “The Heart Goes Last” as a new form of 

dystopia. 

He tries to visualize the world outside the walls of 

Consilience. But he has no real picture of that world any 

more. All he sees is fog [12].  

M. Atwood's novel ―The Heart Goes Last‖ written in 

2015 also possesses dystopian essence. The novel was 

dedicated to Marian Engel (1933–1985), Angela Carter 

(1940–1992), Judy Merril (1923–1997) and Graeme Gibson 

with whom she married from 1973. The creative identity of 

three well-known women to whom the novel was dedicated 

is enough to create the imagination dealing with the essence, 

genre of the novel and the problems analyzing here. So that, 

in spite of a short life time (1933–1985) Marian Engel 

became a bellicose sample of creative personality for 

majority of her contemporaries including M. Atwood with 

her activities in formulating Canadian Writer's Union, 

rearing ―the most contradictory novel written in Canada‖ 

[12], her unrepeatable writing style and her feminist ideas. 

Her novel ―Bear‖ of extraordinary plot reflects moral and 

physical relationship between librarian Lu and the bear. Her 

wide analysis of sexual side of life in the work about 

M. Atwood shows that this dedication is not accidental. So 

that zoophile details which are not absurd for dystopian 

place and time in M. Atwood's novel, nonsense for modern 

readers are found out in the novel. Probably, it's because of 

this reason M. Atwood's novel ―The Heart Goes Last‖ isn't 

monosemously accepted by both readers and investigators. If 

intimate relations between young girl and the bear are 

spoken in Marian Engel's novel not undergone to 

delimitation, much wider spectra of sexual relations are 

described in M. Atwood's novels. Rebecca Kelley writes 

commenting this point of the novel in spite of considering 

herself a faithful admirer of M. Atwood's creative activity: 

―Sex with chickens, true love with stuffed animals, and Elvis 

sex robots? If all these things are the future in this case it's 

more ridiculous than fearful‖ [27]. 

The second woman writer to whom the book was 

dedicated – Angela Carter, in spite of her short life (1940–

1952) is considered a bright feminist writer with sharp pen 

succeeding to create immortal works in magic realism of 

both British literature and the XX century World literature. 

Judy Merril, writing in science fiction, being a suffragist 

activist defending women's voting rights is considered a 

predecessor of M. Atwood thank to this genre. Not by 

chance that even the investigators analyzing the term of 

speculative fiction research M. Atwood's approach to this 

term only in the context of J. Merril's 1966 interpretation of 

science fiction [18].  

Before beginning the analysis of the work, firstly it 

should be noticed that the novel ―The Heart Goes Last‖ 

differs enough from the author's other dystopian works. As 

Harrison M John mentioned Atwood like dystopian plot 

transforms advancing into surrealist adventure targeting to 

expose self-deceived and corporative control problems. The 

investigator noted that satirical impulses of M. Atwood's 

narration are put forward and plot chaotic is created by 

―rough‖ – contradictory creative ―inventions‖ and drew the 

attention to the fact of her (Atwood) reminding Russian 

writer Victor Pleven from this point of view. But this 

resemblance is not likeness of Pleven's extreme pessimism: 

Atwood puts forward certain parallels, resemblance with 

extreme courageous absurd [24].  

The work can be characterized with placing a lot of 

problems, genres inside of one novel. This work being 

M. Atwood's first independent novel (it must be mentioned 

that the novels named ―Oryx and Crake‖ (2003), The Year 

of the Flood (2009), ―MaddAddam‖ (2013) are the 

component of the same trilogy) of the XXI century reflects 

enough successfully combination of differences being difficult 

to place in a limited form. M. Atwood herself confessed 

describing novels that the work is ―the novel including bitter 

laugh and deep anxiety about the near future‖ in which 

illegality goes around in spite of legality being blocked [27]. 

In a word, Atwood tries to warn the mankind of the 

forthcoming events in the near future in this novel. Perhaps, 

from the first sight her style of writing may be considered 

more sarcastic, phrases more sharp, similes more absurd. 

But, she tries to deliver humans the seriousness of the 

situation by the way of thickening literary ―description 

colours‖. If it'd be taken into consideration that ―unreal 

reality‖ described in the novel ―The Handmaid's Tale‖ 

became true in certain form after decades, the warnings 

presented by M. Atwood in ―The Heart Goes Last‖ deserve 

to be listened.  

3. The novel “The Heart Goes Last” – as the coding of 

the secret answers dealing with dystopia.  

The novel begins with the depiction of melancholy 

condition of the young family destined to live in the car. 

Stan and Charmaine married in a wedding with camera 

realized by their friends. Charmaine has no parents and she 

doesn't want to speak of them.  

The work presents two young men's exploring 

themselves by running away from the reality in newly 

formed family. In a fact, the family itself was as shelter to 

hide its real identity. He does love her, he said he'd love her 

forever. She was so grateful when she found him, or when 

he found her. When they found each other. He was so steady 

and dependable. She would like to be that way too, steady 

and dependable, although she has doubts that she can ever 

manage it because she's so easily startled. But she needs to 

toughen up. She needs to show some grit. She doesn't want 

to be a drag [12]. 

The following experiments made Stan and Charmaine 

recognize both each other and themselves. The couple being 

in a hard financial condition, having no perspective for 

future looks for certain variants, even they forced to estimate 

the probability of gaining money by automat games. Being 

in this hard condition the couple decides to join ―Positron‖ 

project.  

Then it occurred to the planners of Positron, he says – 

and this was brilliant – that if prisons were scaled out and 

handled rationally, they could be win-win viable economic 

units. So many jobs could be spawned by them: construction 
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jobs, maintenance jobs, cleaning jobs, guard jobs. Hospital 

jobs, uniform-sewing jobs, shoemaking jobs, jobs in 

agriculture, if there was a farm attached: an ever-flowing 

cornucopia of jobs [12]. 

The new life corrects Stan and Charmaine's personal 

lives. Their forms of their relationships are changed in a new 

life standard, in new daily conditions: Stan feels that 

Charmaine takes herself off him and he suffers deeply of it: 

―Do you miss me?‖ Stan asked her a week ago. ―When 

you're in there?‖ 

―Of course I miss you. Don't be silly,‖ she said, kissing 

him on the nose. But a nose kiss wasn't what he wanted. Do 

you hunger for me, do you burn for me? That's what he'd 

like to ask. But he doesn't dare ask that, because he's almost 

certain she would laugh [12]. 

There are no sincerity, deepness, and psych-emotional 

ties in their relationship. As all things are automated in 

surroundings, spontaneous automatism begins passing on 

their relationship: It's not that they don't have sex. They 

certainly have more of it than they had in the car; but it's sex 

that Charmaine enacts, like yoga, with careful breath control. 

What he wants is sex that can't be helped. He wants 

helplessness. No no no, yes yes yes. That's what he wants. 

He's come to realize that, in recent months.‖ 

As the plot goes on, as Doug Johnston noted, horrible 

facts comes out and it becomes clear that socially controlled 

persons responsible for Consilience project are used for 

scoundrel activities unexpected from first sight [25]. 

The project ―Positron‖ has the target of ruling human 

thoughts, controlling their wish and desires including 

regulating women and men's sexual fantasy and passions. 

From this point of view , it's not accidental that the name of 

the works in the first version was called ―Positron‖. Together 

with answering majority of questions dealing with human's 

psychology, it puts forward new questions, thought-

provoking matters. In this sense, the conclusion of the work 

with explicit question seems logical.  

―Take it or leave it,‖ says Jocelyn. ―I'm only the 

messenger. As they say in court, you're free to go. The world 

is all before you, where to choose‖. ―How do you mean?‖ 

says Charmaine [12]. 

Mary Akers rightly points out that Atwood encourages 

her heroes to look forward, to see the reality behind the 

"smoke" and to see the future. "Does the reader just have to 

think about his life and accept it as it is and be happy? 

Otherwise, does he have to look for answers all the while, 

and look for a better life?" [13]. 

4. The dystopian “enigma” in the novel “The Heart 

Goes Last”. 
He shouldn't have let himself be caged in here, walled off 

from freedom. But what does freedom mean any more? And 

who had caged him and walled him off? He'd done it 

himself. So many small choices. The reduction of himself to 

a series of numbers, stored by others, controlled by others. 

He should have left the disintegrating cities, fled the 

pinched, cramped life on offer there. Broken out of the 

electronic net, thrown away all the passwords, gone forth to 

range over the land, a gaunt wolf howling at midnight [12]. 

Another interesting aspect of M. Atwood's work is that in 

her novel as well as in her other dystopias, she has linked the 

futuristic ideas with scientific information and predictions. 

In this sense, it is impossible to agree with Stephanie 

Merrittin's statement on the stabilization of M. Atwood's 

scientific-technical position. Notably, despite the fact that 

S. Merritt, one of Britain's most famous literary critics, had 

reached seventy years of age (at the time of the publication 

of the novel, Atwood was 74 years old – A.A.), her being 

familiar with new technology and exploiting them with great 

enthusiasm and interest in their novels in the level of making 

the writer's new colleagues, including the writers of Missis 

Merritt's descendants feel ashamed drew attention [32]. 

That is, when they say M. Atwood's exploiting them, it is 

supposed that the information about new technologies will 

be used in the description of the futuristic reality as a writer 

that "The Heart Goes Last" novel is rich enough of these 

innovations. And this wealth is not limited to technological 

innovations. Atwood also benefits from the innovations of 

scientific thought while realizing its nearest future dystopian 

image. It is sufficient to say that Stan and Charmaine's social 

experience were realized in the town called Consilience. 

Hence the twin town of Consilience/Positron. Of which they 

are now all such an important part! ... 

But he stops himself: this doesn't feel like the right 

moment to ask, because now a great big CONSILIENCE has 

come up on the screen: 

CONSILIENCE = CONS + RESILIENCE. DO TIME 

NOW, BUY TIME FOR OUR FUTURE! [12]. 

The choice of such a name (Consilience) for the 

geographical location of that experience is, of course, not 

casual. Edward Osborne Wilson, an American scientist, 

Harvard Professor, twice Pulitzer Prize laureate, academician 

of the US Academy of Sciences, was able to revolutionize 

science in 1998 with his "Consilience" research. Although 

this concept is still known from the different conceptions of 

Greek philosophers, its new interpretation was proposed by 

E.O. Wilson at the end of the 20th century [40; 5]. 

E.O. Wilson's new concept that he has identified to 

eliminate the gap between humanitarian and technical-

natural sciences offers a study of the neurobiology of 

aesthetic, the relation of genes to the culture, explains social 

problems, certain stagnation moments in humanitarian 

sciences with isolation of scientific fields. It means a belief 

in the unity of the sciences – a conviction, far deeper than a 

mere working proposition, that the world is orderly and can 

be explained by a small number of natural laws.... 

Enchantment extends to other fields of science as well, and 

in the minds of a few it reaches beyond into the social 

sciences, and still further, as I will explain later, to touch the 

humanities. The idea of the unity of science is not idle. It has 

been tested in acid baths of experiment and logic and 

enjoyed repeated vindication [40; 4-5]. 

For the first time E.O. Wilson introduced the concept of 

sociobiology to scientific thought [41]. 

Sociobiology presents the main idea of E.O. Wilson 

that's none of forms of human's manifestation including the 

spirituality, culture, social institutions of a person contradict 

his real biological nature. Biological evolution is a 

fundamental and at the same times an incentive process for 

social and cultural evolution [1]. 

Wilson himself acknowledged that during decades of 

research on the book, he had identified interactions between 

all subjects and was interested in scientific research on the 



 
143  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

most different areas from neurobiology ... to the history of 

music, and ultimately defined ―consensus‖, i.e. ―consolidation 

of knowledge, sciences‖. By confirming the "epigenetic 

laws", the scientist proves that the human brain is encoded in 

the appropriate social and physical conditions [6]. 

Sociobiology is a synthetic science and Wilson's research 

deals with the recycling of facts presented by ethology 

and psychology, based on population genetics and 

ecology [5; 58-77]. 

Considering that the social experiment described in the 

novel was related to the study of the behavioral differences 

between these individuals in the appropriate social 

conditions, in which M. Atwood was fully grounded on the 

existence of alluvial-based "dispatches" to Wilson's 

researches, will likely appear.  

Throughout her work, M. Atwood focuses on the unity 

and struggle of the spiritual identity with the biological 

identity. As in her other works, the body is regarded as a 

factor not only within physiological processes, but also in 

the regulation of the emotional state. Therefore, in fact the 

writer is sensitive to her heroes' biological state conditioned 

by the psycho-emotional conditions such as breathing sounds, 

heart attacks, suffocation, and so on: ―Stan lets his mind 

float free. Time is passing; whatever will happen to him is 

about to happen. There's not a thing he can do about it. Are 

these my last minutes? he asks himself. Surely not. Despite 

his earlier moment of panic, he's now oddly calm. But not 

resigned, not numbed. Instead he's intensely, painfully alive. 

He can feel his own thunderous heartbeat, he can hear the 

blood surging through his veins, he can sense every muscle, 

every tendon. His body is massive, like rock, like granite; 

though possibly a little soft around the middle‖ [12]. 

At present, E.O. Wilson, considering ―the father of 

sociobiology‖ and ―the father of Biodiversity‖, is a 

myrmecologist for his major specialization (that is, he is an 

anthropologist). E.O. Wilson, famous for his ecological 

views, is an honorary curator at Harvard University's 

entomology [34]. 

By the way, it should be noted that M. Atwood's attention 

towards E.O. Wilson's conception may probably explained 

by Wilson's being the best anthropologist all over the world. 

Let us recall that M. Atwood's father was a well-known 

specialist on insects and professor of Toronto University. 

One of the most exciting features of M. Atwood's 

creativity is her being sensitive to the choice of words, the 

definition of idiolects. In other words, M. Atwood chooses 

idiolect (personal style), which reflects the psycho-emotional 

state of the person's inner world, social status, and the 

psychological status of this or that situation. Meanwhile, 

M. Atwood is sensitive to metaphors, metaphorical images, 

and makes them an integral part of the plot line. For 

example, in the novel of ―Alias Grace‖ a porous blanket of 

the protagonist built throughout the work may be shown. 

The parallelism of the storyline's narrative process, the 

meaning of the portions of the blanket, allows the 

metaphorical loading of the plot by making blanket an 

independent detail of the plot. 

Connection with storytelling also implements the allusive 

―shipping‖ characteristic to M. Atwood's creativity. Here, 

parallel to the bed linen, which was sewed and pulled 

down again every night by Penelope, waiting for Odyssey's 

return, is noticed. It should be noted that Alias Grace and 

Penelope parallelism has been taken into consideration by 

researchers [36; 64]. 

In this context, we can refer to the analysis of the 

characters and metaphors in the article ―The Heart Goes 

Last‖ by which M. Atwood made the experiments' name 

"Positron project" a choice beyond coincidences. 

As it is known, the positron's presence in the nature is 

highly esteemed as an integral part of the electron theory 

emerged by Nobel Prize laureate P.A. Morris Dirac. Positron 

is an anti-part of electron, identical to the positron electron. 

However, the positron is positively charged, in contrast to 

the electron [4; 280]. 

The assumption proposed by Morris Dirac was proven by 

experimental studies by US physicist K.D. Anderson in 1932 

and gained science a "positron" invasion [7; 109]. 

By its very nature, anti-electron is considered a positive 

opponent of electron. And this aspect has been successfully 

used in M. Atwood's novels: Positron Project had changed 

the name of the pre-existing prison, he tells them, because 

―The Upstate Correctional Institute‖ was dingy and boring. 

They'd came up with ―Positron,‖ which technically means 

the antimatter counterpart of the electron, but few out there 

would know that, would they? As a word, it just sounded 

very, well, positive. And positivity was what was needed to 

solve our current problems [12]. 

Conclusion. M. Atwood here discloses "brainwashing" 

operations that are characteristic for some modern media 

advertising technologies. This technology, targeting human 

thinking manipulation and managing the mass psychology 

manipulation knocks, automates some kind of manipulation. 

In this case, people with modern information and discourse 

technologies will be able to follow other people's will as a 

result of skillfully compiling appropriate texts, which are the 

continuation of propaganda [3]. In the condition of realizing 

this technology formulated in the XX century, human (or 

human-groups) have automated this or that activity by 

blocking the rational space. Ideally, the goal of 

"brainwashing technology" is to reduce the level of rationality 

of the decision-making of the other party [3; 84-85]. In other 

words, thanks to this technology, human (or human 

community) is aware of the mass consciousness of its 

decisions, and more precisely, political, economic, and so 

forth. fall into the will of the forces. When the new name and 

the new aesthetic were launched, Positron hit a popular 

nerve. Credible stratagem, said the online news bloggers. At 

last, a vision! Even the depressives among them said why 

not try it, since nothing else had worked. People were 

starved for hope, ready to swallow anything uplifting [12]. 

As you can see, M. Atwood predicts that in the near 

future, the potential for the psychological orientation of 

verbal coding in the dystopian description of the future will 

have a greater potential. 
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АНТИУТОПИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ МАРГАРЕТ ЭТВУД КАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

ОЖИДАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАТАСТРОФЫ 

Антиутопия в творчестве Маргарет Этвуд оценивается в статье как предупредительный манифест 

ожидающей человечество катастрофы. Подтверждение предвидений Маргарет Этвуд, считающейся 

«провозвестником антиутопии», побудило ко «второму дыханию» в ее творчестве, отразило пугающие сигналы, 

связанные с возможными опасностями в будущем. Выбирая для этой цели спекулятивную фантастику как форму 

повествования, писательница делает антипредвидения, куда можно отнести роман «Сердце уходит последним». 

Как новая форма антиутопии роман «Сердце уходит последним» представляет собой произведение, кодирующее 

скрытые ответы писательницы, связанные с антиутопией, и повествующее о духовных потрясениях в поисках 

своего «я». 
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The statement of a problem. At all times a foreign 

language has been an important part of the modern world 

education system. We should bear in mind that it’s not so 

much a non-core academic subject, but a very important 

element in the system of education which reflects the general 

level of the competitive ability of a future specialist on the 

world labor market. Consequently the level of his foreign 

language proficiency will be vital for his self-realization 

opportunities in the profession he’s chosen. And the level of 

his language skills directly depends on the teacher and his 

teaching methods. The main problem is that teaching 

English language in non-language (technical) higher 

education institutes is among general educational disciplines 

which do not receive sufficient attention. The course is quite 

short and basically includes only the first year of studies. 

Hence the teacher should select the most efficient teaching 

method (or methods) that would ensure learning a language 

in a short period of time. 

Over the last decade a large number of methodological 

literature which focuses on latest principles, methods and 

approaches to learning English has been created. Ukrainian 

teachers and methodologists such as Alyoshina O., 

Kovalenko O., Kunchenko V., Ostapchuk O. and many 

others are studying into innovative methods of English 

language teaching. 

Not a few foreign scientists and teachers have 

investigated into the methods of teaching English, among 

them Scrivener J. («Learning teaching»), Dmitrienko T.A. 

(«Methodology of teaching English in universities»), 2009; 

Galskova N.D. («Modern methodology of teaching 

English»), 2003; Pinker S.(«The language instinct»), 1994; 

Lightbown P., Spada N. («How languages are learned»), 

2006; Jenkins J. («English as Lingua Franka: Attidude and 

Identity») and many others. 

The purpose of the article: to research into the main 

modern methods of teaching an English language in higher 

educational institutions and determine the most useful ones for 

teaching an English language in non-language universities. 

The statement of the main material. 

Nowadays university teachers mostly use the following 

classical methods: 

– grammar-translation method;  

– communicative method; 

– direct method; 

– audio-visual and audio-lingual method; 

In this article we will consider each method in details. 

Direct method: under this method the teacher pays 

greater focus on learning directly a spoken language that is 

used in everyday life. The developers of the method believe 

that an auxiliary language, the language used while teaching, 

impedes learning. Thus, the students are artificially induced 

into the language they’re learning. The whole lesson is 

taught in English as well as the explanations and new topics. 

Only authentic English literature is used. 

Grammar-translation method is the main method in the 

modern educational system. This is a classical method that 

has been used for not a few decades. Such prevalence is 

resulted from the fact that a number of teachers were taught 

using this very method. The aim of the method is to learn 

how to read and translate according to grammatical rules. 

Audio-visual and audio-lingual methods. 

The core of both methods lies in the transmission of the 

language through clear structures. Learning is conducted 

through audio and video recordings. Audio-visual method 

implies illustrating speech with corresponding pictures.That 

is students are shown videos, feature films and 

documentaries in English. In this case two perception 

channels, visual and auditory, are involved simultaneously. 

As a result learners tend to associate them with relevant 

objects that enables learners to memorize the language 

better. The aim of the method is to master a live, spoken 

language. Both methods are based on induction-learning is 

The following article is devoted to the analysis of the main modern methods of teaching an English language 

in higher education institutes, the conclusion is made that when teaching English in non-language (technical) 

universities grammar-translation and communicative methods hold the leading positions and corresponding 

reasons are given. The analysis of the latest research and publications emphasizes a distinctive role of grammar-

translation method in learning professional vocabulary, because it helps a student to construct grammatically 

correct sentences herewith grammatical structures and vocabulary are remembered for a long time. 

Communicative method in its turn contributes to student‟s ability to reflect about the situation and express his 

opinion independently. Both methods are subjects to detailed analysis in terms of their principles. The importance 

of using innovative technologies and multimedia as supportive means is emphasized. 

Key words: modern methods of teaching English, non-language universities, communicative method, 

grammar-translation method, innovative technologies, multimedia at teaching foreign languages. 
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conducted from the rule to an example. In the view of the 

above one can point out that these methods are suitable only 

in case they are used along with other learning programs [1]. 

Communicative method. 

Nowadays more and more learners turn to a 

communicative method of learning an English language. The 

objective of the method is the speech itself that means the 

method is all about communicating. The communicative 

method implies greater activity of students. Teacher’s 

objective in this case is to involve all the students in the 

classroom into the conversation. It’s necessary to exploit all 

the perception channels for better understanding and using of 

the language. The essence is in the creation of a real 

communicative situation. When recreating the dialogue 

students have an opportunity to put into practice all the 

knowledge they’ve acquired. A major advantage of the 

communicative method is a variety of activities used: role 

plays, dialogues, simulation of real communication. A 

communicative method sets forth the leading position along 

with a traditional grammar-translation method. 

Basing on the above I can make a conclusion that the 

most efficient and advisable teaching method at teaching an 

English language in non-language universities is a 

combination of grammar-translation and communicative 

methods inasmuch both direct and audio-lingual methods are 

proved to be ineffective when used independently in view of 

a low level of language competence of students after school. 

Foreign language teachers in non-language universities are 

called upon to meet a social demand to provide in a short 

term a specialist proficient in a foreign language. To achieve 

this goal that is to teach a student to speak, understand, 

extract different kinds of information in a limited period of 

time is possible when combining traditional and innovative 

teaching methods [2]. 

Most methodologists and teachers believe that the 

purpose of teaching a language is transmission of knowledge 

about its general structure and applying a grammar-translation 

method is a perfect means of embodiment of this idea. 

The purpose of the method is specialized academic 

reading wherein other methods are used as teaching tools. 

Particular attention is given to grammar: texts are selected 

according to the subjects taught. Learners compare 

grammatical system of a mother tongue and that of a 

language learned. Teaching vocabulary is done basing on 

materials of texts: bilingual dictionaries are used that is 

vocabulary lists translated into a mother tongue. Every unit 

of a textbook used also contains a definite block of 

vocabulary according to the area a university specializes in. 

Consequently the textbook comprises learning vocabulary 

and mastering certain grammatical structure at a time which 

in my opinion is an ideal way to learn a language at non-

language universities, because of both its conciseness and 

informativeness. 

Translation takes a leading position in the teaching 

process based on the method: first learners translate from a 

foreign language into a mother tongue and then the opposite. 

The method is appropriate for the learners of rational and 

logical type who perceive a language through mastering 

grammar rules. Analysis and synthesis of the language learnt 

used when applying a grammar-translation method are 

considered major processes of logical thinking. In this 

context in the process of teaching a great deal of attention is 

given to the synthesis of the text from grammatical point of 

view, learning grammatical rules and sentence construction. 

Learners read unadapted texts, learn how to quickly find the 

information they need and understand a general idea. 

Teaching translation is considered as the most effective 

forms of work with the language learnt and translation itself 

as the best means of control over the level of mastering 

grammar and vocabulary in higher educational institutes. In 

the course of the lessons learners are gradually going 

through word-for-word translation to an adequate accurate 

translation in compliance with all grammatical rules of a 

language learnt. 

Today some of educational institutes have rejected a 

grammar-translation method in favour of a communicative 

one, but it’s still used in many others and it’s fully justified, 

because all the typical tasks of a grammar-translation 

method or rather its modifications are used until now. They 

are: 

– translation from the language learnt into a mother 

tongue; 

– comprehension; 

– finding synonyms/opposites; 

– coherence between native and foreign vocabulary; 

– deductive application of the rule, their learning with 

further application; 

– gap-filling; 

– memorizing vocabulary, grammar rules; 

– writing essays. 

On the other hand the specificity of foreign language 

teaching to a large extent lies in the fact we don’t train 

undergraduates but average students and we shouldn’t teach 

them foundations of languages but to use language skills that 

in turn requires sufficient verbal practice. The goal of 

teaching a language is not only in acquainting students with 

the system of a foreign language which is the main task of a 

grammar-translation method, but first thing to teach them 

how to use a language as a means of communication. This is 

what a communicative method exists for. 

The major principle of a communicative approach is full 

immersion into the language environment of the language 

learnt. A challenge to use only a second language helps 

students eliminate a language barrier and develop their 

language skills. Such an approach is aimed into teaching 

students building up the sentences directly in the language 

learnt using appropriate grammatical structures. That is 

communicative approach suggests first memorizing words 

and expressions and only after that analyzing them from 

grammatical point of view. The teacher then explains the 

meaning of new words using words, expressions and 

grammatical structures that are already familiar to the 

students.  

Another principle of the method is creation of real 

communicative situations. When creating a dialogue a 

student has an opportunity to put into practice all the 

knowledge acquired. An important advantage is that the 

method offers a large variety of activities: role plays, 
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dialogues, simulation of real-life communication. Lessons 

are held in a fun and educational way. Learning is supposed 

to be interesting and is based on the areas that encourage 

students to learn new information. Topics are selected 

according to learners’ preferences, their age and aims. 

At first a communicative approach was rejected, but at 

present it also takes a leading position along with a 

grammar-translation method. Most teachers in higher 

educational institutions prefer these very methods whereby 

they are often used together. This approach is used by teachers 

at all stages of a modern system of education as it enables 

them to use and control students’ knowledge both by means 

of exercises but also through communication with a teacher. 

It’s also difficult to imagine a modern educational system 

of language learning without using innovative technologies: 

multimedia and the Internet. Teaching foreign languages 

with the help of innovative means of technology is first of all 

resulted from social demand for specialists in various fields 

of science with proficient level of English that is in its turn 

enforces a necessity for more active and motivated learning. 

Since multimedia technologies are a part of technical means, 

both the process and the result of their usage while teaching 

a language should be considered in greater details. 

Multimedia covers such a broad range of technological 

means as electronic textbooks, lesson plans in electronic 

format prepared by the teacher, making presentations in 

PowerPoint, video method and using of e-mail. Using 

multimedia makes it possible for the learner to perceive 

information not only in the form of texts, but also to add 

audio files and video clips. E-textbooks facilitate lessons 

mostly due to their compactness as students can store them 

in their portable devices instead of buying a paper version. 

Except these common human factors e-textbooks can also 

simplify teacher’s work by providing an opportunity to adapt 

the material of the lesson to students’ level of language 

proficiency and contributing to visual presentation of the 

material. Multimedia, presentations in Power Point in 

particular, plays a great role not only at teaching material 

(both grammar and vocabulary), but also in the process 

memorizing and assimilating information as they are able to 

create highlights, help organize and capture the material 

learnt [7]. 

Conclusions. Modern teaching of foreign languages can 

be characterized as a state of struggling between traditional 

teaching and innovations. Of course domination of one 

method leads to extremity. If traditions prevail over the 

newest, we have stagnation of science and practice and if in 

pursuit of innovations we will forget about traditions, 

science will have nothing to rely on. That’s why we need 

most optimal balance between traditions and innovations so 

that basing on experience we will be able to advance 

pedagogical science to progress and a grammar-translation 

method is one of the pillars on which conventional 

component rests [5, 10]. 
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Стаття присвячена аналізу провідних сучасних методик викладання англійської мови в вишах, робиться висновок, 

що у немовних (техничних) вишах провідними є граматико-перекладний та комунікативний методи та пояснюються 

відповідні причини. У статті підкреслюється важливість використання інноваційних технологій та мультимедійних 
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Постановка проблеми. Літературознавча наука досить 

активно досліджувала творчість Е. По, вивчаючи та 

відкриваючи все нові й нові грані його таланту. Серед 

праць, присвячених постаті і творчості Е. По, слід 

відзначити біографічне дослідження відомого американсь-

кого поета і романіста Герві Аллена «Едгар По», у якому 

події життя і літературної діяльності письменника 

представлені на багатому соціально-історичному фоні 

епохи. Не можна не згадати й дослідження українських 

вчених С. Пригодія і О. Горенко «Американський роман-

тизм. Полікритика», у якому твори Е. По поряд з творами 

інших видатних американських романтиків розглядаються 

й аналізуються у відповідності з сучасними літературо-

знавчими методологіями, як-то психоаналіз, архетипова 

критика, критика «читацького відгуку», неоісторизм, 

гендер тощо.  
Заслуговують на увагу й дослідження науковців 

Х. Кортасара «Життя Едгара Аллана По», Г. Коломійця 

«Американське» та «європейське» в творчості Едгара 

По», В. Панасийчука «Ще одна загадка Едгара По», 

О. Кабкової «Стихія повітря в новелістиці Едгара По: 

шанобливий діалог із Гастоном Башляром», 

А. Немировського «Душа з тіні: Едгар По», В. Ситнікова 

«Достовірно і правдоподібно». 

На сьогоднішній день порівняно добре й ґрунтовно 

вивчено життєпис Е. По, дано цілісний аналіз його 

поетичної творчості, виявлено яскраве вираження ознак 

романтизму у його прозових творах, зроблені переклади 

на різні мови світу. Велику увагу дослідники творчості 

Е. По приділяли також і художнім особливостям його 

новел та оповідань, підкреслюючи, що американський 

письменник одним із перших у світовій літературі 

усвідомив емоційну силу слова і тому прагнув будувати 

свої твори так, щоб досягти найбільшого психологічного 

впливу на читача. Своїм завданням письменник бачив 

виховання естетичних смаків і культури почуттів.  

Поетика Е. По, самобутність естетичних поглядів і 

стилю письменника в сучасному літературознавстві здо-

були об’єктивну оцінку, але ще немає узагальнюючої 

праці, в якій були б цілісно представлені ідейно-стильові 

пошуки митця. У статті здійснюється спроба дослід-

ження питання своєрідності колірно-звукової символіки 

готичних оповідань Е. По. У цьому й полягає новизна 

дослідження. Вона визначається також необхідністю 

узагальнити набутки вчених у сфері різнобічного 

осмислення поетики Е. По. Багатий і своєрідний 

художній світ оповідань письменника є дійсно невичер-

пним і лишає широкий простір для подальших наукових 

досліджень. Тому постала необхідність проникнути у 

творчу лабораторію генія, спробувати розгадати таємниці 

його художньої спадщини.  

Індивідуальність творчого стилю Е. По – прозаїка 

виявляється не лише у доборі ним відповідних лексичних 

чи стилістичних засобів, побудові тропів, використанні 

фігур поетичного синтаксису. Індивідуальність світоба-

чення митця значною мірою виявляється у колористич-

ному сприйнятті об’єктивної дійсності, навколишнього 

світу живої та неживої природи. Ось чому письменник 

особливо уважно ставиться до відбору лексичних одиниць 

на означення колористичної характеристики навколиш-

нього світу. Саме в цьому щонайяскравіше виявляється 

особистісна творча суть його мистецького обдарування. 

Через індивідуально-авторську колористичну, а також 

звукову характеристики читач не лише сприймає індивіду-

альність самого письменника, але й розкодовує внутрішні 

якості, притаманні йому як людині. Едгар По через колір 

і звук знаходить власне творче самовираження. Кожний 

образ, витворений автором, набуває не тільки конкретної 

озмістовленої форми, а й починає жити власним, прита-

манним йому життям. У статті здійснюється спроба дове-

сти це. 

Мета роботи – дослідити, проаналізувати та цілісно 

осмислити кольорову й звукову палітру готичних опові-

дань Е. По «Лігейя» і «Падіння дому Ашерів» у контексті 

авторського світосприйняття, розкрити внутрішній 

взаємозв’язок художніх образів і поетичних прийомів 

письменника. 

Виклад основного матеріалу. Е. По увійшов в історію 

світової літератури як майстер готичних оповідань. Їх 

світ населений привидами, тут панує атмосфера жаху, 

все просякнуте тліном. Г. Коломієць стверджує, що не 

варто шукати в готичних оповіданнях «бодай натяк на 

правдоподібність. Марно шукати і сюжети – беззаперечні, 

здавалось би, ознаки жанру. Не інтрига цікавить письмен-

У статті визначається образотворча роль колірно-звукових символів, використаних у готичних 

оповіданнях Е. По «Лігейя» та «Падіння дому Ашерів», встановлюється їх взаємозв‟язок з почуттями, 

настроями та поведінкою героїв, змінами у навколишньому середовищі, а також авторським 

світорозумінням і світовідчуттям. Колірні та звукові характеристики образів і довкілля представлені у 

порівняльному аспекті оригіналу та перекладу художніх текстів. 

Ключові слова: колірно-звукові символи, готичні оповідання, авторське світосприйняття, гротеск, 

довкілля. 
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ника, а, як він сам говорив, «підводний плин думки», не 

обставини, а «філософія обставин», не предмети, а тіні 

предметів» [1, с.57]. Та все ж варто зазначити, що всі 

гротески, хаотично мерехтливі зображення підпорядковані 

чіткій системі, в усьому є ясні пропорції і всьому є свої 

пояснення. Письменник-романтик виявляється жорстким 

аналітиком, майстром, який кожну деталь підпорядковує 

загальному задумові. Наприклад, в оповіданні «Лігейя» 

(Ligeia) оповідь будується на постійних перепадах 

музичного звучання. Спершу панує чистий аналіз – опові-

дач вдивляється у зовнішність героїні, дошукуючись 

таємниці, закладеної в її неприборкуваному, але і 

самовбивчому дусі одночасно. Відповідно добираються 

слова: «Я вивчав ліплення її підборіддя», «Я розглядав 

обрис високого блідого чола» [2, с.77], (англ. варіант: 

«I examined the contour of the lofty and pale forehead») [3], – 

йдуть посилання на вчені авторитети, розмірковування 

про чіткі пропорції античної скульптури тощо. А потім – 

стрімкий натиск пристрасті: «стогнав од муки»; «розтро-

щений тугою в порох» [2, с.91]. Далі – знову уповільнення: 

змальовується старовинне абатство. У фіналі – потужний 

вибух. Така внутрішня звукова організація тексту опові-

дання дозволяє глибоко проникнутись станом героя, 

який на очах втрачає кохану людину. 

В описі портрета Лігейі, який подається ще на початку 

оповідання, переважають «нежиттєві» (похмурі, бліді) 

барви і тони, як-от: «… обрис високого блідого чола… 

був бездоганний, розглядав його шкіру, яка суперничала 

відтінком з найдорогоціннішою слоновою кісткою, його 

строгу і спокійну розмірність, легкі випуклості на скронях 

і, нарешті, вороняче-чорні, блискучі, пишні, закручені 

самою природою пасма волосся, які дозволяли осягнути 

всю силу гомерівського епітету «гіацинтові» [2, с.77-78]; 

«… дивовижний вигин короткої верхньої губи, тиха 

млість нижньої, гра ямочок, виразність кольорів і зуби, 

які відображали з блиском… кожний промінь священного 

світла, коли вони відкривалися йому у лагідній і ясній, то 

також і найрадісніше-сліпучою із посмішок» [2, с.78]; 

«Колір її очей був блискуче-чорним, їх огортали ебенові 

повіки незвичайної довжини. Брови, зогнуті ледь-ледь 

неправильно, були такого ж відтінку» [2, с.78]. Мовою 

оригіналу автор подає такий портрет своєї героїні: 

«I examined the contour of the lofty and pale forehead – it 

was faultless – how cold indeed that word when applied to a 

majesty so divine! – the skin rivalling the purest ivory, the 

commanding extent and repose, the gentle prominence of the 

regions above the temples; and then the raven-black, the 

glossy, the luxuriant and naturally-curling tresses, setting 

forth the full force of the Homeric epithet, «hyacinthine» [3]; 

«… the magnificent turn of the short upper lip – the soft, 

voluptuous slumber of the under – the dimples which 

sported, and the color which spoke – the teeth glancing back, 

with a brilliancy almost startling, every ray of the holy light 

which fell upon them in her serene and placid, yet most 

exultingly radiant of all smiles» [3]; «The hue of the orbs 

was the most brilliant of black, and, far over them, hung jetty 

lashes of great length. The brows, slightly irregular in 

outline, had the same tint» [3]. 

Перевага блідих тонів, чорних кольорів засвідчує 

невиліковність хвороби дівчини, її близьку смерть. Автор 

зауважує, що з часом її очі почали світитися ще 

яскравіше, бліді пальці набули прозоро-воскового відтінку 

могили, а блакитні жилки на високому чолі владно 

надувались і спадали від найменшого хвилювання [2, 

с.82]. Голос Лігейї почав затухати, став ще ніжнішим, а 

безпосередньо перед відходом в інший світ перетворився 

на останній подих: «I was a second time aware of some 

vague sound issuing from the region of the bed. I listened – 

in extremity of horror. The sound came again – it was a 

sigh» [3]. Український відповідник: «… я вдруге почув 

нечіткий звук, який пролунав з боку ліжка. Я прислухався, 

у нестямі від жаху. Звук пролунав знову – це був по-

дих» [2, с.91].  

Невимовна туга за втраченою коханою передається че-

рез колірні характеристики зовнішності померлої Лігейї. 

Автор забарвлює її розкішне волосся у чорний колір, 

зауважуючи: «… huge masses of long and dishevelled hair; 

it was blacker than the raven wings of the midnight» [3]. 

Український варіант: «… пасма пишного волосся – вони 

були чорніше воронячих крил ночі» [2, с.93]. 

Загальна похмура атмосфера зображуваного в опові-

данні підсилюється описами інтер’єру. Письменник 

підкреслює, що стеля шлюбної кімнати закоханих була 

зроблена з темного дуба у готичному стилі. Її прикрашали 

химерні і гротескні образи [2, с.86]. У кожному з п’яти 

кутів кімнати вертикально стояли чорні гранітні саркофаги 

з царських гробниць Луксора, ліжка були зроблені з 

чорного дерева, занавіски – з «безцінної золотої парчі», 

у яку увіткані «вугільно-чорні арабески» [2, с.86].  

Отже, все тут просякнуте відчуттям невідворотності 

долі. Таємнича атмосфера справляє на читача особливо 

сильне враження завдяки тій психологічній переконливо-

сті, з якою письменник зображує психічний стан героя у 

граничній ситуації – на межі життя і смерті. Герой після 

смерті коханої жінки перетворює своє життя у добровільне 

ув’язнення, а свій замок на подобу декорації цього 

ув’язнення. Він навіть усвідомлює, що може організувати 

зустріч з коханою в особливому світі, і навіть починає 

створювати цей світ, схожий на реальність, але в той же 

час відмінний від неї. Цікаво, що цей світ вибудовується 

героєм не з метою позбавлення від душевних мук, а, на-

впаки, отримання ще більшого за глибиною страждання. 

Е. По показує, що людина може співіснувати у двох сві-

тах, протиставлення яких відбувається за принципом 

поділу на життя земне і потойбічне. Важливо відзначити, 

що в оповіданні саме смерть стає тією межею, через яку 

проходить герой, щоб проникнути у світ потойбічний. 

Смерть тут виступає єдино можливим варіантом виходу 

за межі цього світу. Смерть в оповіданні – це відправна 

точка для занурення героя в себе і дотику до світу неземного.  

Тема смерті є головною і в оповіданні «Падіння дому 

Ашерів», де йдеться про загибель усієї родини. Герой-

оповідач приїздить на прохання хворого товариша дитинс-

тва Родеріка Ашера в його маєток. Вони не бачились ба-

гато років. Оповідач допомагає другові поховати сестру-

близнюка і перебуває з Ашером його останні сумні й гні-

тючі дні. 

Е. По не шкодує темних фарб для змалювання портрета 

Родеріка Ашера, провіщаючи його смерть. Автор вказує 

на мертвотну блідість його обличчя і неприродній спалах 

очей: «A cadaverousness of complexion; an eye large, 

liquid, and luminous beyond comparison; lips somewhat thin 
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and very pallid… The now ghastly pallor of the skin, and the 

now miraculous lustre of the eye, above all things startled 

and even awed me» [4, с.60-61]. Український варіант 

портрета героя: «Біла, як мармур, шкіра; величезні очі з 

незрівнянним вологим блиском; досить тонкі й блідуваті, 

але напрочуд красиво окреслені губи… Більше за все 

здивували й навіть налякали мене воістину мертвотна 

блідість його шкіри і надприродний блиск очей» [5]. 

Гротескова напруженість загадкових подій передається 

через колірні описи погоди, замку, його довкілля та 

обстановки. Так, все починається «глухим осіннім днем, 

коли хмари гнітюче звисали з низенького неба» [5]. 

Герой-оповідач відчув жах від одного погляду на похмурі 

береги чорного зловісного озера: «… and the gray wall, 

and the silent tarn – a pestilent and mystic vapor, dull, 

sluggish, faintly discernible, and leaden-hued» [4, с.58]. 

В українському варіанті маємо: «… із сірих стін, із мовчаз-

ного озера – мляві і тьмяні випари, таємничі, свинцеві, 

згубні» [5]. 

У цьому обмеженому зверху та знизу темному просторі 

і відбувається трагедія. Загалом колірна символіка води 

в оповіданні постає негативною, «підступною». Саме 

вже архаїчне «tarn» (озеро) вказує на архетиповість 

образу. Вода ж в озері «чорна», непорушна, бездонна, 

зловісна; а у фіналі оповідання вона заклекотіла, наче 

тисячі підземних стихій, і поглинула у свої нетрі руїни 

дому Ашерів. Вода також має свій «дух» – пару, що отруює 

довкілля. Подібну еманацію, на думку Родеріка, випромі-

нюють і камені будівлі, старі, зогнилі дерева, що, зрештою, 

підточує й підриває здоров’я всього роду Ашерів.  

При змалюванні замку автор вказує на те, що за віки всі 

фарби його вицвіли [5], по всьому фасаду проросли тонкі 

гриби, а від даху будови починалась ледь помітна розко-

лина, яка зникала аж у темних водах озера [5]. У самому 

готичному палаці панував непереборний жах. При його 

змалюванні автор не шкодує темних кольорів, гіперболізу-

ючи занепад: «While the objects around me – while the 

carvings of the ceilings, the sombre tapestries of the walls, 

the ebon blackness of the floors and the phantasmagoric 

armorial trophies…» [4, с.59]. Український варіант: 

«Різьблені стелі, темні гобелени на стінах, чорний паркет 

під ногами, чудернацькі щити» [5]. 

Подаючи опис кімнати, автор звертає увагу на «чорну 

дубову підлогу», «темні драпірування», що звисали по 

сірих стінах [5]. Кабінет господаря нагадував підземелля, 

куди «промені червонуватого світла проникали крізь 

гратчасті віконниці» [5]. Меблі були стародавні й обідрані. 

Сила книг і музичних інструментів були не в змозі 

«оживити» їх.  

Отже, Е. По, використовуючи темні кольори, створює 

напружену атмосферу болісного занепаду дому Ашерів. 

У його описі присутня дуже цікава деталь-лейтмотив, 

що, судячи з усього, надзвичайно подобається Е. По. 

Йдеться про «порожні очі-вікна», «зіниці-вікна», що 

зловісно натякають на «померлий дім», «дім-труп». У фі-

налі оповідання одне вікно відкривається, але не «у 

світ», а в страшну, пекельну бурю. Так само тріщина на 

будинку раптом розширюється до розмірів вікна, і тоді в 

лиховісному сяйві криваво-червоного місяця дім розліта-

ється вщент. Окраса місяця ще більше підсилює відчуття 

трагедії. 

Ступінь жаху доводиться до гротеску, коли письменник 

змальовує героїв з їх загадковим фізичним болем, із 

розумовим і психічним розладом, з повільним містичним 

згасанням, із страхітливою загибеллю. Герої – Родерік 

Ашер і леді Маделіна – знаходяться у стані очікування 

власної смерті. Цікаво, що Е. По через використання 

кольорових і звукових характеристик спочатку змальовує 

зовнішні зміни, що сталися з господарем замку, а потім 

уже аналізує стан душі героя. Родерік Ашер змінився 

так, що герой-оповідач ледве впізнав у привиді товариша 

хлопчачих розваг. Господар будинку страждає незбагнен-

ним розладом психіки: його переслідує жах смерті; він 

відчуває фізичний тиск «сірих мурів і веж, і чорного 

озера» [5]. Автор зауважує: «He suffered much from a 

morbid acuteness of the senses; the most insipid food was 

alone endurable; he could wear only garments of certain 

texture; the odors of all flowers were oppressive; his eyes 

were tortured by even a faint light; and there were but 

peculiar sounds, and these from stringed instruments, which 

did not inspire him with horror» [4, с.62]. Український 

відповідник: «Він страждає від болісного загострення 

чуттів; їжу може споживати тільки пісну; одіж може 

носити тільки з якоїсь одної тканини; на нього гнітюче 

діють пахощі будь-яких квітів; очі не витримують навіть 

найслабшого світла; й лише небагато які звуки – хіба що 

музика струнних інструментів – не викликають у нього 

огиди» [5]. 

Так письменник передає химерний стан душі героя і 

водночас показує виняткову вразливість, витонченість 

його натури. Родерік Ашер був людиною високодуховною: 

багато читав, малював, імпровізував на гітарі, складав 

рапсодії. Проте всі ці звичні для митця здібності набувають 

в оповіданні Е. По, в житті героя якихось містичних, 

незбагненних рис. Ашер читає книги, складає вірші, 

малює картини лише на некрофільську (патологічну 

любов до смерті) тематику. Герой-оповідач запам’ятав 

слова балади Родеріка Ашера «Дім привидів» і малюнок 

із зображенням підземного склепіння з примарним і 

неприродним сяйвом.  

Навіть звичайний похорон сестри перетворюється в 

замку Ашерів на містичний жах. Друзі поховали леді 

Маделіну живою, вона виборсалася зі склепу і добралася 

до кабінета Родеріка. Така напруга в подіях і образах 

підсилюється постійною присутністю звуків в оповіданні – 

чи-то природних (неприродних), чи-то музичних. Читач 

дізнається про великі успіхи в музичному мистецтві, які 

мали давні родичі Родеріка, а також і про те, що саме 

музика полегшує пережити страшну скруту молодика. 

Ці мотиви повертають читача до «музичного» епіграфа, 

примушуючи визнати художню майстерність автора, 

який, раз взявши певну ноту, варіює її на різні лади в 

подальшому тексті. Поступово виникає ефект поліфонії, 

що привчає читача до багатозначності окремого худож-

нього факту і водночас провокує нас до співтворчості [6, 

с.182].  

Прикметно, що звуки музики в оповіданні Е. По посту-

пово затухають, що сигналізує згасання людини і людсь-

кого в ній. З метою продемонструвати це згасання автор 

вводить у своє оповідання баладу «Палац привидів», яку 

«шалено» виспівує Родерік Ашер. Слушну думку з цього 

приводу висловлюють С. Пригодій і О. Горенко, зауважу-
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ючи: «Завдяки цьому урельєфнюється центральна ідея-

тональність твору й читацька свідомість налаштовується 

на всеруйнівне завершення» [6, с.183]. 
Так, спочатку письменник повідомляє, що Родерік 

Ашер, як і вся його родина, захоплювались музикою 
(«… його старовинний рід з давніх-давен відзначався 
особливою витонченістю чуттів, яка протягом віків 
виливалася в безліч піднесених витворів малярства, а в 
недавні часи не раз потверджувалася щедрими, хоч і не 
напоказ, благодіяннями, а ще – пристрасними пошуками 
у музиці, які, можливо, суперечили загальновизнаним та 
легко впізнаваним красотам у тій царині» [5]), а далі вже 
простежується слухання героєм лише вибіркової музики 
(«…лише небагато які звуки – хіба що музика струнних 
інструментів – не викликають у нього огиди» [5]). Ще 
пізніше Ашер починає «прислухатися до якихось уявлю-
ваних звуків» [5], а в голосі його «більше не чулося 
владної моці..; мова стала страшливо уривчастою і 
тремтливою, немов його ненастанно переслідував жах» 
[5]. Так поступово зникає бажання відчувати красу через 
сприйняття звуків музики. Зникає смак, занепадає люд-
ський дух, руйнується дім Ашерів.  

Звуки, які лунають у довкіллі, також поступово 
приглушуються. Так, якщо спочатку залізні двері були 
масивними і важкими, «коли їх відчиняли, завіси видавали 
різкий, моторошний скрегіт» [5], то пізніше вже ледь 
чутні були «тихі, неясні звуки, що невідомо звідки 
проривались крізь завивання бурі через великі проміжки 
часу» [5]. У фіналі ж оповідання сила звуків починає 
наростати від «звичного багатоголосся» [5] до «волання 
і скреготу» [5]. За допомогою таких нюансованих звуко-
вих форм письменник демонструє загальний стан занепаду, 
який доводить до логічного завершення. Причому ця 
демонстрація є досить переконливою. Колірні і звукові 
деталі змушують читача майже повірити тому, чого 
насправді не могло бути, адже «Падіння дому Ашерів» – 
це суцільна химерна вигадка Е. По. Звукова і колірна 
організація художнього тексту оповідання дозволяє 
письменнику мовби звузити події та образи, спочатку до 
кімнати, далі до труни і склепу, і нарешті до повного 
знищення, остаточної руїни. За слушним зауваженням 

І. Ради, перед читачем постає «гармонія жахливого 
вмирання» [7, с.14].  

Хоча, слід зауважити, що несподіваним в оповіданні 
спочатку видається «білий» (white) колір мертвих дерев і 
пнів. Як відомо, білий, як і золотий, є божественним 
кольором. Він викликає позитивні асоціації і характеризу-
ється досконалістю та завершеністю, а також символізує 
чистоту, цнотливість, світ, невинність, світло, мудрість, 
правду. Втім, варто зазначити, що в африканських народів 

білий колір характеризує дияволів. Він також може 
символізувати смерть. У Китаї, Японії це є колір скорботи, 
у Франції – жалоби членів королівської сім’ї. Негативного 
тлумачення білий колір набуває і в оповіданні Е. По 
«Дім Ашерів», де він символізує небуття, Саван, порож-
нечу – ніщо.  

Висновки. Отже, готичні оповідання Е. По невіддільні 
від змалювання таємничої атмосфери. Кольори і звуки, 
використані у них, допомагають передати загадковість 
описаних подій, певну недомовленість і натяки на незбаг-
ненне, а також представити багатогранних героїв, які 
охоплені настроєм страху, сіють навколо себе моторошний 
жах у передчутті невідворотності долі.  

Подальший напрям дослідження заявленої проблеми 
передбачає як поглиблення, деталізацію викладених 
положень, так і залучення до аналізу колірно-звукової 
палітри інших прозових творів Е. По.  
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Постановка проблеми. Життя й творчість 

Т.Г. Шевченка більш як півтора століття є предметом 

ретельного розгляду фахівцями з різних галузей науки. 

У народній уяві відбулась міфологізація образу поета, 

що надалі дало поштовх до аналітичного осмислення 

постаті вже самого Т. Шевченка як міфотворця кваліфіко-

ваними спеціалістами, зокрема Г. Грабовичем та 

О. Забужко. Авторські міфи базуються на архетипі 

національного генія Шевченка, міф про пияцтво поета – 

на спільності більш уявних і домислених суб’єктивацій. 

Хоча різноманітність інтерпретацій у цьому питанні дає 

можливість різностороннього сприйняття культивованого 

образу Кобзаря, але є певні застороги щодо імплікації 

істинного. Різні інсинуації навколо імені українського 

генія будуються на основі вад його характеру, життєвих 

пороків та пристрастей. Випинання деяких життєвих 

моментів нівелює значимість його творчості, притлумлює 

емпатію як вияв кордоцентричності. Необхідно зняти 

іншу крайність – замовчування життєвих та творчих 

проблем Т. Шевченка, що були часто магістральними в 

інтенції самого митця.  

Актуалізувати питання ставлення Т. Шевченка до зброї 

та алкоголю є на сьогодні нагальним з огляду на реалії 

буття: численні негативні піар-компанії в Інтернеті, 

друкованих виданнях, масовій культурі щодо образу 

Т. Шевченка набирають напрямку агресії, спрямовують 

на вихолощення моральних та національно значимих 

імперативів, провокують сприйняття зброї й алкоголю як 

прийнятні супутники буття. Необхідним є дати відповідь 

на ці дражливі питання дотримуючись етичних норм, 

покладаючись на фактаж та цитації із самого Т. Шевченка, 

що стане найпереконливішим аргументом в істинності 

проявленої проблеми. 

Кожне покоління типізує образ Т. Шевченка, але є небе-

зпека, що у віртуальному просторі він перетвориться на 

певний симулякр, зберігаючи якусь схожість. У рецепції 

покоління початку XXІ ст. Т. Шевченка бачать у військо-

вій формі та зі зброєю в руках – то як мітингувальника 

на Майдані, то як воїна АТО, адаптуючи зовні до реалій 

буття, але більше утверджуючи думку про Шевченкове 

слово як найсильнішу зброю. Цікаво те, що сучасні нама-

гання мілітаризувати образ Кобзаря не виключають 

знання: Шевченкова природа всіма фібрами душі опира-

лася намаганням зробити з нього муштрованого солдата, 

про що свідчить запис в «Журналі» від 19 червня 1857 

р.: «В детстве, сколько я помню, меня не занимали сол-

даты, как это обыкновенно бывает с детьми. Когда же я 

начал приходить в возраст разумения вещей, во мне за-

родилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинс-

тву… антипатия моя возросла до отвращения» [1, c.102]. 

Поетичним словом Кобзар цю ж думку саркастично висло-

вив у посланні «А.Й. Козачковському»: «Айда в казарми, 

айда в неволю!» [2, с.344]. На реалії середини XІX ст. 

казарма в уяві поета асоціювалася з неволею тому, що 

служба в миколаївській армії для нього – це те ж, що на 

сьогодні українцеві служити в путінській армії.  

Не тільки за солдатчини постійними супутниками поета 

були зброя та алкоголь. Про своє ставлення до таких 

проблематичних моментів у своєму житті він говорив 

сам, являв моменти інтенціювання як психологічний 

чинник творчого процесу. Достатньо відкрито обговорюва-

лось це й тими, хто оточував Т. Шевченка в різні періоди 

його життя, самодостатньо промовисті художні рецепції 

самого митця щодо зброї та алкоголю.  

Сучасники Шевченка О. Кониський, О. Афанасьєв-

Чужбинський, М. Чалий, М.П. Драгоманов та ін. у своїх 

працях звертали увагу на проблематику вживання 

Шевченком спиртного. У XX ст. цю тему розвивали 

М.М. Новицький, В. Щурат та інші. На початку XXІ ст. 

безпосередньо проявлену тему вживання Шевченком 

алкоголю та аналіз ставлення до цього інших 

дослідників розглянув В.М. Окаринський у статтях 

«Щирий жрець спиртуозностей» на тлі «Товариства 

мочемордія» та «Товариство мочемордія» як контркуль-

турне утворення і чинник українського національного 

відродження (1840-ві рр.)». Зазначимо, що питання 

ставлення Т. Шевченка до зброї не було предметом 

розгляду окремого дослідження. 

Мета роботи: Розкрити роль зброї й алкоголю в 

житті Т. Шевченка, показати об’єктивацію їх у 

свідомості поета як одну із складових творчого процесу. 

Виявити й дослідити питання рецепції образу Кобзаря в 

XІX–XXІ ст., де превалюють судження про його 

ставлення до зброї та алкоголю.  

Виклад основного матеріалу. Конфірмація 

Т. Шевченка вже передбачала його безпосереднє 

контактування зі зброєю, що викликало психологічний 

опір людини творчої, не схильної підпорядковуватись 

чиїйсь волі. В обов’язки солдата входило вміле володіння 

зброєю, що поет свідомо проігнорував і, десь зловтіша-

ючись із такого вчинку, аргументував це в щоденникових 

записах так: «В незабвенный день обьявления мне 

конфирмации я сказал себе, что из меня не сделают 

солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и 

поверхностно не изучил ни одного ружейного прийома. 

И это льстит моему самолюбию» [1, с.103].  

У статті розкрито роль зброї та алкоголю в житті Т. Шевченка, показано об‟єктивацію їх у свідомості 

поета як одну із складових творчого процесу, зроблено короткий екскурс в історію вивчення зазначеного 

питання. Виявлено й досліджено проблематику рецепції образу Кобзаря в XІX–XXІ ст., де превалюють 

судження про його ставлення до зброї та алкоголю. 

Ключові слова: Т.Г. Шевченко, інтенція, зброя, алкоголь, образ, автор, проблема. 
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Не з’ясованим понині залишається один факт із 

життя Кобзаря, пов’язаний зі зброєю. У довідці ІІІ 

відділу про папери й речі Т.Г. Шевченка, які були в 

нього відібрані при арешті, вказано: «1. Небольшая 

табакерка и чарочка. 2. Два пистолета и третий 

изломанный…» [3, с.126]. Де й навіщо поет придбав цю 

зброю, який інтерес мав взагалі до неї, чому її наявність 

не інкримінували Шевченку як провину – ось питання, 

що потребують аргументованої відповіді.  

Другого липня 1857 р. поет у «Журналі» описує сон: 

наче його зі служби без пропуску, насильно забрав з 

укріплення Лазаревський. Проснувшись, Шевченко радіє, 

що це тільки сон і він не став дезертиром: «Иначе опять 

бы меня вооружили лет на десять за престол и отечество» 

[1, с.129]. Є свідчення прапорщика Е.В. Нудатова про 

винахідливість Шевченка щодо вмілого й раціонального 

застосування вогнепальної зброї. На засланні влітку 

1848 року в Раїмі він підказав, як практично застосувати 

зброю: чотири козаки вбили на полюванні великого 

кабана, тому залишили його до ранку. По приїзді побачили 

біля туші сліди тигра, якого попередньо намагались 

застрелити, але звір 6 людей розірвав та 20 поранив. 

Т. Шевченко запропонував модель пристосування, де 

курки 6 рушниць мотузками з’єднали з тушею кабана, і 

коли тигр почав рвати м’ясо, всі рушниці вистрілили в 

нього. 

Психологічне неприйняття мати навики муштро-

ваного солдата не означали, що поет остаточно дистан-

ціювався від осмислення використання людиною зброї. 

Є епізод у житті Т. Шевченка, де зброя могла зіграти 

рокову роль. При другому арешті, знаючи, що його 

чекає нове ув’язнення, він міг скористатися зброєю, чи 

то вогнепальною, до якої мав доступ, або яку мав змогу 

тихцем взяти в когось із солдатів чи офіцерів, чи 

холодною – від звичайного ножа до шаблі, що була на 

той час в царській армії на озброєнні. Тим більше, що 

крізь свідомість поета різні види зброї проходили осмис-

лено при частому згадуванні й описі їх у багатьох творах.  

Особисте небажання орудувати зброєю не виключало 

осмислення Т. Шевченком її ролі й значимості при 

проведенні військових дій, і це яскраво проявилось у 

творчій інтенції митця. У малярській спадщині Кобзаря 

натрапляємо на фрагментарні зображення зброї. 

Констатуємо, на яких картинах які види зброї змалював 

художник: «Портрет М.О. Луніна», «Орден від Павла І», 

«Гамалія», «Принц Кобургзький зустрічає Суворова», 

«Портрет Рембранта з шаблею», «Руїни будинку Мазепи 

в Батурині», «Експедиційний табір в степу», «Кара 

шпіцрутенами», «Поляк з шаблею і палицею», «Казарма» – 

шабля; «Арешт Пугачова» – шаблі, пістолі, ніж; 

«Прощання із солдатами» – шабля, рушниці; «Дари в 

Чигирині» – шабля, ніж; «Автопортрет у білому картузі» – 

шабля, нагай; «Смерть Лукреція» – ніж; «Казка» – коса 

(як зброя, якою смерть знищує людей); «Смерть Олега, 

князя Древлянського» – алебарди; «Олександр 

Македонський виявляє довіру своєму лікареві Філіппу», 

«Умираючий гладіатор» – меч; «Дерева вольності 

зрубано», «Серед розбійників» – сокира; «На відпочинку», 

«Арешт Пугачова. Суворов відправляє Пугачова до 

Москви (Ескізи ілюстрації до книги М.О. Полевого 

«Історія Суворова»)», «Як бачите» – рушниця; 

«Гайдамака Галайда» – рушниця, ніж; «За виконанням 

портрета Суворова», «Портрет Петра І» – шпага. Є в 

Т. Шевченка гравюра 1842 р., де зафіксовано історичний 

факт, що озвучений у самій назві – «Конфедерати 

вимагають від краківського коменданта здати зброю». 

На цій роботі шабля проглядається десь на другому 

плані, але засвідчено сам роздум митця над подією, що 

концептуально втілений методом гравірування. Очевидно, 

щоб зобразити певний вид зброї, Шевченко ретельно 

вивчав: до якого періоду вона належала, які соціальні 

верстви яку зброю використовували, шукав зображення 

аналогів, щоб правильно змалювати.  

Більш насичена палітра в зображенні різних видів 

зброї в поетичних творах Т. Шевченка, що досягається 

впливом слова на емоційну сферу реципієнта, викорис-

товуючи для цього різні художні засоби й розраховуючи 

на алюзію та ментальний досвід читача. Приймаючи 

історичні факти використання зброї козаками та україн-

ськими інсургентами – гайдамаками, Т. Шевченко свідомо 

не оминає в описах моментів насилля з використанням 

зброї, проявляючи при цьому ознаки національного 

ресентименту, що психологічно пояснюється бажанням 

праведної помсти за завдані кривди. Т. Шевченко в 

мистецькому полі прагне сатисфакції, тому в зображенні 

битв допускає описи жорстокого використання зброї як 

одного з інструментів досягнення мети.  

Найбільш насичена описами сцен із використанням 

зброї поема Т. Шевченка «Гайдамаки». Спершу митець 

змальовує картину поневолення конфедератами Литви, 

Молдови, України – «Полигалися з жидами» [2, c.61]; 

яка реакція повстанців на ці дії показано в короткому 

Шевченковому резюме: «А тим часом гайдамаки / Ножі 

освятили» [2, с.61]. Зображаючи сцену розправи 

гайдамаків над жидами – «нагаєм / Малює вздовж 

жидівську спину», «Та нагаєм, та нагаєм» [2, с.64], 

Шевченко в тексті з 25 рядків п’ять разів вживає слово 

«нагай». У такій афірмації десь вгадується відчуття 

вдоволення самого автора від справедливої помсти. 

Т. Шевченко іноді не прямо називає якийсь вид зброї, 

а метафорично завуальовує: «Попід дібровою стоять / 

Вози залізної тарані» [2, с.74] (залізна тараня – то ножі). 

«І день, і ніч ґвалт, гармати» [2, c.84] – вибудовуючи 

такий ряд в описі панорами битви, поет називає вид 

зброї як штрих, що передбачає розуміння – відбувається 

ціла баталія, адже гармати використовують для великого 

й сильного ураження. У висловах «А Залізняк в 

Смілянщині / Домаху гартує», «Ярема / Пробує свячений» 

[2, с.86] використано дві лексеми на позначення 

холодної зброї: свячений – це ніж, домахою називали 

шаблю з дамаської сталі. Загалом у поемі «Гайдамаки» 

Т. Шевченко на позначення слова «ніж» використав 19 

лексем: є епізоди, де в 9 рядках їх вжито тричі, що в 

якійсь мірі дає привід говорити про обсесивний характер 

творчого впровадження. Помічає Т. Шевченко й правдо-

подібні факти використання, так званої, народної зброї: 

«Жінки навіть з рогачами / Пішли в гайдамаки» [2, с.91], 

«Один тілько мій Ярема / На кий похилився» [2, с.114].  

У творі «Чигрине, Чигрине» поет у близько розташо-

ваних один від одного рядках свідомо почергово вказує 

на застосування майже спорідненої зброї, щоб підсилити 

правдивість фактажу та утвердити думку про справедли-
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вість вчинених дій: «За що скородили списами / Москов-

ськії ребра??..», «І шаблями скородили» [2, с.179]. 

«Лагодили самопали, / Ратища стругали» [2, с.272] – 

так у поезії «Холодний Яр» Т. Шевченко описує процес 

підготовки зброї до використання, що посвідчує 

обізнаність автора в тонкощах саморобного зброярства. 

У вірші «У Вільні, городі преславнім…» наведено 

випадок побутового використання холодної зброї, коли 

дочка помстилася батькові за вбивство її коханого: 

«Вихватила ту сокиру / І батькові в груди / Аж по обух 

вгородила» [2, с.424]. Інший зразок побутового насилля 

з використанням сільськогосподарського інструменту, 

як зброї, наведено в поезії «Якби тобі довелося…»: «Та 

вилами пана / І просадив, мов ту жабу» [2, с.446]. 

«На весілля товариство / Вийде погуляти / Та винесе 

самопали, / Викотить гармату. / Як понесуть товариша / 

В новую світлицю, / Загомонять самопали, / Гукнуть 

гаківниці. / Як положать отамана / В новій хаті спати, / 

Заголосить, як та мати, / Голосна гармата» [2, с.444] – 

п’ятиразове згадування зброї у творі «Нащо мені 

женитися?» в порівняно невеликому за обсягом тексті, 

насичує його відчуттям динаміки, адже Шевченко в 

дієслівній формі показує рух щодо зброї й персоніфікує 

її. Цікавим видається застосування асонансу у двох 

останніх рядках, де 11 разів почергово вжито голосні а 

та о, та алітерації, що нарощує використання в тих же 

рядках приголосних з, г, р. Така поліфонія не випадкова, 

це майстерна авторська знахідка. 

Образ сокири у вірші «У Бога за дверима лежала 

сокира» Т. Шевченко «оживляє», надаючи їй право 

самостійної дії: вирвавшись із рук кайзака, вона нищить 

усе на своєму шляху: «Сім літ / Сокира божа ліс 

стинала» [2, с.362]. Інфернальну картину земного буття 

виписано у творі з психологічною потужністю: алего-

ричний образ сокири Т. Шевченко наділяє стихійною, 

нелюдською силою, де за асоціативними ознаками 

можна впізнати історичні події минулого та авторські 

застереження не провокувати народний гнів.  

Промовистою є реакція Т. Шевченка й не на пряме 

використання зброї, а славослів’я її в антиукраїнських 

проявах. У щоденниковому записі від 2 липня 1857 р. 

митець розповідає про те, що в «Русском инвалиде» 

прочитав малоросійською мовою вірш свого старого 

знайомого О. Чужбинського, про який сказав: «отврати-

тельная и подлая лесть русскому оружию» [1, с.127]. 

Зброю ми розглянули як перцепт, що простіше 

піддається вивченню ніж суб’єктивоване поняття 

алкоголю, який зіграв у житті Т. Шевченка неодно-

значну роль. Прихильність Т. Шевченка до хмільних 

напитків ставили йому в докір, спекуляції на цій ваді 

переросли у звинувачення й очорнення імені 

українського генія. Найбрутальніше це проявилось в 

опусі О. Бузини «Вурдалак Тарас Шевченко» (2000 р.), 

де під виглядом боротьби з культом Шевченка той 

глумиться над українським генієм, зводить людські 

слабкості поета до смертних гріхів, закриваючи цим усю 

світлу сутність Шевченка як людини. 

Сучасники поета в XІX ст. реагували на надмірну 

любов Кобзаря до спиртного більш толерантно, дотри-

муючись етики висловлювання: П. Куліш дозволив собі 

музу Шевченка назвати п’яною, що надалі вплинуло на 

думки інших поціновувачів таланту Кобзаря. Так, у 

листі І. Тургенєв просить Герцена сказати кілька слів 

про смерть Шевченка в «Колоколе» й при цьому вислов-

лює жаль, що поет згубив себе непомірним вживанням 

горілки. Російський письменник зазначав, що із 

Шевченком познайомився незадовго до його смерті й 

зустрічався дуже рідко, тож такі судження міг зробити із 

чиїхось слів. Підтвердженням тому, що йшли такі 

поголоси, є схвильованість самого Т. Шевченка, вис-

ловлена в «Журналі» 11 лютого 1858 р.: «М.С. Щепкин с 

сокрушением пишет мне о моѐм безалаберном и нетрезвом 

существовании. Интересно бы знать, из какого источ-

ника он почерпнул эти сведения. Стало быть и у меня не 

без добрых людей» [1, с.278].  

На противагу є свідчення М.І. Костомарова, який 

набагато частіше спілкувався з Т. Шевченком, й у «Листі 

до видавця-редактора «Русской старины» М.І. Семевського 

засвідчив: «Несколько раз бывал у меня Шевченко по 

вечерам и приводил меня тогда в удивление тем, что 

выпивал один за другим болем десяти стаканов крепкого 

чая с значительным приливом туда ямайского рома, и 

это совершенно не делало никакого влияния на его 

голову; всякий другой, казалось мне, выпивши столько, 

лежал бы несколько часов без чувств. Я это обстоя-

тельство привожу здесь для того, чтобы показать, как не 

совсем справедливы распростра-нявшиеся слухи о его 

пьянстве» [4, с.164]. Далі М. Костомаров зазначив, що 

чекаючи дорогого й любого для нього гостя, він 

припасав пляшку рому до чаю.  

Про такий же прояв гостинності пише у спогадах 

1927 року внук друга Т. Шевченка А.Й. Козачковського – 

А.Й. Козачковський, який знав про це з розповідей своєї 

бабусі М.С. Козачковської й кореспондував їх як пряму 

мову: «Шевченко, особливо після заслання, любив добре 

випити. Я йому варила т. зв. – варену, яку подавали в 

особливому глечику, який так і звався – шевченківський. 

Під час хмелю, Шевченко іноді на радощах, знову 

опинявся на Україні, робив такі вчинки, що могли б 

закінчитися досить великими для нього неприєм-

ностями. Поїхали одного разу всі ми на Дніпро і Ш., 

здорово випивши, підпалив воза, на якому в той час 

спали два євреїв крамарів – які приїхали купувати рибу» 

[5]. Далі респондент зазначив, що його діду 

А.Й. Козачковському довелось залагоджувати цей 

інцидент. Із даних свідчень проглядається провокативна 

поведінка Т. Шевченка на підпитку, і такі побутові 

прецеденти не поодинокі в біографії митця. Проясняє 

все одна розмова на засланні між Т. Шевченком і 

прапорщиком Е.В. Нудатовим, який на прохання худож-

ника змалювати з нього портрет, відраджував це робити, 

адже Шевченко зароблений червонець все одно проп’є, а 

в цьому нема нічого хорошого та й дивитись на нього 

при цьому болячи. На те поет, похиливши голову, відповів, 

мовляв, Нудатов знає, що скоро поїде із заслання й стане 

вільним птахом, а він не тільки не знає коли й куди, а не 

знає навіть чи вийде із цієї каторги взагалі. У словах 

поета прихована відповідь, чому він не сторониться 

випивок: вони в якійсь мірі послаблювали душевну 

напругу, побутово розраджували в безнадії й тузі.  

Про випадки своїх побутових випивок Шевченко не 

приховуючи часто пише в «Журналі»: «Зашѐл к 
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Мостовскому… выпил рюмку водки и возвратился на 

огород» [1, с.97], «Для вящей радости я послал за 

водкой» [1, с.131], «Для этого я выпил фундамен-

тальную рюмку водки» [1, с.141], «с Фиалковским пили 

чай и лимоновку» [1, с.161], «Выпили последний херес, 

мадеру и, кажется, шампанское» [1, с.218], «я пошел в 

капитанскую свитѐлку, выпил чару, лимоновки» [1, 

с.218], «Первую часть вечера провел у Брылкиных, а 

вторую с Овсянниковым в клубе за «Пчелой» и бутыл-

кой эля» [1, с.232], «выпил отличнейшей вишнѐвки 

собственного приготовлении» [1, с.238], «Выпил с хоро-

шими людьми рюмку водки» [1, с.239], «За шампанским 

я сказал спич» [1, с.284], «Выпили у Кетчера по рюмке 

сливянки» [1, с.293], «Бутылкой шампанського освятили 

мы святое, радостное свидание» [1, с.297], «выпили по 

рюмке джину» [1, с.304-305], «за успех будущого 

польського журнала «Слово» выпили бутылку шампан-

ського» [1, с.317] тощо. З вище викладеного видно, які 

різновиди спиртного вживав Т. Шевченко. 

У записі від 14 липня 1857 р. Кобзар з нотками осуду 

дає пояснення, чому до нього на город, де гарна 

природа, не прийшов «ни один из официю имеющих»: 

«Одно, чем я могу растолковать себе, это отсуствие 

обоняния и зрения у суровых детей Беллоны, это 

всепокоряющая владычица водочка» [1, с.148].  

19 жовтня 1858 р. Кобзар робить єдиний запис цього 

дня одним рядком: «В клубе великолепный обед и 

повальная гомерическая попойка…» [1, с.235], де вчу-

вається несхвальне авторське ставлення до суспільної 

події в такому прояві. «Саша Овсянникова была отвра-

тительна, она немилосердно пьянствовала… Жалкое, 

безвозвратно потерянное, а прекрасное создание. 

Ужасная драма!» [1, с.285] – така рефлексія більше 

вказує на жаль і людське співчуття Т. Шевченка, аніж на 

безпощадний осуд.  

Поет експліцитно обдумував стан людського 

сп’яніння та його наслідки, такі спостереження 

занотовував і реалізовував як творчий матеріал: вірш 

«Якби-то ти, Богдане п’яний…»; поема «Царі» 

(«Варсавія… / сикеру / З пророком випила», «Цар… / 

…знов веселий, знову п’яний, / Коло рабині заходивсь» 

[1, с.366]); вірш «Слава» («А ти, задрипанко, шинкарко, / 

Перекупко п’яна!... / Чи з ким іншим мизкаєшся / 

З нудьги та з похмілля?» [1, с.277]). 16 червня 1857 р. 

Т. Шевченко записує розповідь Мєшкової: майбутній 

зять позичив гроші в майбутнього тестя в рахунок 

зарплати, щоб пошити нареченій «ситцевое платье и 

коленкоровую кофту» [1, c.98]. Частину грошей 

утримали за борги й віддавити позичене нічим. П’яний 

тесть розбив голову п’яному зятю до крові, а щоб не 

бачили цього сусіди, вони вдвох почали бити собаку. 

Потому герой біжить до швачки, забирає незакінчену 

кофту «и закладывает жидку-солдату за две чары водки» 

[1, с.99]. Шевченко бере цю історію за сюжет і зазначає, 

що можна зробити водевіль під назвою «Недошитая 

кофта», а на саму подію реагує так: «И это гнусное 

происшествие – не выходящее из круга обыкновенных 

происшествий в Новопетровском укреплении. И я в этом 

омуте, среди этого нравственного безобразия, седьмой 

год уже кончаю. Страшно!» [1, с.99]. Екстраполяція 

даної теми спричинена психологічними чинниками 

автора, але у викритті пияцтва як соціального зла 

помітне пейзанство. 

Т. Шевченко усвідомлював згубність пияцтва й 

27 червня 1857 року описав випадок, як він намагався 

уникнути цього. Увечері поет вирішив піти в укріп-

лення, на вулиці його перестрів п’яний Кампіньйоні 

(«инженерный офицер и отчаянный пьяница» [1, c.115]) 

і намагався познайомити з новопри-булими офіцерами, 

які пиячили – «лихие ребята сидели и лежали… и перед 

ними красовалась полуведѐрная бутыль сивухи… Я, 

чтобы не доповнить собою группы волжских разбой-

ников, вырвался из обьятия покро-вителей и выбежал на 

площадь. Покровитель выбежал за мною, закричал 

дежурного унтер-офицера по роте и велел взять меня на 

гаупвахту за лично нанесѐнную дерзость офицеру. 

Приказание офицерское было исполнено в точности» [1, 

с.115]. Ця історія мала продовження з розв’язкою за 

допомогою того ж спиртного: унтер-офіцер подав 

комендантові рапорт на Шевченка, що той «в нетрезвом 

виде наделал ему дерзости матерными словами» [1, 

с.116]. Комендант порадив поетові вибачитися, бо він не 

доведе, що був тверезий, і Шевченко принижено 

попросив вибачення та задовольнив вимогу офіцерів 

поставити їм могорич, які опісля ще й підняли його на 

сміх. «Пьяная компания захохотала, а я чуть-чуть не 

проговорил: мерзавцы! Да еще и патентованные мерзав-

цы» [1, с.117].  

Відмова Шевченка від пиятики пояснюється тим, що 

в цей день він чекав пароплав із поштою з Гурьєва, що 

мав привезти папір із наказом про звільнення з армії, а 

значить свободу. Т. Шевченко робить свідомий вибір 

між випивкою й можливістю отримати бажану звістку 

про волю на користь другого варіанту, що спростовує 

домінування алкоголю над вольовими зусиллями митця. 

Поет розмірковує, що на випадок, коли не буде жаданої 

звістки, йому доведеться «в ожидании будущих благ 

пьянствовать с ними. Мрачная, отвратительная перспек-

тива!» [1, с.115-116].  

Промовистий запис, зроблений поетом 29 червня 

1857 р.: в очікуванні звістки про звільнення Кобзар 

ремствує, що його мучителі зайняті картами та п’янством, 

а письмові справи недобросовісно веде якийсь писар – 

розжалуваний у солдати офіцер-шахрай: «Не вершаться 

же и в самом деле из-за какого-нибудь пьяницы отца-

командира и достойного секретаря его… А у нас коло-

ссальное пьянство по случаю храмового праздника» [1, 

с.118]. 

30 червня 1857 р., Т. Шевченко описує подію: давно 

мав намір купити чайник й випадково зустрів біля 

шинку ще тверезого денщика, в якого й купив потрібну 

річ. «Денщик, получив полтину серебра, отправился 

прямо в кабак и через минуту вышел из него со штофом 

в руке и направился прямо к офицерским квартирам, – 

Туда и дорога, – подумал я» [1, с.119]. Важлива одна 

деталь – в авторському коментарі проглядається не 

схвалення вчинку, а впевненість, що гроші будуть пропиті. 

У нотатках за 2 липня 1857 р. Т. Шевченко, згадуючи 

історію свого знайомства 1841 р. з ротмістром кавалер-

гардського її величності полку Апрелєвим, зазначає, що 

на сеанси художник дозволяв портретованому приїжд-

жати «с собственным фриштиком, состоящим из 200 
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устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру 

и 1 бут. джиму. Всѐ это сьедалось и выпивалось в 

продолжении сеанса самым дружеским образом. Третий 

сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанським» 

[1, с.128]. З цього можна зробити висновок, що в молоді 

роки Шевченко міг випити досить велику кількість 

алкоголю, але при цьому працював продуктивно. За 

портрет Апрелєв не захотів платити гроші, можливо, 

вважав, що спиртне і є віддякою за виконану роботу.  

О. Афанасьєв-Чужбинський у «Спогадах про 

Т.Г. Шевченка» розповідає епізод: на гостині в одному 

аристократичному домі поет спитав, чи то ром на столі, і 

на ствердну відповідь зазначив – якщо ніхто не наливає, 

то він не питиме. А на пропозицію господині випити 

чаю з ромом, відмовився, пославшись на духоту. Як 

прояснив О. Чужбинський, там була особа жіночої статі, 

яка цікавила поета, а ще була названа й інша причина 

відмови від алкоголю самим Шевченком: «– Ні, не 

люблю я у такій бесіді ні чарки горілки, ні шматка 

хліба» [4, с.411]. Із цих же спогадів: у родичів 

О. Чужбинського на Полтавщині – людей простих, 

Кобзар, випивши чарку, виголосив свою звичну 

приказку: «Як-то ті п’яниці п’ють оцю погань, нехай 

уже ми люде привичні» [4 с.110]. Бачимо, що поет 

орієнтувався з ким варто чаркувати, не кожне това-

риство йому підходило, були мотиви й причини за яких 

він взагалі відмовлявся від спиртного, а ще серйозність 

ситуації міг нейтралізувати гумором. 

А.Й. Козачковський згадував: «Некоторые укоряли 

его в пьянстве. Два раза, в день его именин и на свадьбе, 

где мы были шаферами, я видел его пьяным в такой 

степени, в какой приходится бывать, к случаю, и 

трезвым людям…» [4, с.83]. Міфологема про пияцтво 

Т. Шевченка приховує більш спекулятивні наміри 

дискредитувати митця, аніж дійти істини. Найбільш 

аргументованими свідченнями є інтроспективні відвер-

тості Т. Шевченка, явлені ним у «Журналі», що були 

написані за три роки до кончини. Звідси й можна робити 

висновки наскільки алкоголь впливав все попереднє 

життя на фізичне й психічне його здоров’я. 

Претензійними є твердження В.М. Окаринського, що 

Шевченко вдавався до спиртного з метою творчої 

стимуляції. Навпаки, у щоденникових записах є свід-

чення як надмірне вживання спиртного шкодило 

митцеві. 17 червня 1857 р., прочитавши «Записки о 

Южной Руси» П. Куліша, Т. Шевченко спробував 

робити критичні зауваження, а прочитавши вдруге й 

втретє, відкрито й беззастережно резюмував: «заметки 

мои – заметки пьяного человека и больше ничего» [1, 

с.100]. Звідси видно, що він не втрачав самоконтролю, 

був категоричним щодо своїх вчинків і суджень навіть 

перебуваючи під впливом алкоголю. Інша відвертість 

потверджує те ж саме: «у меня и сегодня ещѐ колеблется 

десница от позавчерашнего глумления пьянственного, и 

я вчера только вид показывал, что я будто бы рисую, а 

где там, и фон не мог конопатить. Так только, абы-

то» [1, с.228]. 

Турбувало поета й те, що думали близькі люди з його 

оточення, особливо жінки. У «Журналі» робить запис із 

тривогою, що про нього подумає А.І. Толстая, якій він 

спонтанно написав пафосний лист на її повідомлення 

про близьке визволення його з неволі. Шевченко 

переймається, чи не сприйме графиня це як поведінку 

п’яної людини. Подібні сумніви виникли в Тараса 

Григоровича щодо сприйняття його нареченною 

К. Піуновою, які він занотовує 31 січня 1858 р.: «Я со-

вершенно не гожусь для роли любовника. Она вероятно 

приняла меня за помешанного или просто за пьяного и 

вдобавок за мерзавца. Как растолковать ей, что я ни то, 

ни другое, ни третье…» [1, с.270]. Ликера Полусмак по 

смерті Т. Шевченка згадувала, що в період підготовки до 

їхнього весілля (липень – 9 вересня 1860 р.) не бачила 

нареченного жодного разу п’яним.  

М. Костомаров, згадуючи свої зустрічі з Шевченком 

після повернення його із заслання, як очевидець дає 

чітку відповідь на мусовані закиди й звинувачення поета 

в алкоголізмі: «Он действительно много мог выпить и 

любил выпить, но в безобразном от пьянства виде я не 

видел его ни в это перове время моего с ним знакомства, 

ни после, до последних месяцев его жизни. Он пил так 

же, как пьѐт множество других господ, только мог 

принимать такие пропорции, которые для других были 

бы крайне вредны, для него же – нимало; даже 

незаметно было, чтоб он был, как говорится, в 

подпитии» [4, с.164]. 

Висновки. Т. Шевченко особисто не захоплювався 

зброєю, як зазвичай це притаманно чоловікам. Більше 

того, при самоспостереженні він виявив відразу при 

контактуванні з нею як атрибутом, яким повинен 

оволодіти як солдат царської армії. З цієї причини поет 

намагався уникати безпосередньо тактильних контактів 

зі зброєю, а інтерес до неї проявляв як до творчого 

матеріалу в процесі освоєння певної жанрової тематики – 

малярської чи літературної. В інтенції Т. Шевченка 

зброя ставала об’єктом вивчення, що засвідчує його 

орієнтування до якої епохи належав певний її різновид, 

опис холодної та вогнепальної тощо.  

Із вище викладених фактів випливає: Т. Шевченко з 

молодих років вживав алкоголь, здебільшого в побуті; 

мотивація – приглушити, десь полегшити душевні болі. 

Попередня аргументація вказує на те, що він був стійкий 

до спиртного – вживав часто й понад міру, але не 

впивався до важких станів. У 46 років він мав велике 

бажання одружитися, а значить алкоголь не знівелював 

його особистості, не знищив чоловічої потенції. До 

останніх днів поет творчо працював, що вказує на 

здорові й тверезі помисли, вивільнення думок і почуттів 

від стану зміненої свідомості. До хмільного життя 

провокували обставини – сирітство, бездомність, відір-

ваність від України, невдачі в одруженні, заслання, 

хвороби, неможливість творчої реалізації, а ще – 

постійні й настирливі, хоч із добрих намірів, запрошення 

до чаркування при гостині чи то в селянських хаті й 

корчмі, чи поміщицьких маєтках. Проглядається, що 

Шевченко усвідомлював згубність пияцтва й робив 

спроби внутрішньо боротися із цим злом. 

«Редкая человеческая натура может устоять против 

той нравсвенной борьбы и тех физических бедствий, 

которые достались на долю поэта. Тоска разочарования 

заставила его искать облегчения в свойственной нередко 

самым високим натурам слабости, и никакие усилия 

глибоко преданных друзей не могли своротить его с того 
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пути, который так безвременно привѐл его к могиле» [4, 

с.85] – такий висновок зробив лікар і друг Т. Шевченка 

А.Й. Козачковський, що дає напрямок правильного 

розуміння й ставлення до життєвої проблеми митця. 

Треба визнати: алкоголь прискорив фізичне згасання 

поета, але не зруйнував творче его генія, що вказує на 

домінування потужних вольових та моральних якостей 

над деструктивною силою згубної звички Т.Г. Шевченка.  
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WEAPON AND ALCOHOL IN TARAS SHEVCHENKO’S INTENTION 

The article reveals the role of weapons and alcohol in the T. Shevchenko‟s life, shows the objectification of them in the 

mind of the poet as one of the components of the creative process, and a brief excursion into the history of the study of this 

issue has been made. The problems of the reception of the Kobzar image in the XIX–XXI centuries was discovered and 

investigated, where the opinion of his attitude towards weapons and alcohol is prevalent. 

Key words: T.G. Shevchenko, intent, weapon, alcohol, image, author, problem. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі співіс-

нують дві тенденції, що, на перший погляд, суперечать 

одна одній: глобалізаційні процеси з формуванням 

загальнолюдських цінностей і непереборний потяг 

багатьох народів до національної самоідентифікації, що 

для українців в умовах сьогодення вартує існування 

самої держави. Але, заглибившись у проблему, починаємо 

розуміти, що насправді інтеграція економічна, соціальна, 

політична й навіть духовна зовсім не вступає в протиріччя 

з прагненням людини відчувати себе представником 

певного етносу, носієм значимих надбань своїх предків. 

Упродовж тривалого історичного періоду кращі представ-

ники українського народу докладали величезних зусиль, 

щоб зберегти свою мову й культуру, свої звичаї й традиції, 

і врешті-решт власну територію, як невід’ємні ознаки 

української ідентичності. Нині актуальним є дослідження 

нашої національної ідентичності через призму мовних 

засобів і духовних цінностей, з’ясування того самобут-

нього, що виокремлює нас з-проміж інших націй і народ-

ностей. Ми маємо на меті проаналізувати мовні та екстра-

лінгвістичні засоби ідентифікації українського менталь-

ного простору в романі Люко Дашвар «На запах м’яса». 

Виклад основного матеріалу. Ідентичність представ-

ляє собою усвідомлення людиною сукупності певних 

рис якої-небудь соціальної групи, що дозволяє їй відпо-

відно до статусу орієнтуватися в соціокультурному 

просторі та навколишньому світі [2, с.226]. Українська 

ідентичність – історично сформована адаптивно-еволю-

ційна система ознак і властивостей, які вирізняють 

українську людину, українську спільноту й українську 

культуру з-поміж інших аналогічних об’єктів [3, с.18]. На 

думку вчених, українська ідентичність визначається 

наявністю хоча б однієї з чотирьох ознак:  

 етнічним походженням та самоідентифікацією; 

 усвідомленням спільної з іншими представниками 

українського етносу історичної долі та часової перспек-

тиви; 

 залученістю в український культурно-інформаційний 

простір; 

 свідомою діяльністю з поширення української куль-

тури [4]. 

Нам видається цілком правомірним задля вияву спосо-

бів національної ідентифікації апелювати до художнього 

твору, оскільки змістова лінія, система художніх образів, 

мовні засоби (особливо мовлення персонажів), звернення 

до реалій, що в культурі народу набули символічного 

звучання, виказують належність автора та його героїв до 

конкретного етносу. У романах Люко Дашвар, однієї з 

найуспішніших письменниць сьогодення, широке коло 

проблем і різноманітна тематика, але в усіх творах 

відчувається українська самобутність: сумнівів немає – 

ти серед українців, таких різних за соціальним статусом, 

віком, уподобаннями й характерами, але таких однакових у 

прагненні жити по-своєму, бути вільними у виборі, як 

жити і якою мовою говорити, що цінувати, а що піддавати 

осуду. Героїня роману «На запах м’яса» Майка втілює 

одвічне метання між містом і селом, між жагою до принад 

міського життя й природним існуванням серед простих 

сільських мешканців з їх невибагливими потребами. Так 

склалося, що багатий український чорнозем визначив 

історичну долю України, яка споконвіку була хліборобсь-

кою державою, де переважало сільське населення, що 

позначилося і на матеріальній, і на духовній культурі 

українців. Саме в такому середовищі формувався світогляд 

і світосприйняття українців, саме в цьому культурно-

інформаційному просторі найвиразніше виявляються 

ознаки, що дозволяють ідентифікувати українське 

національно-мовне середовище. 

Засобами національної ідентифікації в романі «На 

запах м’яса» постають етномарковані мовні одиниці, 

включаючи антропоніми, розмовну та діалектну лексику, 

етикетні формули спілкування, детерміновані специфіч-

ною українською ментальністю, народну фразеологію. 

Саме мова є найвиразнішим засобом ідентифікації, 

оскільки позамовні реалії відображаються у свідомості 

носіїв мови завдяки номінації, а різні позначення одних і 

тих же реалій у різних мовах – це, насамперед, різне 

бачення і сприйняття довколишнього світу. Герої роману 

У статті йдеться про засоби української національної ідентичності в романі Люко Дашвар «На запах 

м‟яса» з огляду на сучасну тенденцію більшості народів світу до збереження специфічних особливостей 

національно-культурного простору. Приділено увагу мовним засобам ідентифікації, включаючи 

етномарковані мовні одиниці, антропоніми, розмовну та діалектну лексику, етикетні формули 

спілкування, детерміновані специфічною українською ментальністю, народну фразеологію тощо. Ідеться 

про особливості матеріальної культури українців, відтворені в романі, зроблено акцент на реаліях, що 

набули в житті українців символічного значення і стали повноправними персонажами твору. Зроблено 

висновок, що національна ідентичність українців у романі Люко Дашвар «На запах м‟яса» яскраво 

виписана через систему різнорівневих мовних засобів та позамовні чинники.  

Ключові слова: українська національна ідентичність, культурно-інформаційний простір, 

ідентифікація, мовні засоби ідентифікації, символи України. 



 
161  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

здебільшого отримують здавна вживані в Україні імена, 

як власне українські, так і давно запозичені до слов’ян-

ських мов, що сприймаються як свої, рідні: поштарка 

тітка Галя, дільничний міліціонер Віктор Полукан, куми 

Петро Реп’ях та Микола Галаган, Уляна з таким незвичним 

для селян заняттям – художні ароматичні свічки, баба 

Горпина, яка без палиці й з дому не виходить, Анатолій 

Горохов (на прізвисько Горох, бо так звичніше для украї-

нця), який скуштував закордонних заробітків. Та й 

звертаються герої один до одного, як узвичаєно в українсь-

кій мовній традиції, використовуючи кличний відмінок: – 

Куме, боронитимемося чи зразу здамося?; – Е ні, дитино, – 

відказала Галя. – Село за березовим гайком ліворуч, а це 

Лупин хутір; – Ідіть, Уляно, дякую, що провідали. Ім’я 

ж головної героїні стоїть осторонь, воно ніби підкреслює 

інакшість дівчини, яку доля закинула в Капулетці: – 

Майєю звешся? Ох, прикре ім‟я. Маятися тобі, дитино, 

і маятися, – торохтіла жінка.  

Жоден персонаж твору не окреслює свою національну 

приналежність, але достатньо їм відкрити вуста – і 

специфічна українська лексика з відтінком розмовності, 

іноді фамільярності чи згрубілості зразу ж виказує 

простих українців: – І шо ми, куме, з нею так довго вошка-

лись?; Певно, там колись дрова складали, граблі-лопати, 

гуси-кури метушилися; – І якого їй либитися? – ти ж її 

не на гульку із самогонкою привів…; Набундючилася. 

Пательню на грубку – лясь! Сало шкварчить, топиться. 

Зверху картопля кружалками. Природний український 

темперамент, підвищена емоційність, заповзятість, 

хазяйновитість і економність – цілий комплекс рис, що 

окреслюють народну українську ментальність, виявляється 

у використанні фразеологічних одиниць, зазвичай 

народного походження: – Поїду, – відказала сердито. – 

Мені ще в Капулетці, хай би вони згоріли; -– Не з порож-

німи ж руками на Різдво до людини їхати; А з Майки сльо-

зи горохом; -– Реп‟яхові Різдво муляло – спасу нема. 

Справжнє українське мовлення постає перед читачем 

не лише завдяки лексичному багатству, через призму 

граматичної форми – кличний відмінок, а й виявляється 

в синтаксичних конструкціях, що реалізують комунікати-

вні інтенції мовця. З-поміж конструкцій експресивного 

синтаксису, що є визначальною ознакою усно-розмовної 

мовленнєвої стихії, у романі Люко Дашвар активно пред-

ставлені парцельовані структури, де у функції парцелята 

постають як головні та другорядні члени речення, так і 

підрядні частини складнопідрядних речень. Членований 

синтаксис є водночас визначальною ознакою усного 

мовлення й засобом художнього увиразнення. Найчастіше 

парцелюється в романі означення, оскільки підкреслює 

важливу рису, ознаку чи властивість: Він не чує її думок. 

Худорлявий, жилястий – рельєфні м‟язи не від 

тренажерів, від щоденної виснажливої праці; Розмову 

до кума маю. Невідкладну. У першому випадку саме 

означення змальовують простого сільського хлопця 

Анатолія Гороха так, як виглядає будь-який український 

чоловік, який не цурається важкої фізичної роботи. На 

другому місці, за нашими спостереженнями, стоять 

парцельовані присудки, що роблять акцент на діях 

персонажів, адже ми, українці, ніколи не сидимо без 

діла, допомагаємо навіть тоді, коли ніхто нас не просить 

про допомогу, а то й зовсім не потребує її: Кульгавий 

збентежився, відсахнувся. Завмер на хвильку, тихо 

посунув до хвіртки по глибокому снігу. Зупинився. 

Повернувся до розібраної огорожі. Відірвав широку 

міцну дошку, заходився відкидати нею сніг, утворюючи 

широку доріжку від ґанку до хвіртки. 

Простежуємо в романі й вичленування в окреме 

речення додатків та обставин, але найвиразніше передає 

тенденцію до використання в українському усному 

мовленні коротких чи неповних речень парцеляція 

підрядних частин: Може, нова ґаздиня в тій хаті 

задубла вже… Як мої кролі; Ти усвідомиш істину 

пізніше. Якщо не втечеш до того. Бо не годиться в 

Уляни свічки брати. То її хліб.  

Український світ відкривається в романі «На запах 

м’яса» і через яскраві картини побуту українців, у яких 

переплелось історичне минуле й сьогодення, де навіть 

предмети побуту говорять про особливості матеріальної 

культури нашого народу: Наче занесло Майку в краєзнавчі 

розвідки. Посуд знайшла – на півсела вистачить: миски, 

горщики, ложки дерев‟яні й алюмінієві, три кухлі глазуро-

вані. З невеличкого – метрів шість – коридорчика троє 

дверей: прямо підеш – попадеш у малу комору, завалену 

граблями-лопатами-кошиками-лемехами і навіть прядкою, 

ліворуч повернеш – у ще одну, мало придатну для життя 

кімнатку втрапиш, де упереміш горщики, каструлі, 

міцна лава, дрова і багнюки до біса, а як праворуч захочеш – 

то отут тобі вся краса на двадцяти квадратних метрах: 

і сіра потріскана піч, і тьмяні Ісус з Богоматір‟ю під 

рушникам в куті. І дебелий топчан на важких дерев‟яних 

ногах, і чималий стіл із двома стільцями, і пишна 

скриня, і вигадлива поличка з глиняними мисками, 

пришпандьорена до стіни величезними гвіздками. 

В українській ментальності поєднуються два начала: 

з одного боку, прагнення бути самостійним господарем, 

ні від кого не залежати, відстоювати власну позицію, а з 

іншого, – завжди зіставляти своє життя й поведінку із 

суспільними нормами й звичаями, бо українець зазвичай 

шукає відповіді на запитаннями типу «Що люди скажуть?», 

«А чи в мене так, як у людей?». Письменниця чітко 

прописала в романі, як живеться серед простого 

українського люду: Сільські не винуваті… Звикли по 

правді. Не ховаються, однаково не вийде. Як Майці пояс-

нити: це ж не місто, дитино, тут не можна поводитися, 

як у місті! То в глухій столиці твоєї появи чи зникнення 

ніхто й не помітить: вошкаються мільйони, випадають 

тисячі щохвилини, а всім байдуже, пнуться-мету-

шаться… то в місті рот на замок і мовчи про свої біди, 

усміхайся вічним гуінпленом – один посеред мільйона 

інших скалічених гуінпленів. А тут не так, дитино. Тут 

людина з‟явилася – подія. Обдивляться, розпитають, 

двері перед носом не зачинять, останнім поділяться, 

засуджувати не поспішать – усяке в житті трапляється. 

І тільки як фальш розчують, відсторонену зухвалість, 

презирство – отут вона й починається, сільська голгофа. 

Бичуватимуть без жалю, мов сліпі… Такою бачить україн-

ську ментальність Люко Дашвар, і такою насправді вона 

і є, бо гостинність, щедрість і відкритість, простота 

стосунків, потреба в розумінні й підтримці оточення – 

ось що вирізняє нас з-поміж інших. Немає для українця 

кращого психолога, аніж близька людина, подруга чи 

сусід: вилив душу, поділився наболілим – і вивільнив 
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частину негативних емоцій, скинув хоч краплину туги, 

жалю чи розчарування.  

На особливості українського світобачення і світосприй-

няття завжди впливало довкілля, наші пращури віддавна 

були хліборобами, зростали в єдності з природою, а 

тому так багато рослин стали символами України, з-

поміж них калина – символ кохання, краси, щастя; барві-

нок – символ вічності буття й життєвої сили, провісник 

весни; верба, що символізує красу, безперервність 

життя; тополя – символ дівочої краси, а також жіночого 

й дівочого смутку, їхньої самотності. У Люко Дашвар 

наскрізним образом символічного значення стає груша, 

що, за народними віруваннями, є символом самотньої 

молодої жінки та її печальної долі, покровителькою 

дівоцтва і своєрідною подругою молодих дівчат. У романі 

груша символізує строкате Майчине життя, де переплелися 

біль і радість, безнадія й віра в майбутнє. Придбане 

дівчиною занедбане обійстя заросло грушами, що стали 

прихистком для чорних круків і ніби промовляють до 

дівчини: немає дня без ночі, не побачиш світла без пітьми, 

не буває щасливої долі без лихої. Мабуть, тому стовбур 

груші то гладенький, то з колючками, як чорні та білі 

смуги нашого буття. Груша ніби підказує: хто не побоїться 

колючок на її гілках, той скуштує солодких, як мед, її 

плодів; а хто здолає життєві перешкоди, той пізнає 

істинну суть і красу життя [5]. Дерево стає мовчазним 

супутником Майки: Майка пошкандибала до дровника, 

притулилася до старої груші (і чому тут стільки груш?); 

Двір величезними старими грушами забитий – аж ніч під 

ними!; – Ключі маєш? – Реп‟ях сказав – під грушею. – Так 

тут самі груші! Складність ситуації, у яку потрапила 

дівчина, змушена поселитись на занедбаному хуторі, 

підкреслюють ті ж такі чорні круки, що облюбували старі 

грушеві гілки: Крук піднявся на крилах, перелетів на 

метр, всівся на грушевій гілці, так і дивився на дівчину; 

На вістрі відірваної дошки сидів чорнющий, аж синій 

крук. Дивився на Майку блискучим оком, не лякався; 

вікно зиркнула – на уламку огорожі крук чорнющий. Майка 

заприсяглася б – той самий, що вчора спостерігав, як 

вона огорожу ламала. В українському фольклорі ці птахи 

стали зловісними провісниками неминучих нещасть і 

навіть загибелі, а тому їхня присутність на Майчиному 

подвір’ї лише підкреслює відчай дівчини, її душевні 

метання і фізичний біль. А от у германо-скандинавській 

міфології круки є позитивними персонажами, що символі-

зують мудрість і довголіття [4], ту мудрість, якої так не 

вистачає юній дівчині, щоб самостійно впоратися з 

лихом, знайти для себе єдино правильний життєвий шлях, 

зрозуміти, чого ти хочеш від життя, що варте твоєї уваги 

й любові, а що є лише хвилинним бажанням.  

Висновки. Героїв роману Люко Дашвар «На запах 

м’яса» не важко ідентифікувати: це українці з їх 

соковитим і виразним мовленням, власним світобаченням і 
життєвими принципами, духовною й матеріальною культу-

рою, занурені у власний інформаційно-культурний простір. 
Література 

1. Дашвар Люко. На запах м’яса / Люко Дашвар. – Харків : 
Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 364 c. 

2. Пішун С. Соціокультурні концепти національної 
ідентичності в добу глобалізаційних процесів / С. Пішун // 
Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 
16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства. – 
Львів : Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – 
С.226 – 228. 

3. Українознавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
за ред. М.І. Обушного. – К. : ВПЦ «Київський університет», 
2008. – 672 с. 

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
5. http://about-ukraine.com/grusha/ 

References 
1. Dashvar Liuko. Na zapakh miasa / Liuko Dashvar. – 

Kharkiv : Klub simeinogo dozvillia, 2016. – 364 s. 
2. Pishun S. Sociokulturni koncepty nacionalnoi identychnosti v 

dobu globalizaciinukh procesiv / S. Pishun // Suchasna ukrainska 
naciia: mova, istoriia, kultura: Materialy naukovo-praktychnoi 
konferencii z mizhnarodnoiu uchastiu 16 bereznia 2016 roku z 
nagody 15-richchia kafedry ukrainoznavstva. – Lviv : Drukarnia 
LNMU imeni Danyla Galyckogo, 2016. – S. 226 – 228. 

3. Ukrainoznavstvo : Navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. 
zakl. / za red. M.I. Obyshnogo. – K. : VPC «Kyivskyi universytet», 
2008. – 672 s. 

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
5. http://about-ukraine.com/grusha/ 

 

 

Pats L.I., 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, of the Department of Ukrainian Studies and the Latin Language 

National Pharmaceutical University, lyubovpac@gmail.com 

Ukraine, Kharkiv 

METHODS OF UKRAINIAN NATIONAL IDENTITY IN LUKODASHVAR’S NOVEL  

«TO THE SMELL OF MEAT» 

The article deals with the methods of Ukrainian national identity in Luko Dashvar‟s novel «To the smell of meat», taking 
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brightly written through the system of split-level language methods and non-language factors. 
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Постановка проблеми. В українській науці здавна іс-

нує «поняття вертикальної організації літератури» [1, 

с.1], згідно з яким літературу Бароко прийнято структуру-

вати на високий, середній та низовий стильові рівні. 

Такий поділ обумовлений як соціологічно – орієнтацією 

на аудиторію, так і суто мистецькими (літературними) 

чинниками. Відповідно на кожному з цих рівнів існував 

свій комплекс популярних тем, мотивів, образів, худож-

ньо-виражальних засобів. Об’єднувала ці стильові 

відгалуження світоглядна основа періоду Бароко, яка в 

центр уваги мистецтва й літератури ставила складні 

стосунки людини з Богом. Якщо високе бароко тлумачило 

ці питання переважно в метафізичному, релігійно-

богословському сенсі, то низове пропонувало інший 

підхід до вирішення головної світоглядної дилеми свого 

часу. Суть його полягала в тому, що низове бароко, на 

противагу високому, серйозному за своєю суттю, «зверта-

лося до сміху як альтернативного, але цілком повноцін-

ного способу відображення реальності» [2, с.143]. Так 

сформувався пласт бурлескно-травестійної та гумористи-

чно-сатиричної літератури доби Бароко. Серед таких 

творів осібне місце належить гумористично-сатиричним 

віршованим текстам, які в науковій літературі іменуються 

«віршованими сатирами», «гумористично-сатиричними 

віршованими оповіданнями», «гумористично-сатиричними 

віршами». Їх аналізу присвячені праці В. Адріанової-

Перетц, М. Возняка, І. Ісіченка, Л. Махновця, О. Миша-

нича, Є. Нахліка, Г. Ноги, В. Перетца, І. Франка та ін. 

Учені XIX – початку ХХ століть відшукали та вперше опу-

блікували ці твори, дослідили їх джерела, походження, 

зв’язки з українським фольклором. Радянські вчені 

звертали увагу на антиклерикальні настрої в цих текстах, їх 

просвітницьке спрямування. Сучасні українські дослідники 

найчастіше з’ясовують специфіку комічного в таких 

творах у контексті української сміхової культури та у 

зв’язку з основними тенденціями в мистецтві й культурі 

періоду Бароко та раннього Просвітництва. 

Питання про гумористично-сатиричні твори XVIII 

століть як специфічне явище культури Бароко останнім 

часом висвітлювалося в наукових працях І. Ісіченка, 

М. Кароль, Г. Пехник, В. Сарапин та ін. Так, І. Ісіченко 

звертає увагу на прийоми бурлескної інтерпретації і 

травестіювання в цих текстах, їх просвітительський 

контекст [3, с.464-476]. Г. Пехник залучає гумористично-

сатиричні тексти для з’ясування поетики низового 

бароко [1]. М. Кароль через потрактування в них христи-

янської тематики відстежує окремі прояви бурлескного 

світобачення [2]. В. Сарапин осмислює синкретичність 

стильової парадигми українських сатиричних і гуморис-

тичних віршів ХVІІІ ст. [4-5]. 

Мета цієї статті – на матеріалі гумористично-

сатиричних віршованих творів XVIII ст. з’ясувати 

найбільш характерні ознаки бурлескного сприйняття 

світу в українській культурі низового бароко. Такий 

науковий підхід дасть можливість розкрити нові грані 

бурлескної культури України, що реалізувалась у 

стильових формах бароко, просвітницького реалізму та 

класицизму. 

Виклад основного матеріалу. У другій половині 

XVII ст. в Україні значно розширюється мережа освітніх 

установ, що дало суттєвий поштовх для продуктивного 

діалогу академічної сфери з суспільними колами, які 

належали до іншого соціального середовища – селянсь-

кого, міщанського, козацького. У XVIII ст. цей процес 

активізується і в силу занепаду високої академічної 

освіти, що вело до пошуку альтернативних шляхів кому-

нікації. Завдяки цьому «явища, започатковані у стінах 

шкільних закладів, але обмежені рамками «високої» 

культури, вільно розвивалися серед простолюду» [2, 

с.144]. Головну роль у цьому своєрідному діалозі відіграла 

творчість представників так званого «шкільного середо-

вища» – бурсаків, мандрованих дяків, випускників 

тогочасних освітніх закладів, що поповнювали ряди 

нижчого духовного кліру. Г. Пехник зараховує їх до 

«нової суспільної групи, малочисельної, проте дуже 

яскравої не лише своєю філософією життя, а й спільними 

ідейно-естетичними підходами до творчості» [1, с.4]. Це 

були особи, однаково добре обізнані як зі сферою акаде-

мічної освіти, так і з народною культурою, що вело до 

взаємодії книжного й народного начал у їх творчості. 

У статті на підставі аналізу гумористично-сатиричних віршів XVIII ст. окреслюються характерні 

ознаки особливого сприйняття світу в українській культурі низового бароко: поєднання реального з 

фантастичним як ознака синкретичного мислення, трансформація народних уявлень про сакральне, вільне 

поводження зі святощами, святковість (карнавальність), джерела яких – у бурлескному світобаченні 

українців. У гумористичних віршах травестіюються як середньовічні сюжети, так і персонажі, 

проявляється дуалізм бурлескного світогляду. У віршах, присвячених сатиричному висміюванню кліру, 

втілюється дидактичний аспект цього світобачення.  

Ключові слова: бароко, низове бароко, гумористично-сатиричні вірші, бурлескне світобачення, 

«Пекельний Марко», «Отець Негребецький», «Вірша про Кирика». 
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З’ясовуючи питання естетики низового бароко, україн-

ські літературознавці, перш за все, наголошують на 

співвідношенні природного (етнічного) й набутого в 

процесі освіти в різних низових жанрах. Приміром, 

різдвяні та великодні декламації та діалоги більшою 

мірою є виявом книжного, барокового світобачення, у 

той час як вірші-травестії та вірші-орації виявляють 

радше етнічний пласт свідомості [1, с.4]. Про співвідно-

шення книжного та фольклорного начал у гумористично-

сатиричних віршах XVIII ст. вчені висловлюють різні, 

часто неоднозначні судження. Усе це стимулює до пошуку 

світоглядних основ низового бароко. 

Сучасна українська дослідниця Т. Бовсунівська, спира-

ючись на працю М. Бахтіна «Рабле і народна культура 

Середньовіччя і Ренесансу», уводить термін «бурлескне 

світобачення». Під цим поняттям вона розуміє «сміховий 

аспект світовідчуття, тотожний народній сміховій 

культурі» [6, с.87]. Бурлеск тут трактується «не як 

однойменний жанр чи прийом творення комічного ефекту, 

а як «жартівливий об’єктив», крізь який людина дивиться 

на світ» [2, с.145]. На думку дослідників, коріння цього 

світосприйняття невіддільне від фольклорної основи, 

внаслідок чого утворюється своєрідна етико-філософська 

система з чіткою естетичною структурою, якій притаманні 

такі риси, як синкретичність мислення, постійні модифіка-

ції творів, своєрідне ставлення до категорії святості, 

святковість (карнавальність). Стрижнем, віссю, навколо 

якої об’єднується вся різноманітність проявів бурлескного 

світобачення, є сміх. Причому, на противагу новітньому 

сміху з його тенденціями до приниження й дискредитації 

висміюваних явищ, сміх народно-бурлескний життєстверд-

ний за своєю природою, пробуджує в людині лише позити-

вні емоції. Його мета – не деструкція, а поштовх до само-

вдосконалення [2, с.145-147]. 

Широке поле для розвитку бурлескного світобачення 

містила традиційна народна культура українців, тому 

саме у фольклорній сфері з’явилося найбільше яскравих 

його зразків. Тривалий час ця культура була ізольованою, 

навіть переслідуваною, і не перетиналася з культурою 

академічною. Проте в епоху Бароко відбулося суттєве 

зрушення, і дві раніше протилежні культурні сфери 

розпочали діалог. Саме цією взаємодією породжені 

надзвичайно цікаві мистецькі зразки барокової доби. 

Тематична група творів, найбільш тісно пов’язаних із 

проявами ознак бурлескного світобачення, розробляє 

сюжети, побудовані на основі специфічного трактування 

біблійної історії та персонажів. Особливо яскраво це 

виявляється в різдвяних і великодніх віршах-травестіях 

та гумористично-сатиричних віршах ХVІІІ ст., яких 

збереглося найменше. Усі відомі нам сьогодні тексти цієї 

групи були опубліковані в XIX–XX ст. за рукописами 

XVIII–XIX ст. Довгий час вони поширювались у списках 

та у процесі переписування зазнавали текстових змін. 

Окремі з них почали жити за законами фольклору, перей-

шли в усне побутування й були записані з уст народу 

пізніше, хоч авторське, книжне їх походження не 

підлягає сумніву. 

До цієї групи творів належать гумористично-сатиричні 

вірші «Пекельний Марко», «Отець Негребецький» та 

«Вірша про Кирика», найбільш цікаві з точки зору вияву 

«бурлескного світобачення». Відповідаючи в цілому 

класицистичним ознакам, ці твори розробляють мотиви 

народної культури, відповідно до поетики фольклорних 

творів, зокрема легенд та казок про знайдений скарб, 

мандрівку «на небо» чи «в пекло» селянина, цигана, 

солдата, пана. Так, в основу сюжету вірша «Пекельний 

Марко» покладено мотив визволення героєм грішників з 

пекла. «Вірша про Кирика» теж має за джерело казкову 

фабулу – добре відомий в українському фольклорі сюжет 

про жадібного попа й бідного селянина Кирика. Казково-

легендарний сюжет використано і в вірші «Отець 

Негребецький». З іншого боку, в цих літературних творах 

знайшла свій вияв «бурлескна інтерпретація традиційних 

для середньовічної літератури сюжетів (подорожі героїв 

у потойбічний світ, надприродна допомога людині)» [3, 

с.464]. Скажімо, за основу сюжету оповідання «Пекельний 

Марко» взято мотив зруйнування пекла воскреслим Хрис-

том, інтерпретований у міжнародному новелістичному 

фонді в легенду про великого грішника. У вірші «Отець 

Негребецький» змальовано фантастичні пригоди спритного 

попа в раю, його спілкування з небожителями та самим 

Богом. Отже, вже сам вибір сюжетів дає підстави вважати, 

що аналізовані гумористично-сатиричні зразки породжені 

взаємодією народної та книжної культури. Поєднання в 

них реального з фантастичним стирає грань між світами 

(дійсним та вигаданим, земним і небесним), що є однією 

з ознак синкретичного мислення, притаманного бурлеск-

ному світобаченню. Недаремно В. Сарапин відзначає 

«барокову двоплановість і наявність підтекстів» у творах 

цього гатунку [5, с.75]. 

Важливо відзначити, що в гумористичних віршах «тра-

вестіюються як середньовічні сюжети, так і персонажі, 

насамперед герої агіографічних творів». Унаслідок цього 

«в центрі оповіді опиняється антигерой, персонаж, 

створений на засадах альтернативности героєві-святому» 

[3, с.464]. Так, «у форматі антигероя» [3, с.466] відбува-

ється творення образу козака Марка в оповіданні «Пекель-

ний Марко». На думку М. Кароль, «образне навантаження 

головного персонажа не підпадає під жодне стандартне 

кліше» [2, с.147]. Здавалося б, перед нами справжній 

грішник: ледар, гультяй, п’яниця, який не поважає 

батьків, порушує суспільні звичаї і норми моралі. Такий 

антигерой у гумористичному бароковому сюжеті має 

бути висміяний і засуджений. Однак тут дається взнаки 

дуалізм бурлескного світогляду – Марку випадає рідкісна 

нагода для відкуплення своїх провин. Він щойно виспо-

відався, причастився, і в цей короткий час з’являється 

апостол Петро, доручаючи йому як покуту за вчинені 

гріхи важливу місію – визволення козаків із пекла: 

«У мене, – каже святий Петро, – / Є на тебе велика надія, / 

Що ти мені чортів присупониш / Та з пекла їх повигониш» 

[7, с.186-187]. «У цьому мотиві, – як стверджує архиєпис-

коп І. Ісіченко, – присутній алегоричний підтекст. Адже 

йдеться про засуджених запорожців, які вже покаялися, 

хочуть повернутися до Бога, шукають стежки на небо, 

але біси не пускають їх до раю» [3, с.467]. 

Гумористичне зображення персонажів ряду інших вір-

шованих оповідань «підпорядковується меті очищення 

суспільства від людських вад, породжуваних недбалим 

виконанням суспільних обов’язків» [3, с.464]. Ця 

просвітницька засада простежується в тих текстах, де 

об’єктами висміювання стають представники духовенства 
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(кліру) як носії християнської традиції, яку вони 

зазвичай порушують своїми ганебними вчинками. У такий 

спосіб у гумористичній літературі закріплюються 

антиклерикальні мотиви. Тут маємо, за словами М. Кароль 

«цілком іншу грань різноманітного народного бурлеску» 

[2, с.152]. Так, центральний персонаж однойменного 

вірша, настоятель парафіяльної церкви села Негребки 

отець Негребецький позбавлений рис справжнього пас-

тиря. Більше того, він має згубну звичку – велику 

пристрасть до пиятики, що змушує його пропивати всі 

пожитки. При цьому на фоні дяка й паламаря головний 

герой змальований в іронічно-поблажливому тоні: він 

«піп-бідняка: Хоч не старий і розумний, трохи був 

гуляка. / Не душив копійку, не міг доробитись. / Бо 

часненько і гульненько любив веселитись» [7, с.224]. 

Прогулявши всі гроші, священик звертається до парафіян, 

аби ті спільним коштом допомогли йому добитися від 

консисторії привілею на «празник» (відзначення храмового 

свята). Парафіяни відгукуються на прохання настоятеля 

і збирають кошти, після чого він зникає на тривалий час, 

упродовж якого гучно бенкетує («за очима добре празни-

кує»). Повернувшись до своєї парафії без грошей і без 

дозволу на храмове свято, він змушений якось себе виправ-

дати, тому вигадує легенду про подорож на небо. Ця розпо-

відь у творі має основне сміхове навантаження. Завдяки 

цьому, як стверджує І. Ісіченко, «історія подорожі в 

потойбічний світ цілком втрачає містичне забарвлення, а 

перетворюється на легенду, вигадану, аби пояснити 

зникнення грошей» [3, с.465]. 

У «Вірші про Кирика» об’єктом висміювання стає пара-

фіяльний священик, який відмовляється безкоштовно 

відспівати померлу дитину бідного селянина. Коли ж 

нещасний Кирик знаходить скарб, то заздрісний піп 

вирішує обманом, перевдягнувшись у волову шкіру, 

заволодіти майном селянина. В покарання за це він перет-

ворюється на істоту, схожу на чорта: «О, чудо над чудами! 

Бо шкура до попа тіла / Приросла, пристала, якби прики-

піла. / Плаче піп, голосить, тримає руками: / «Ах ви, 

гроші проклятії, пропав же я з вами!» [7, с.204]. Далі 

автор яскраво описує поневіряння підступного попа, 

який бажає позбутися своєї «чортячої» зовнішності і 

повернути собі парафію. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що у віршах релігій-

ної тематики, пов’язаних із життям церковнослужителів, 

сміхова інтерпретація сюжетів та образів має свою 

специфіку. І справа тут не в антиклерикальних настроях 

авторів, на чому наполягали радянські дослідники. 

Радше йдеться про намагання «висміяти неправильне 

сприйняття християнських ідеалів, а також людей, які 

цих ідеалів не дотримувалися» [2, с.151-152]. 

Гумористично-сатиричні віршовані оповідання, як і 

бурлескно-травестійні вірші, позначені своєрідним 

ставленням до категорії святості. Особливо це помітно у 

сценах, що описують пригоди персонажів у потойбічному 

світі – пеклі та раї. Так, у сюжет оповідання «Пекельний 

Марко» вводяться апокрифічні картини потойбічних 

страждань, що відповідають народним уявленням про 

пекло та Страшний суд: «Вони <чорти – Л. С.> козачим 

баглом завладіли. / І бідні козаки давно не пили й не їли, 

/ А в запорожців нема ніякої сили, / Бо позоставались 

одні тільки жили. / Усі спасення у господа благають, / А 

чорти їх в рай не пускають» [7, с.187]. В епізоді перебу-

вання Марка в пеклі в бурлескному тоні змальовано сути-

чку головного персонажа з чортами, які одразу його 

«мов галич, кругом обсіли». Чорти тут порівнюються з 

котами (вони перед Марком «хвостами виляють», «зам’яв-

котали і хвостами ще більш замахали»). Проте головний 

герой не зважає на їх підлабузництво та легко підкоряє 

собі чортячу силу: «…Стривайте ж, я вас помуштрую!» / 

Та, сказавши, почав крюком махати / Та чортів з гілля, 

як груші, збивати». І далі: «А Марко, знай, одно – махає 

/ Та чортів з дерев збиває. / Уже їх на гіллях зосталося 

трохи, / Розтікались усі, наче блохи» [7, с.188]. Засобами 

бурлеску змальовано і ставлення Люципера до підлеглих 

йому чортів: «Се, – кричить, – уп’ять на той світ ганяли / 

Та з відьмами бенкетували? / Оковитки налигались, / Що 

аж по пояс обідрались! / Геть беріть мені зараз мітли / Та 

вичищайте все відтіль!» [7, с.188]. Також наводиться 

мотив пекельної пиятики, інтерпретований досить 

оригінально: Марко перепиває Люципера («А Марко сів 

на покуті ще вище / Та, знай, горілку з люципером хли-

ще!»), після чого кидається до пекла «заслонів скрізь 

шукати» [7, с.191]. Він спалює бісів і виводить з пекла 

грішників. 

У структурі сюжету віршованого оповідання «Отець 

Негребецький» роль своєрідного пекла на землі виконує 

консисторія. Цей орган єпископського управління 

виявляється недосяжним сільському священику, тож 

його шлях пролягає у справжнє царство справедливості – 

рай. «Власне, «рай» тут трактується не як певне мета-

фізичне поняття, а лише як своєрідна державна інстанція, 

яку слід пройти людині, щоб вирішити якусь буденну 

проблему» [2, с.149]. На відміну від консисторії, тут 

священика нібито радо приймає сам Бог та наказує архан-

гелові Михаїлу виписати привілей на празник. У зобра-

женні раю використано засоби бурлеску і травестії. 

Зокрема, образи небожителів приземлені, ніби списані з 

міщанського і селянського середовища: апостол Петро 

мешкає у фільварку і пригощає гостя горілкою; Бог живе 

у світлиці та сидить «на золотім варстаті»; свята Параскева 

та свята Кулина припрошують і частують гостя; «Дух 

святий ніби нічого не знає, / Сидить на печі і горох дзю-

бає» [7, с.227-228]. Народні уявлення про сільські 

манери та звички переплітаються з народною рецепцією 

міської культури. Це помітно в описі розкішного панського 

палацу в кілька поверхів, що подається в наївному просто-

душному тоні: «Там-то весело у небесах, браття! / Такі 

палаци, що хата на хаті! / А так сіяє ясно, бо єсть свічок 

сила, / Як коли б наша корчма загоріла» [7, с.227]. 

Своєрідне для бурлескного світобачення ставлення 

до категорії святості помітне і в описах біблійних 

персонажів та їх дискредитації засобами сміху. Божествен-

ним особам надаються людські риси вдачі та поведінки. 

Так, у вірші «Пекельний Марко» святий Петро вживає 

простонародні, а часто й дещо грубі слова. Чорти в пеклі 

бояться Маркової палиці, Люципер постає в образі такого 

собі багатія-поміщика, який любить гучні бенкети й 

напивається до безпам’яті. Тобто, цілком у дусі народного 

бурлеску навколишню дійсність автори проектували й 

на поведінку біблійних персонажів. «У цьому творі 

також виявився своєрідний тип бурлескної фантастики – 

персонажі з потойбіччя втрачають своє інфернальне 
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забарвлення і сміховими засобами дискредитуються. 

Головний герой Марко втілює тезу про безперервний 

рух усього сущого і постійне перетікання із однієї 

іпостасі в іншу: на початку оповідання він постає відвер-

тим грішником, наприкінці він – рятівник знедолених» 

[2, с.148]. Ставлення до пияцтва у творі також неоднозна-

чне: спочатку схильність до пиятики, розгульного життя – 

це одна з негативних характеристик Марка, але згодом 

саме вона допомагає головному персонажу перемогти 

нечисту силу. За словами М. Кароль, «так утверджується 

своєрідне ставлення народного бурлеску до алкоголю: 

надмірне його вживання засуджується, проте воно сприй-

мається цілком позитивно поряд з іншими «плотськими 

утіхами» [2, с.148]. 

Подібне ставлення до біблійних персонажів помічаємо і 

в вірші «Отець Негребецький». Головний персонаж вірша 

зустрічає у раю святого Петра, з яким веде панібратську 

розмову: «І запросив мня до свого фільварку, / Казав 

горілки налляти ми в чарку… / Там-то розкішно всі живуть 

небяни! / Вони багаті, як на світі пани. / Тут ми допізна 

собі учтували…» [7, с.227]. Бог також приймає священика 

як доброго знайомого: вислухавши, він задовольняє його 

прохання, підписує відповідний наказ і передає його 

отцеві. У цьому яскравому сюжеті бурлескне світобачення 

виявляється «у максимальному наближенні поведінки, 

способу життя, мовних особливостей простолюду і божест-

венних осіб. Вони, буквально, фізично зближуються – 

доказом цього є їх зустріч» [2, с.149]. 

У «Вірші про Кирика» людськими рисами вдачі та зов-

нішності наділено старця (очевидно, це хтось зі святих 

або сам Бог), який допомагає Кирикові у скрутний час: 

«Аж приходить к ньому старець – борода сивая, / Йоломик 

ясненький, одежа красная» [7, с.200]. Саме він дає 

селянинові слушну пораду копати в долині, завдяки 

чому Кирикові дістається скарб. У кінці твору цей старець 

знову здійснює чудо: після цілого місяця випробувань 

звільняє зажерливого попа від ненависної шкури та 

наказує жити чесно: «І каже: «Встань, попе, стріпнися! / 

Покинь шкуру і одягнися, / І завтра раненько іди до архі-

рея, явися / І проси того самого, де-сь був, приходу / І не 

роби більше прикрості народу» [7, с.207-208]. 

В аналізованих текстах виразно помітна й така риса 

бурлескного світобачення, як святковість (карнавальність). 

У творі «Пекельний Марко» вона простежується в інтер-

претації Люцифером звичайних сільських розваг, якими 

нібито чорти схиляли козаків до гріховного життя: 

«Якби не чорти, чи була б у вас горілка, / І цимбали, бубни 

та сопілка? / Чи ви вміли б танцювати, / Весілля гаразд 

справляти? / А скільки чорти людям гроші позичали, / 

Отже ж, і досі ні шага ви не оддали!?» [7, с.190]. Також 

настрій святковості передає картина пиятики та гулянки, 

влаштованої Люципером для Марка: «Де взялась музика, 

загуділи бубни, / Чорти ж за роги брались / Та в дрібунець 

пускались» [7, с.191]. У вірші «Отець Негребецький» 

святковість панує у фільварку, де втомленого дорогою 

персонажа святий Петро наказує частувати допізна 

горілкою; у Божих палатах, де його частують свята Пара-

ска та свята Кулина; в описі пишного вбрання святого 

Михаїла: «На нім холошні тонкі, замшовії, / По всіх 

швах золотом облямованії; / Куртка понова з злотими 

гудками, / Шапка злоціста з білими перами, / В жовтих 

чоботях, крила, як у пави, / Став перед богом, подлуг 

свей устави» [7, с.228]. 

Отож, бачимо, що в зображенні сакрального світу і його 

мешканців (Бога, святих, ангелів та архангелів) автори 

гумористичних віршів допускали вільне тлумачення 

сакральних об’єктів, що належали до священної сфери 

(рай, пекло, святі), та елементи святковості (карнаваль-

ності). Таке вільне поводження зі святощами хоч і вело 

до трансформації народних уявлень про сакральне, 

однак суттєво їх не порушувало. 

Висновки. На підставі аналізу гумористично-

сатиричних віршів XVII–XVIII ст. чітко окреслюються 

характерні ознаки особливого сприйняття світу в українсь-

кій культурі низового бароко: поєднання реального з 

фантастичним як ознака синкретичного мислення, транс-

формація народних уявлень про сакральне, вільне повод-

ження зі святощами, святковість, карнавальність, джерела 

яких – у бурлескному світогляді українців з його різно-

манітними проявами комічного. У віршах, присвячених 

сатиричному висміюванню кліру, повноцінно втілюється 

дидактичний аспект бурлескного світобачення. Розглянуті 

гумористично-сатиричні твори як зразки культури 

низового бароко свідчать про прояв у них багатогранності 

й універсальності феномена бурлескного світогляду. 

Подальші дослідження цієї теми доречно проводити 

в напрямку розширення жанрового діапазону поезії й 

драматургії низового бароко. 
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HUMOROUS AND SATIRICAL POEMS OF THE 18
th

 CENTURY AS THE MANIFESTATION  

OF THE BURLESQUE WORLDVIEW OF THE LOW BAROQUE 

The current research presents the analysis of humorous and satirical poems of the 18
th

 century. The article outlines the 

characteristic features of the specific worldview in the Ukrainian culture of the Low Baroque: the combination of the real and 

the fantastic as a sign of syncretic thinking, the transformation of popular notions about sacred, fluent treatment of holy things, 

festivity (carnivality), the sources of which are in the burlesque world outlook of the Ukrainians. In the humorous poems the 

medieval plots as well as characters are travestied and the dualism of the burlesque worldview is manifested. In the poems on 

the satirical ridicule of the clergy, the didactic aspect of this world outlook is embodied. 

Key words: the Baroque, the Low Baroque, humorous and satirical poetry, the burlesque worldview, “Hellish Marko”, 

“Priest Nehrebetskyi”, “The Poem about Kyryk”. 
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Постановка проблеми. Головними ознаками худож-

нього тексту, що відрізняють його від інших, є зображаль-

ність та естетичність. У художньому творі все, від 

слововживання до синтаксису, суворо детерміноване, 

підкорене загальній ідеї. На всіх рівнях тексту, як макро-, 

так і мікро-, простежується ця сувора підпорядкованість, 

взаємозв’язок та взаємозалежність елементів. У творі 

немає нічого випадкового, усе узгоджено між собою і 

підкоряється загальним законам розвитку: кожний 

елемент художнього твору, чи то епітет, портрет, пейзаж, 

монолог, строфа, заголовок тощо, не існує сам по собі, 

він пов’язаний з іншими, ними вмотивований і, в свою 

чергу, їх мотивує.  

Заголовок є с особливим фрагментом тексту, знаковою 

структурою, одним з найважливіших елементів організації 

художнього тексту. Вивчення поетики титульного компле-

ксу у творчості українських письменників ХХ–ХХІ сто-

ліття дозволяє системно осмислити художню парадигму 

українського постмодернізму, осягти творчу самобутність 

напряму, адже у назвах твору наочно виявляються конце-

птуальні засади, ідеологічні переконання, стильова 

специфіка.  

Метою статті є виокремлення тенденцій називання тво-

рів в українському красному письменстві в контексті 

світової літератури, аналіз тенденцій називання творів в 

українській літературі ХХ – початку ХХІ століть; адеква-

тне осмислення своєрідності структури і семантики 

заголовків у творчості окремих митців крізь призму 

стильового діапазону, традицій і новаторства, світоглядних 

орієнтирів. 

Виклад основного матеріалу. Назва або заголовок як 

один з найважливіших компонентів художнього твору 

детермінований естетичними канонами доби. Кожен 

літературний напрям формує власні принципи називання, 

переосмислюючи попередні художні надбання і відкрива-

ючи нові можливості у цій сфері. Аналіз української 

постмодерної літератури дозволяє виокремити такі 

тенденції поетики титульного комплексу: сенсаційність, 

епатажність, підвищена експресивність, інтертекстуаль-

ність, актуалізація феміністичної та урбаністичної 

проблематики.  

Для постмодерного мистецтва характерна яскраво ви-

ражена ринкова орієнтація, адже успіх автора і видавця 

залежить від того, наскільки активно книга буде продава-

тися. На це звертає увагу Ю. Ковбасенко, зазначаючи, 

що ознакою літератури постмодернізму і однією з її 

важливих інтенцій є прагнення повернути собі масового 

читача, а не слугувати виключно купці «обраних», як це 

було характерним, скажімо, для багатьох представників 

світового модернізму і авангарду. Про те, що таке праг-

нення постмодерністів є не випадковим, а програмовим, 

свідчить філософсько-естетичне підґрунтя усієї парадигми 

постмодерністської культури [1, с.4]. 

Ринкова орієнтація зумовлює тенденцію до викорис-

тання сенсаційних заголовків, що, до речі, характерне не 

лише для художньої літератури, а й інших різновидів 

мистецтва, а також для журналістики. М. Вуароль прово-

дить аналогію заголовка як своєрідної візитівки матеріалу 

або видання з рекламною етикеткою. Французька методи-

чна література з журналістики фактично вже зробила 

перші кроки до цього, називаючи заголовок «тріум-

фальною аркою» до публікації та «комерційною вивіс-

кою», «дорожнім знаком». Але якщо будь-якому кондите-

рові достатньо написати над дверима «Кондитерська», а 

всі дорожні знаки однакові перед будь-якою школою, то 

заголовки щоразу мають бути різними, «новими», навіть 

якщо одна й та сама подія відстежується у розвитку й 

виходить кілька матеріалів з одного приводу. Щоб привер-

нути увагу, заголовок має бути коротким. А щоб її втри-

мати, він має бути винятковим, єдиним у своєму 

роді» [2, с.16]. 

Варто зауважити, що сенсаційність заголовку у пост-

модерній літературі зумовлена також наслідуванням 

традицій попереднього художнього напряму – модернізму. 

І. Саморукова зауважує, що кричуща назва модерна перей-

шла у масову літературу і белетристику. В умовах письма 

«готовими моделями», в умовах тотальної кризи автентич-

ного вислову, заголовок постає найважливішою сферою 

У статті розглядається специфіка назв художніх творів у сучасній українській літературі. Метою 

статті є аналіз тенденцій називання творів у українській літературі ХХ – початку ХХІ століть. 

Методологічною базою дослідження стали контекстуальний і синтетично-аналітичний підходи; 

застосовано метод системного аналізу. За допомогою типологічного методу визначено тенденції 

називання творів. Для осмислення особливостей заголовків художніх творів актуалізовано методи 

структурного і семантичного аналізу. Увагу зосереджено на виявленні типологічних ознак назв творів у 

сучасній українській літературі. Виявлено специфіку назв у межах художньої моделі постмодернізму. 

Ключові слова: назва художнього твору, сучасна українська література, постмодернізм, типологічні 
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самооцінки мовленнєвої діяльності автора твору [3, с.38]. 

Кожен з українських авторів обирає свої шляхи привер-

нення уваги до назви твору. Так, В. Шевчук тяжіє до міс-

тичних заголовків, притаманних літературі жахів: 

«У пащу дракона», «Біс плоті», «Закон зла (Загублена 

у часі)», «У череві апокаліптичного звіра», «Диявол, який 

є (сота відьма)», «Останній день», «Початок жаху», 

«Око прірви», «Жінка-змія», «Привід мертвого дому». 

Схожі за поетикою назви зустрічаємо у творчому доробку 

Тані Малярчук («Книга страхів»), Є. Пашковського 

(«Безодня»), «Кров по соломі» (В. Медвідь), «Щоденник 

страченої» (М. Матіос), «Поклоніння ящірці» (Любко 

Дереш). Сенсаційні заголовки притаманні прозі І. Роздо-

будько («ЛСД», «Експорт у смерть»), Ю. Винничука 

(«Танго смерті»).  

Використання релігійної тематики задля сенсаційності 

спостерігаємо у творчості М. Матіос, про це говорять 

назви творів «Армагедон уже відбувся» та «Нація. Одкро-

вення». Ця збірка, в свою чергу, складається з циклів 

«Апокаліпсис» й «Одкровення». Я. Голобородько заува-

жує, що назви обох циклів письменниці радше умовні, 

метафоричні, ніж такі, що влучно виявляють текстову 

посутність, оскільки з одкровеннями, а тим паче з апока-

ліпсисом у текстах та їхніх циклах не густо. Назви рет-

ранслюють інше – У Марії Матіос нуртує пророчий дух, 

єство, ба навіть пафос. І вона не проти того, щоб не лише 

ідентифікувати, а й усвідомлювати себе спадкоємницею 

Піфії та Нострадамуса [4, с.83]. 

Епатаж, на думку О. Мохначової, у сучасній культурі 

стає однією з продуктивних форм боротьби за читацьку 

увагу й здобуває статус результативного прийому, що 

працює або як привабливий «заборонений плід», або як 

скандал, що викликає інтерес [5, с.259]. Прикладами 

епатажних заголовків у сучасній українській прозі є: 

«Польові дослідження з українського сексу» (О. Забужко), 

«Лексикон інтимних міст» (Ю. Андрухович), «Анатомія 

гріха», «Кама Сутра» (Ю. Покальчук), «Не думай про 

червоне: Роман не для молодшого віку» (С. Пиркало), 

«Фройд би плакав», «Перламутрове порно» (І. Карпа), 
«Як нищити ангелів» (Любко Дереш). 

Експресивність назви досягається завдяки викорис-

танню широкого спектру різноманітних лінгвістичних 

засобів. Свіжості й неповторності заголовку, на думку 

В. Карпенка, можуть надати несподіваний поворот думки, 

вражаюча деталь, емоційна паралель, гра слів, прозорий 

натяк, промовиста деталь, порівняння тощо [6, с.71].  

Т. Кисла зазначає, що для сучасного мистецтва загалом 

і для літератури зокрема головною естетичною проблемою 

є не стільки можливість художнього осмислення реально-

сті й способи перетворення дійсності у творчості, а перед-

усім – питання художньої форми. «Загострене відчуття 

форми, зацікавлення нею письменниками й літературо-

знавцями зумовлене перш за все своєрідним розумінням 

мистецтва як особливої естетичної реальності, де відчуття 

прекрасного, переживання його автором і, перш за все, 

читачем, викликане формою. Таким чином, форма як суку-

пність прийомів перетворення нехудожнього матеріалу (жи-

ттєвого факту, події, явища, переживання, слова й мови) 

в художній стає організуючим началом твору» [7, 164]. 

Т. Гундорова пов’язує увагу до форми, зокрема, схиль-

ність до словесної імпровізації та словесної гри з тим, 

що для постколоніального суб’єкта мова – сховок від 

історії, імперіалізму, насилля та девальвованого «висо-

кого» слова [8, с.87]. Прикладами словесної гри у назвах 

творів українських митців є «Дезорієнтація на місцевості» 

(Ю. Андрухович), «Майже ніколи не навпаки» (М. Матіос), 

«Молоко з кров’ю» (Люко Дашвар), «Понтиїзм» 

(О. Михед), «БотакЄ», «непрОсті» (Т. Прохасько), 

«Кайфологія», «Натщенебо», «Гоповідання» (П. Коробчук), 

«Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» (І. Роздобудько). 

Характерним для сучасної української літератури є 

вживання у заголовках з метою підвищення експресив-

ності яскравих, подекуди парадоксальних епітетів: 

«Камінна луна», «Мисленне дерево», «Срібне молоко», 

«Темна музика сосон» (В. Шевчук), «Солодка Даруся» 

(М. Матіос), «Вовча зоря» (Є. Пашковський).  

Експресивність назв може підвищуватися завдяки 

використанню пунктуації, зокрема, трьох крапок: «Вста-

вайте, мамко…», «Не плачте за мною ніколи…», «Просили 

тато-мама…» (М. Матіос), «І зараз і завжди…», «Двері 

в…», наступайте на любов…» (Ю. Покальчук), «Любе 

дзеркальце, скажи…» (Г. Гордасевич), знаку запитання: 

«Куди мені подітися?» (К. Москалець), «Хто ти?» 

(Ю. Покальчук), знаку оклику: «Намір!» (Любко Дереш), 

«ТЮ!» (М. Меднікова). 

Наукові терміни і авторські неологізми також сприяють 

експресивності заголовків. Їх вживання характерне для 

Ю. Андруховича («Рекреації», «Московіада», «Перверзія», 

«Дефіляда в Москві», «Дезорієнтація на місцевості»), 

В. Медведя («Доба стилізації», «Село як метафора»), 

В. Шевчука («Маленьке вечірнє інтермецо»), 

Н. Зборовської («Українська Реконкіста. Анти-роман»), 

С. Поваляєвої («Ексгумація міста»), В. Дикобраз («Се-

мантика наших прикрас»). Незвичності назвам додає 

використання неперекладених іноземних слів та виразів: 

«Anarchy in the UKR» (С. Жадан), «Pro domo sua» 

(В. Медвідь), «Uroboros» (О. Сич). Такі назви насичені 

прихованою символікою, певними знаками, розуміння 

яких залежить як від ерудиції реципієнта, так і від його 

вміння прочитувати підтексти та зашифровані смисли. 

Експресивність може підвищуватися також шляхом 

стилізації або пародіювання. Так, В. Дрозд обрав для 

свого роману незвичну назву, стилізовану під заголовки 

літератури доби Просвітництва – «Убивство за сто тисяч 

американських доларів: Життя та дивні сексуальні, 

містичні і всілякі інші пригоди РОБІНЗОНА МАКУХИ, 

славетного екстрасенса, чарівника, володаря Білої і 

Чорної Магії, з його вуст записані ВОЛОДИМИРОМ 

ДРОЗДОМ». 

Інтертекстуальність як тенденція називання поєднує 

сучасну літератур з журналістикою, де прецедентні 

заголовки (прислів’я, приказки, крилаті слова, біблійні 

речення або їхні стилістичні варіанти тощо) є сьогодні 

одним з найбільш уживаних різновидів. Такі назви 

примітні не стільки своєю граматичною структурою, 

скільки асоціативним зв’язком, що протягується від 

першоджерела до літературно-художнього твору. 

Ремінісценція немов опромінює художній текст світлом 

першоджерела, додаючи у виклад елемент трагізму, 

ліризму або, навпроти, відтінки іронії, сарказму. Прик-

ладами інтертекстуальних назв є «Хроніки від 

Фортінбраса», «Let my people go» (О. Забужко), «Улісея» 
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(І. Лучук), «Депеш мод» (С. Жадан), «Одісей, батько 

Ікара» (Є. Покальчук), «Любе дзеркальце, скажи…» 

(Г. Гордасевич), «Герой нашого часу» (Лесь 

Подерев’янський). 

Н. Козачук зазначає інтертекстуальність у назвах 

творів Валерія Шевчука, так, у назві роману «Юнаки з 

вогненної печі» використано натяк на біблійну легенду 

про трьох юнаків, які не хотіли поклонятися ідолу і були 

засуджені царем Навуходоносором до спалення у 

вавилонській печі, але Бог не дав їм згоріти [9, с.165]. 

У назві іншого твору «Зачинені двері нашого «я» також 

спостерігаємо алюзію – прозору паралель із назвами 

творів Г. Сковороди «Вступні двері до християнської 

добронравності» (мається на увазі філософське осмис-

лення образу дверей як символу входу в щось) і книги 

«Симфонія, названа Асхань, про пізнання самого се-

бе» [9, с.166]. 

Актуалізація феміністичної та урбаністичної проб-

лематики в назвах творів сучасних українських письмен-

ників є свідченням того, що новітня українська проза 

йде у фарватері розвитку світової літератури.  

На межі ХХ–ХХІ століть у західній літературі 

виникає нова концепція особистості жінки. Жіноча проза, 

за слушним висловом С. Філоненко, починає усвідом-

лювати себе як специфічний літературний феномен [10]. 

В українській літературі ХХ століття визначено 

актуалізацією в ній гендерної проблематики, художнім 

осмисленням ролей жінки в патріархальному суспільстві 

та можливостей їх зміни [11, с.55]. Це відбивається у 

назвах творів жіночої прози «Дівчатка», «Інопла-

нетянка», «Польові дослідження з українського сексу» 

(О. Забужко), «Юлія», «Жінка у зоні» (С. Йовенко), 

«Зелена Маргарита» (С.Пиркало), «Літо Мілени» 

(С. Андрухович). 

У той же період (на межі ХХ–ХХІ століть) україн-

ська література сповна актуалізувала й урбаністичні 

тексти [12, с.151]. Проза молодих письменників на 
початку нульових зробила відчутний ривок у осмисленні 

міста, що слушно відбито й у назвах «Місто 

уповільненої дії» А. Дністрового чи «Ексгумації міста» 

С. Поваляєвої [13, с.47]. Актуалізація урбаністичної проб-

лематики відбувається у назвах «Про Франківськ» і «Порт 

Франківськ» (Т. Прохасько), «Ворошиловград» (С. Жадан).  

Висновки. Аналіз назв художніх творів сучасних 

українських письменників виявив такі тенденції поетики 

титульного комплексу, як сенсаційність, епатажність, 

підвищена експресивність, інтертекстуальність, актуа-

лізація феміністичної та урбаністичної проблематики. 

Виокремлені тенденції свідчать про те, що художня 

література, пристосовуючись до умов ринку, комерці-

алізації та жорсткої конкуренції, вимушена реагувати, 

трансформуючи назву твору в елемент реклами і 

промоції книги. Автор обирає назву, орієнтуючись на 

смаки цільової аудиторії: сенсаційну – задля привер-

нення уваги масового читача, епатажну – для молоді, 

експресивну, інтертекстуальні, з феміністичною чи урба-

ністичною проблематикою – для вибагливих інтелекту-

алів чи тих, хто хоче ними виглядати.  
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POETICS OF ARTISTIC WORK’S TITLE: TRENDS OF MODERN UKRAINIAN LITERATURE 

The paper deals with specifics of artistic works‟ titles in modern Ukrainian literature. The purpose of the paper is the 

analysis of trends of artistic works naming in Ukrainian literature of the XX – early XXI centuries. Contextual and synthetic-

analytical approaches have become methodological basis of the study; the method of system analysis has been used. The 

tendencies of artistic works naming have been determined by means of typological method. The methods of structural and 

semantic analysis have been actualized for artistic works‟ titles features comprehension. The main attention has been focused 

on the identification of typological features of artistic works‟ titles in modern Ukrainian literature. The specificity of titles 

within the artistic model of postmodernism has been revealed. 

Key words: title of artistic work, modern Ukrainian literature, postmodernism, typological features of titles, trends of 

titling. 
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Постановка проблеми. В наш час без участі молоді 

практично не відбувається жодна важлива подія в країні, 

так як вона розуміє, що від її активності залежить 

майбутнє нашої держави. Практичне значення має про-

блема дослідження історії молодіжного та студентського 

руху в Україні, який має глибокі корені, так як, до більш 

організованої боротьби за соціальні та політичні права 

призвело складне становище студентства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виразний 

пробільшовицький характер має робота Б.В. Тітлінова 

[1] про учнівський рух в Україні наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. Важливе значення мають у ній окремі дані 

про таємні учнівські організації, особливо на Півдні України.  

У 80-ті роки радянські дослідники доповнюють коло 

робіт, що характеризують епоху виникнення і діяльність 

молодіжних осередків у громадських і приватних вищих 

навчальних закладах, дослідження присвячені першій 

російській революції. Акценти її впливу на культурні 

процеси в Україні виділені в роботі В. Кизченка [8]. 

Автор дотримується точки зору про визначальний вплив 

революційної боротьби робітників і селян на втягування 

в неї демократичної частини студентства й учнів середніх 

навчальних закладів. Дослідження 1990-х років характе-

ризуються новими концептуальними підходами до аналізу 

й оцінки ролі молоді і студентства в розвитку суспільства, 

появою фундаментальних досліджень з історії молодіж-

ного руху в Україні. Пізнавальне значення при дослідженні 

теми має робота Г. Касьянова про українську інтелігенцію 

на рубежі ХІХ–ХХ ст. Її положення дозволяють краще 

зрозуміти соціально-політичний портрет молоді України, 

причини їх реакції на гострі проблеми тогочасності. 

Окремі фрагментарні дані з досліджуваної теми наве-

дені у монографії В. Головченка [10] про еволюцію укра-

їнської соціал-демократії на початку ХХ ст. Автор 

торкається питань зародження перших гуртків самоосвіти 

серед студентської і шкільної молоді наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст., участі її у перших діях РУП. 

Аналіз студентського контингенту громадських і прива-

тних вузів представлені в дослідженнях присвячених 

студентству кінця ХІХ – початку ХХ століть, що вийшли 

лише в останні роки. В української дослідниці 

Н.М. Левицької [2] аналізується матеріальний стан, 

проблеми і соціальний склад студентства у досліджу-

ваний період. 

Таким чином, стислий аналіз здобутків попередників 

дозволяє дійти висновків: тема є багатогранною, вона 

охоплює різні аспекти суспільно-політичного життя в 

Україні у досліджуваний період. 

Метою статті є з’ясування соціально-політичних обста-

вин створення та розвитку студентського руху, виявлення 

його ролі у боротьбі за українську державність другої 

половини ХІХ ст., показати його стосунки з державною 

владою. У відповідності з метою дослідження в роботі 

були поставлені такі завдання: 

– з’ясувати, що розуміється під українським студентсь-

ким рухом; 

– виявити ступінь розробки проблеми; 

– проаналізувати складові українського молодіжного 

руху другої половини ХІХ ст. 

Виклад основного матеріалу. У середині ХІХ ст. цар-

ський уряд посилив тиск і репресивні заходи проти студен-

тської молоді, таким чином, намагаючись утримати 

контроль над студентством та суспільством взагалі та 

придушити наростаючий студентський рух. 

Студентство виступало об`єктом неспокою та антиуря-

дових акцій для царського режиму. Студенти починали 

формувати свої організаційні структури, прагнучи 

захиститись від самочинності влади та відстояти свої 

права. В майбутньому це стало передумовою організованої 

політичної боротьби. 

Посилення значення ролі студентства в суспільному 

русі Росії до певної міри залежало від тих зрушень, що 

відбувались в соціальній структурі країни в цілому й, 

зокрема, у соціальному складі студентської молоді. Не 

зважаючи на застережну політику самодержавства, що 

намагалось не допустити проникнення у вищі навчальні 

заклади вихідців із різночинців, ішов процес помітного й 

невпинного зростання демократичного прошарку серед 

студентства, а з ним і радикалізації студентського руху 

взагалі. 

В статті проаналізовано активну участь молоді, зокрема, студентства у процесі національно-

визвольної боротьби у період другої половини ХІХ ст. Виявлено намагання молоді об`єднатися й активно 

впливати на суспільні процеси, погляд її в майбутнє й бажання бути корисним своєму народові. Складовою 

названого питання є ставлення студентства до національної ідеї, яка являє важливу ланку її світогляду. 

Для успішного розв`язання нагальних завдань сучасності вкрай необхідне більш докладне опрацювання 

змісту національної ідеї та пошук історичних коренів визначеного явища.  

Ключові слова: студентство, національний рух, боротьба, суспільно-політичні погляди, студентське 

життя. 
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Так як міністерство народної освіти в другій половині 

ХІХ ст. вже не могло стримувати наплив до університетів 

представників нижчих класів, чисельний та якісний 

склад студентства почав стрімко змінюватися. 

Університети все більше почали приваблювати молодь, 

яка прагнула впливати на суспільні процеси за допомогою 

освіти. Зростанню чисельності студентів сприяв авторитет 

української освіти. 

У другій половині ХІХ ст. чисельність студентів в уні-

верситетах зросла більш ніж у двічі. Щодо України, то в 

Київському університеті студентів збільшилось в 7 разів, 

у Харківському – утричі. Повільніше цей процес відбува-

вся в Новоросійському університеті. Київський універси-

тет за кількістю студентів наприкінці ХІХ ст. серед усіх 
університетів імперії посідав друге місце після Петербурзь-

кого. Але ці дані не враховували «сторонніх слухачів», 

кількість яких була досить значною. 

У цілому, не звертаючи уваги на обмежувальні заходи, 
які запроваджувала влада щодо зменшення кількості сту-

дентів, просліджується загальна тенденція збільшення кіль-

кості молодих людей, що прагнули отримати вищу освіту. 

Однак підкреслимо, що позитивна динаміка росту сту-

дентського контингенту університетів України відбувалась 

зі значним відставанням від загальної європейської 

норми. І тому не могла задовольнити потреби країни в 

інтелектуальних кадрах, попит на які посилюється в 

пореформений період. 

Царський уряд розумів, що університети являлись не 

тільки центрами культури, але й центрами розповсю-

дження національно-демократичних і революційних 

ідей, також вони були осередками національно-визволь-

ного руху, тому він уживав усілякі заходи по обмеженню 

числа студентів, які не належали до числа привілейованих 

станів. У 1870 рр. до таких заходів слід віднести: циркуляр, 

за яким до університету могли бути прийняті тільки 

особи, що мали атестат про закінчення класичної гімназії; в 

1879 р. вступили в силу обмеження щодо вступу до уні-

верситету представників духовних семінарій; статут 

1884 р. робив майже неможливим доступ до університетів 

представників нижчих станів та «інородців». Цим статутом 

було заборонено надавати державні стипендії, звільняти 

від плати за навчання студентів нехристиянського 

віросповідання, підвищував оплати за навчання в універси-

теті [1, c.3]. Саме так уряд намагався створити нерівні 

можливості отримання освіти різних соціальних верств. 

Проте поступовий розвиток капіталістичних відносин 

робив неможливим перетворення вищої школи на засіб 

розмежування функцій дипломованих спеціалістів за 

становим принципом: дітям дворян і чиновників – держа-

вне управління; іншим – сфера народногосподарської 

діяльності. Дедалі все більше студентів належали до 

різночинного елементу, а кількість представників 

дворянства зменшувалась, але все ще кількісно перева-

жала. Процес демократизації в освіті продовжував 

посилюватися. Актуальними вимоги утвердження прин-

ципу рівності при вступі до університету робило розуміння 

того, що країні потрібні освічені люди. 

Від початку навчання й до закінчення навчального за-

кладу студенти перебували під постійним наглядом. 

Абітурієнт повинен був подати посвідку з місцевого 

поліцейського відділку про свою політичну благонадій-

ність, а також витяг із шкільного кондуїту про свою 

поведінку. Під час навчання студент отримував вхідне 

свідоцтво, яке поновлювалось кожні пів року [2, c.13]. 

Іншим обов’язковим документом був «вид на прожи-

вання», який надавав право мешкати в місті, де навчався 

його власник. Право пересування студента було мінімаль-

ним. Студенту, щоб поїхати до батьківського дому, 

треба було отримати дозвіл у керівництва й ставити до 

відома поліцейську дільницю. 

У приміщеннях університетів були спеціальні представ-

ники, які стежили за студентами з метою виявлення їх 

«незадоволених зборищ». 

У 1893 р. були розроблені й запроваджені «Правила для 

студентів і сторонніх слухачів імператорських російських 

університетів»: не допускати адресів і прохань, підписаних 

кількома особами, надсилання делегатів, виставляння 

будь-яких об’яв від імені студентів; забороняються всякі 

збори й сходки з метою обговорення певних різних справ 

спільно, публічні промови, грошові збори; студентам 

забороняється брати участь у таємних товариствах і 

гуртках, наприклад, таких, як земляцтва; вступати навіть 

до дозволених законом товариств без дозволу; за провини 

студенти підлягають таким стягненням: догана, догана із 

занесенням до штрафної книги, арешт в карцері від 24 

годин до 4 тижнів, догана і арешт з попередженням про 

негайне виключення з університету у разі нової провини; 

студент, який відмовляється йти до карцеру чи самовільно 

звільняється з під арешту, підлягає виключенню з універ-

ситету [2, c.14-15]. 

Заборона студентських організацій та різних форм 

протесту призвела до значного розмаху нелегальної 

діяльності. Попри заборону, студенти влаштовували 

гуртки самоосвіти, нелегальні бібліотеки, каси взаємодопо-

моги. В червні 1891 р., коли група студентів з Харкова і 

Києва відвідувала могилу Т.Г. Шевченка в Каневі, виник 

задум створити політичне товариство, яке отримало 

назву «Братство Тарасівців» на честь великого Кобзаря. 

Керівне ядро організації перебувало в Харкові. Товариство 

проводило лекції, ставило п’єси та влаштовувало свята 

на честь Т.Г. Шевченка, що виділялися виразною політич-

ною спрямованістю. Через рік більшість членів «Братства 

Тарасівців» було заарештовано, однак їхню справу 

продовжили різноманітні студентські громади та гуртки. 

Набули розмаху «земляцтва», які об’єднували студентів 

за місцем народження та попереднього навчання. Револю-

ційні організації намагалися спрямувати стихійний про-

тест студентів у відповідне політичне річище [3, c.131].  

Досить чіткого організаційного оформлення набула у 

цей період діяльність кас взаємодопомоги студентів 

України. Каси взаємодопомоги могли являти собою як 

окремі організації, так і входити до складу інших об`єднань 

їх підрозділи. Взаємодопомога була розрахована перева-

жно на невелике коло студентів, об’єднаних за певною 

ознакою (національність, факультет тощо). Діяльність 

кас взаємодопомоги часто була позначена неузгодженістю. 

На початку ХХ ст. мали місце марні спроби створення 

організації взаємодопомоги, яка охоплювала б широке 

коло університетської молоді [4].  
Саме такі, з одного боку, жорсткі правила встанов-

лювались для студентів. Стежити за виконанням студен-
тами цих правил мав спеціально створений інститут 
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наглядачів, який уводився до штату університету. 
Наглядачі називалися «проректорами», «інспекторами» 
чи «секретарями в студентських справах» [5, c.40]. 

Найбільшу політичну активність виявляли студенти 
Київського університету. В Україні не було жодної 
значної події політичного життя, яка б не зустріла 
жвавого відгуку в середовищі київського студентства. 
Типовими вимогами студентів до місцевої та центральної 
влади були такі: надати університету автономію в навчаль-
них і адміністративних читаннях; забезпечити вільний 
розвиток університетської освіти; дозволити свободу 
сходок; скасувати національні й конфесійні обмеження; 
зменшити плату за слухання лекцій. 

Ігнорування занять, масові сходки, листівки, антиуря-
дові акції – все це форми протесту українських студентів. 
Саме так студентство намагалось боротись із свавіллям 
влади за свободу навчання, проти насильства та поліцейсь-
кого нагляду. 

У Київському університеті після розгулу реакції та 
тимчасового закриття університету студентські організації 
почали відновлюватися наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. 
Діяли студентський суд, каси взаємодопомоги, студентська 
дешева їдальня, яка існувала за рахунок коштів самих 
студентів, досить скромна бібліотека та читальня. 
Подібні «вольності» в імператорському університеті 
були запроваджені у великій мірі завдяки ліберальним 
діям відомого вченого М. Пирогова (в 1858–1861 рр. він 
був попечителем Київської учбової округи), який прихи-
льно ставився до студентського самоврядування, що 
виникало із внутрішніх потреб побуту молоді, а не було 
нав`язане й регламентоване із зовні [6, c.296]. 

Під впливом зростаючого суспільно-політичного руху і 
у відповідь на реакційні заходи царського уряду щодо 
вищої школи студентські виступи досягли високого 
рівня 1878 р., коли хвиля значних студентських завору-
шень прокотилася по вищих навчальних закладах всіх 
великих міст. У Києві вони вилились в так звані березневі 
заворушення, у яких брала участь більшість студентів 
університетів країни. Раніше, в січні 1878 р., київський 
губернатор повідомляв міністра внутрішніх справ, що 
«серед студентів Київського університету помітний в 
останній час якийсь рух і неодноразово відбувалися 
сходки в самому університеті і в студентській кухмістерсь-
кій» [5, с.268]. 

Причиною ж «березневих заворушень» було зростання 
невдоволення студентів своїм безправним становищем, 
які наважилися в період значного загострення суспільної 
боротьби відкрито заявити про це. 

Сходки студентів, у кожній з яких брали участь близько 
300–400 чоловік, відбувались з 16 по 22 березня. Заняття 
в університеті припинилися, лекції не читались, відбува-
лися дебати й серед викладачів. Студенти посилали 
делегатів до ректора, попечителя Київського учбового 
округу, генерал-губернатора з вимогою звільнити 
заарештованих колег, запідозрених у замаху на товариша 
прокурора Котляревського. 20 березня, коли на сходку 
прийшли ректор, проректор і попечитель, щоб утихоми-
рити студентів, останні зустріли їх «криками, свистом і 
відмовились навіть зняти шапки» [7, 149 с.]. 

Уряд жорстоко розправився з учасниками «березневого 
руху» студентів Київського університету. 134 із них 
були виключені з університету на строк від одного до 
трьох років. Найбільш активних учасників (25 чоловік) 
за наказом генерал-губернатора було вислано у віддалені 

північні губернії під нагляд поліції, решту – на місця їх 
народження, але теж під нагляд поліції [7, с.156]. Були 
закриті студентські кухмістерські й бібліотеки, «оскіль-
ки в останній час ці заклади були місцями сходок 
студентів». 

Виступ студентів Києва був підтриманий харківськими 
студентами. 12 квітня в Харківському університеті й 
ветеринарному інституті відбулись сходки, на яких 
обговорювались заворушення студентів у Києві. Тут 
було вирішено організувати відкриту демонстрацію, 
спрямовану проти свавілля царського уряду. Великими 
групами студенти прийшли на вокзал зустрічати висланих 
київських студентів. «Коли поїзд зупинився, – писав 
журнал «Община», – і з вагону з`явилися конвоїри, які 
супроводжували висланих, весь натовп кинувся до цього 
вагону – відтіснивши солдат, вітав висланих голосними 
криками «ура» і підніс хліб і сіль» [8, с.23]. Березневий 
рух студентів 1878 р. викликав хвилю підтримки в студен-
тів інших університетів. 

Протестуючи проти реакційної політики в галузі вищої 
освіти, студенти бойкотували офіціальну програму 
святкувань, відмовлялися від участі в ювілейному акті, 
розповсюджували відозви, у яких закликали до демонстра-
ції «як здорового й необхідного протесту проти гноблення 
й підлості» [9, с.54]. Студенти вирішили зібратися в день 
ювілею на масову сходку поблизу будинку університету 
й організувати демонстрацію. Вони вирішили перетворити 
академічне свято на антиурядову демонстрацію. 

Передова частина одеського студентства теж почала 
поєднувати боротьбу проти поліцейського режиму в 
університетах, встановленого статутом 1884 р., з бо-

ротьбою проти антинародної політики самодержавства. На 
знак солідарності з київськими студентами студенти 
Новоросійського університету писали й розповсюджували 
прокламації, у яких закликали все студентство до спільної 
боротьби. «Крик болю і обурення, – говорилося в прокла-
мації, – виривається із грудей при думці про те, скільки 
тяжких злочинів, скільки холодних жорсткостей, зла й 
насильств зроблено безсоромною зграєю временщиків, 
сп`янілих владою й несамовитим, збожеволілим від 
страху деспотом. Жалюгідні пігмеї хочуть затримати 
колесо історії, зупинити зростання народної свідомості, 
заглушити революційну ідею. У тяжкий і бурхливий час, 
що переживає наша батьківщина, ми залишимося її чесни-
ми слугами, передовими бійцями за свободу» [10, с.10]. 

З наведеного видно, що в 70-х – 80-х рр. ХІХ ст. в Укра-
їні відбувались виступи та масові заворушення студентів 
у ряді вищих навчальних закладів. Поступово академічні 
вимоги студентства перетворюються на політичні, у 
відповідь на реакційні заходи царського уряду щодо 
вищої школи хвиля студентських виступів помітно наби-
рала до певної міри політичного забарвлення. 

Піднесення національно-визвольного руху впливало 
й на опозиційний студентський рух, який, хоч і не виходив 
за межі академічних вимог, але сприяв формуванню в 
молодого покоління прогресивних суспільно-політичних 
переконань, елементів політичного протесту проти 
самодержавства. Студентські виступи були одним із 
найвпливовіших чинників суспільно-політичного життя 
в Україні. 

80–90-ті рр. ХІХ позначились радикалізацією студен-
тського руху, переходом його від культурно-просвітниць-
кої до політичної діяльності. Це можна вважати реакцією 
на русифікаторську політику російського уряду в українсь-
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кому питанні. Опозиційність українських університетів 
до державного ладу стала потужним фактором розвитку 
суспільства, суттєво впливала на розвиток політичних 
подій та самосвідомості [11]. 

Таким чином, можна виділити декілька етапів процесу 
політизації студентського руху в Україні від другої 
половини ХІХ ст. 

Перший етап характеризується зародженням самого 
студентського руху, створенням земляцтв із метою 
задоволення культурних потреб студентів. Він триває з 
50-х до другої половини 60-х рр. ХІХ ст. 

Другому етапу, який припадає на кінець 60-х – 70-ті 
рр. ХІХ ст., притаманні різноманітні виступи, масові 
сходки, петиції, відмови відвідувати лекції. Це період 
активного становлення та розвитку гуртків, товариств, 
об’єднань. 

Третій етап започаткував новий, організаційно-політич-
ний рух, так як до культурних і академічних вимог дода-
ються ще й політичні. Цей етап тривав від початку 80-х 
до кінця 90-х рр. ХІХ ст. 

На четвертому революційно-політичному етапі (1898–
1920 рр.) відбуваються студентські з’їзди та створення 
першої української національної партії. Політичні 
вимоги починають переходити до виступів та практичної 
політичної боротьби молоді й студентства. 

Висновки. Різні форми діяльності студентського руху 
виявилися у процесі його політизації. Студентський рух 
характеризується різноманітними організованим формами, 
тобто об’єднаннями, гуртками, організаціями, участю 
студентів у політичному житті своєї держави, створенням 

та розвитком політичних партій та товариств. У дослід-

жуваний період, молодь та студентство відігравало роль 

генератора нових ідей та каталізатора суспільних процесів. 
Результатом процесу політизації студентського руху стало 
утворення якісно нових форм боротьби за свої права. 
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POLITICIZATION OF THE STUDENT MOVEMENT IN UKRAINE IN  

THE SECOND HALF OF THE 19
TH

 CENTURY 

The participation of young people, in particular, students in the process of national liberation struggle during the second 

half of the 19
th

 century is analized in this article. We discovered that young people try to unite and to make an active in fluence 

to social processes, to realize their future and to desire to be useful for their nation. A component of the mentioned issue is an 

attitude of the students toward the national idea, which is an important link of outlook. To solve the urgent problems we must 

polish the content of national idea in more details and find historical sources of definite phenomenon. 

Key words: students, national movement, struggle, socio-political views, student life.  
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Постановка проблеми. У роки німецької окупації 

науково-дослідним установам сільськогосподарського 

спрямування було спричинено значної шкоди – більшість з 

них повністю знищили, решту – зруйнували та пограбу-

вали [1, с.58]. Після початку бойових дій деякі науково-

дослідні установи евакуювали в глибокий тил, де вони 

виконували галузеві наукові дослідження з пристосуван-

ням до місцевих ґрунтово-кліматичних умов [2, с.176]. 

Після повернення на звільнені від німецьких окупантів 

землі вчені поряд з науково-дослідною роботою вирішу-

вали проблеми організаційного спрямування [3, с.20]. 

Нині з’ясування результатів науково-дослідної роботи з 

різних галузевих напрямів у роки німецької окупації та 

відбудови є потужним базисом для неупередженого відо-

браження минулого і ефективного планування перспектив-

ного аграрного виробництва [4, с.45]. Важлива праця 

науковців, які ліквідували негативні наслідки господарю-

вання німецьких окупантів шляхом відновлення виробниц-

тва якісної сільськогосподарської продукції, забезпечила 

подальший ефективний розвиток сільського господарства 

УРСР. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню особ-

ливостей діяльності науково-дослідних установ УРСР у 

роки німецької окупації та відбудови присвячені праці 

багатьох вітчизняних вчених: Л.Б. Борисенка, 

В.А. Вергунова, Г.І. Комликової, C.В. Могилюка, 

Н.І. Пшеничного та інших. Різним проблемам наукових 

галузевих досліджень у зазначений період присвячені 

монографії: Н.П. Коваленко – щодо відновлення та 

розвитку наукових досліджень сівозмін у землеробстві 

УРСР, В.Д. Орехівського – органічного землеробства. 

Проблеми науковості сільського господарства, соціального 

і економічного стану селянського господарювання у цей 

період зображено у публікаціях О.Г. Перехреста. Проте 

залишаються недостатньо дослідженими особливості 

науково-організаційної діяльності науково-дослідних 

установ у роки німецької окупації та відбудови в УРСР, 

які вирішували проблеми у сільському господарстві за 

напрямом плодівництво. 

Мета статті полягає у з’ясуванні та обґрунтуванні на 

основі опублікованих матеріалів і нових архівних 

документів особливостей діяльності галузевої установи 

за напрямом плодівництво – Українського науково-

дослідного інституту плодівництва НКЗС УРСР у роки 

німецької окупації та відбудови. 

Виклад основного матеріалу. До німецької окупації 

роботу мережі науково-дослідних установ НКЗС УРСР 

було систематизовано за основними напрямами діяльності: 

землеробство та рослинництво, тваринництво, механізація, 

меліорація, плодівництво, виноградарство і виноробство 

тощо [3, с.21]. Мережа рослинницького спрямування 

являла собою добре організовані науково-дослідні 

установи, які були обладнані лабораторіями, експеримен-

тальними базами, стаціонарними польовими дослідами, 

колекційними розсадниками, лісовими та плодоягідними 

насадженнями тощо [4, с.46]. 

Проаналізуємо науково-дослідну роботу однієї з важли-

вих установ, яка у роки німецької окупації та відбудови 

здійснювала свою діяльність у напрямі вирішення проблем, 

пов’язаних з дослідженням біології та екології плодових 

рослин, виробництва плодів, садивного матеріалу 

зерняткових, кісточкових, ягідних, горіхоплідних, 

малопоширених і декоративних культур – Українського 

науково-дослідного інституту плодівництва НКЗС УРСР 

(нині – Інститут садівництва НААН), який розпочав 

свою діяльність у 1930 р. [5, арк.104]. До воєнних дій 

експериментальна база інституту складалася з двох 

ділянок загальною площею 500 га [6, арк.1]. На першій 

ділянці, яка знаходилась на хуторах Китаєве та Самбурки, 

упродовж 1930–1940 рр. розміщувались старі сади та 

ягідні насадження [7, арк.1]. На другій ділянці, яка 

знаходилась на хуторі Чабани, упродовж 1939–1940 рр. 

були організовані нові насадження садів та ягідників [5, 

арк.104зв]. В інституті під керівництвом кандидата наук 

П.Ф. Плесецького для роботи з виведення нових сортів 

був створений гібридний фонд у кількості 63 тис.рослин 

[7, арк.20]. У насадженнях інституту була цінна колекція 

мічурінських, місцевих, західноєвропейських і американсь-

ких сортів у кількості 1100 найменувань, а також колекція 

карликових прищеп, зібраних з різних районів СРСР та 

з-за кордону [6, арк.1]. 

У 1941 р. Інститут складався з чотирьох відділів: агро-

техніки, селекції, захисту рослин, сортовивчення, де 

працювали 16 наукових співробітників, з них 1 доктор 

Проаналізовано діяльність Українського науково-дослідного інституту плодівництва у роки німецької 

окупації та відбудови, де закладено підґрунтя високопродуктивних вітчизняних агротехнічних заходів 

вирощування плодово-ягідних рослин, виробництва садивного матеріалу зерняткових, кісточкових, ягідних, 

горіхоплідних, малопоширених і декоративних культур. З‟ясовано, що науковцями інституту розроблено 

науково обґрунтовані агротехнічні заходи, що забезпечили високі щорічні врожаї плодово-ягідних культур, 

виведено нові високоякісні сорти з покращеними товарними якостями, придатні до тривалого зберігання, 

опрацьовано ефективні способи боротьби з хворобами та шкідниками плодово-ягідних культур. 

Ключові слова: науково-організаційна діяльність, науково обґрунтовані заходи, плодівництво, плодово-

ягідні культури, боротьба з хворобами і шкідниками. 
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наук, 1 професор і 14 кандидатів наук, а також 50 душ 

обслуговуючого і технічного персоналу [6, арк.1]. Всього 

експериментальна база налічувала 120 душ постійних 

робітників [5, арк.104зв]. 

У тематичному плані інституту на 1941 р. основну ува-

гу приділено виконанню дослідження за такими напря-

мами: боротьба з періодичністю плодоношення яблуні та 

засоби підвищення урожайності плодових і ягідних 

культур; виведення нових стійких високоякісних сортів 

плодових та ягідних порід, які задовольняли вимоги 

споживачів за якістю та термінах вистигання; встанов-

лення раціональних заходів боротьби з шкідниками та 

хворобами плодово-ягідних культур, особливо з основним 

шкідником садів – плодожеркою; з’ясування технологіч-

них якостей плодів та ягід різних сортів [5, арк.104]. 

Науковці розробили: породно-сортове районування 

плодових і ягідних культур, яким керувався НКЗС і керівні 

сільськогосподарські організації УРСР; агрозаходи з 

плодівництва, які забезпечували можливість колгоспам і 

радгоспам вести зазначену галузь народного господарства 

на високому агротехнічному рівні; систему заходів з 

боротьби з шкідниками і хворобами, яка забезпечувала 

зведення до мінімуму господарської шкоди від них [6, 

арк.2; 7, арк.15-16]. Вченими інституту виведено низку 

нових сортів яблуні, сливи, абрикосу, персика, суниці, 

полуниці, малини, які мали виробниче значення; розроб-

лено методику сортовипробування плодових культур, 

вперше в СРСР висаджені 29 сортовипробувальних садів 

з широким набором сортименту [7, арк.2]. Розроблено 

систему обрізання і формування плодових дерев, запропо-

новано оригінальний захід з омолодження і подовження 

термінів використання суничних і полуничних насаджень; 

розроблено спосіб приготування сидру і пуаре з плодів 

промислового сортименту УРСР; встановлені терміни 

зберігання і період найбільш вищих споживчих якостей 

плодів 132 сортів яблунь з різних екологічних умов 

вирощування [7, арк.11]. 

Після німецької окупації у вересні 1941 р. Український 

науково-дослідний інститут плодівництва припинив свою 

діяльність [6, арк.2]. Основна частина науковий співро-

бітників була зарахована до лав Червоної армії, деяка 

частина – виїхала на Схід країни. Основне обладнання ла-

бораторій і кабінетів було евакуйоване у м. Уфу. Проте, в 

інституті ще залишалась частина лабораторного обладнан-

ня, великий вибір реактивів та інших матеріалів, вся 

наукова бібліотека та експериментальні насадження з 

багаторічними дослідами. 

На початку жовтня 1941 р. в інституті залишилось пра-

цювати лише 4 наукових співробітники: старший науковий 

співробітник сектору агротехніки, професор А.А. Романіка; 

старший науковий співробітник сектору сортовивчення 

В.І. Лозовий; старший науковий співробітник сектору 

технологій – Г.Я. Сірий; керівник відділу обліку шкідників 

та хвороб садових насаджень, ентомолог – А.В. Пономарьов 

[8, арк.107]. Під керівництвом аспірантки останнього року 

навчання М.О. Шилкіної та завідувача сортовим пунктом, 

агронома Н.М. Мокляк працювали 26 душ технічного і 

обслуговуючого персоналу. Весь адміністративний персонал 

та частина інших співробітників вибули з м. Києва [5, 

арк.104зв]. 

Вже 6 жовтня 1941 р. співробітники інституту доручили 

професору А.А. Романіці зареєструвати Плодоягідний 

інститут хутора Китаєва як установу та з’ясувати 

перспективи його подальшої роботи в окупації [9, арк.103]. 

За наказом №1 по Плодоягідному інституту хутора Китаєва 

від 10 жовтня 1941 р. наглядачами по господарству були 

призначені А.К. Диванчук, Ф.Ю. Корнієнко [10, арк.105]. 

За наказом № 2 від 10 жовтня 1941 р. розпорядником майна 

бібліотеки та лабораторій інституту був призначений 

В.І. Лозовий [11, арк.106]. За наказом № 3 від 13 жовтня 

1941 р. для налагодження справи захисту плодових наса-

джень від шкідників та хвороб, обліку отрутних засобів 

та приведення в належний вигляд лабораторій сектору 

захисту рослин інституту призначено ентомолога 

А.В. Пономарьова; для налагодження лимонарію, виног-

раднику та тепличної справи і декоративного садівництва – 

І.С. Мойсеєнка [12, арк.106]. 

Під керівництвом А.А. Романіки у Плодоягідному 

інституті хутора Китаєва було визначено напрями 

відновлення науково-дослідної роботи з плодівництва в 

окупації. Зокрема, здійснення негайного призначення 

адміністрації, організації постійного дієвого колективу 

робітників та належної тяглової сили: коней, тракторів, 

машин. Наявний персонал приступив до обробітку 

дослідних ділянок експериментальної бази з метою 

виявлення їх стану та об’єктів шляхом обмірювання та 

підрахунків. З метою кращої підготовки до зими було 

очищено ділянки бази, здійснено обрізання дерев, 

виконано обробіток ґрунту [5, арк.104]. Було заплановано 

здійснити ремонтування будинків, що були пошкоджені 

через воєнні дії, обладнати кімнати необхідним лаборатор-

ним устаткуванням, поповнити штат наукових співробіт-

ників, щоб вже навесні 1942 р. забезпечити роботу за 

науково-технічними завданнями з отриманням належної 

плодово-ягідної продукції. 

У листопаді 1943 р. після визволення м. Києва від німе-

цьких окупантів Український науково-дослідний інститут 

плодівництва відновив свою роботу. У цей час в інституті 

було повністю зруйновано експериментальне господарс-

тво, знищені всі досліди, лабораторії фізіології, агро-

метереології, ентомології, товарних якостей і технології 

[6, арк.2]. Повністю були знищені досліди відділу 

агротехніки, а також селекції з спрямованого виховання 

отриманих з насіння гібридів із застосуванням рослинного 

ментору, вегетаційної гібридизації, різних термінів 

посіву, відбору для розмноження живців тощо. Крім 

того, за час окупації була знищена значна частина 

колекційних насаджень, до двох третіх рослин значного 

гібридного фонду плодово-ягідних рослин, всі маточники 

карликових підщеп, маточники ягідних культур, спеціальні 

насадження з агротехніки, агрохімії, агрометеорології і 

агрофізіології. Всі насадження в кварталах насіннєвих 

порід сортовипробувального саду знищені повністю. 

Частина дослідних і виробничих насаджень, яка зберег-

лась, внаслідок відсутності елементарного догляду за 

ними і хижацького використання, була доведена до пов-

ного пригноблення і сильно запущена [6, арк.3]. Німець-

кими окупантами була розграбована та повністю знищена 

наукова документація: звіти, фото, таблиці, плани, 

попередні записи тощо. Знищені результати наукових 

досліджень з виготовлення сидрів і встановлення хибності 

плодів. Викрадено більше 3 тис.книг з наукової бібліотеки 
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інституту. За неповними розрахунками збитки за матеріа-

лами цінностями, які спричинили німецькі окупанти, 

становили понад 3 млн. руб. Збитки експериментальній 

роботі не можливо було оцінити у грошовому вимірі [6, 

арк.3]. 

До початку весняних робіт 1944 р. та упродовж літнього 

періоду в інститут повертались наукові співробітники, які 

одразу розпочали відновлювати науково-дослідну 

роботу [6, арк.3]. У першу чергу приводили в порядок 

лабораторії та кабінети, збирали обладнання та майно, 

складали уцілілі документи і матеріали. Було здійснено 

інвентаризацію та оцінювання придатності та подальшої 

експериментальної роботи дослідних насаджень. У 1944 

р. було відновлено роботу у відділах агротехніки, 

селекції, захисту рослин та у лабораторіях агрохімії та 

технології інституту, у 1945 р. – у лабораторіях фізіології 

та агрометеорології, а також ентомології. 

За постановою ЦК КП(б)У і РНК УРСР «О восстанов-

лении садов и ягодников в колхозах и совхозах областей, 

освобожденных от немецкой оккупации» від 14 березня 

1944 р., на інститут вирішував завдання щодо надання 

допомоги колгоспам і радгоспам УРСР у пришвидшенні 

відновлення садів і ягідників, які постраждали за період 

німецької окупації [6, арк.3]. У відповідності з цією 

постановою вчені інституту розробили план науково-

дослідних робіт на 1944 р., де основну увагу було приді-

лено розробленню і впровадженню заходів з відновлення 

плодівництва, підвищення ефективності агротехнічних 

заходів, що забезпечували високі щорічні урожаї, 

виведення нових сортів і вирощування садивного матері-

алу ягідників [13, арк.19]. 

У 1944 р. в Українському науково-дослідному інституті 

плодівництва наукові дослідження було розширено за 

різними галузевими напрямами та темами. Зокрема, за 

темою: «Розроблення та впровадження заходів з віднов-

лення плодово-ягідних насаджень в колгоспах і радгоспах 

УРСР, які постраждали у період німецької окупації» під 

керівництвом кандидатів наук М.Ю. Гущина, І.М. Ковтуна, 

В.С. Михайловського, М.К. Полякова М.П. Тарасенка 

розроблено матеріали інвентаризації садів УРСР; 

здійснено обстеження стану садівництва в колгоспах та 

радгоспах у різних ґрунтово-кліматичних умовах УРСР; 

розроблено основні організаційні і агротехнічні заходи з 

відновлення садівництва та плодівництва в УРСР [6, 

арк.4]. 

За темою: «Розроблення агротехнічних заходів, що 

забезпечують високий щорічний урожай плодово-ягідних 

культур» під керівництвом професора А.А. Романіки, 

кандидатів наук О.М. Вербова, І.Л. Геруна, М.Ю. Гущина, 

І.М. Ковтуна, І.А. Коломійця, М.П. Тарасенка встановлено 

ефективну дію удобрення, підживлення, обрізання, 

нормування суцвіть на отримання щорічних високих 

урожаїв яблуні; досліджено біохімічні процеси, пов’язані з 

ефективним плодоношенням яблуні; встановлено ефектив-

ність ступеню, способів і термінів обрізання та форму-

вання плодових дерев і кущових ягідників; розроблено 

агротехніку передсадивного обробітку ґрунту для саду; 

з’ясовано ефективність термінів, видів, норм і способів 

внесення добрив на суничних насадженнях; визначено 

господарську ефективність омолодження суничних 

насаджень [6, арк.5-6]. За темою «Виведення нових 

високоякісних сортів плодово-ягідних рослин» під керів-

ництвом кандидатів наук С.Х. Дуки, М.О. Зеленського, 

К.Ф.Ігнатової, І.М.Ковтуна, В.М.Лозового, А.П.Родіонова 

розроблено селекцію нових високоя-кісних сортів яблуні 

та груші; кісточкових: персика, абрикосу; ягідників: 

суниці, полуниці, малини, аґрусу; опрацьовано 

вирощування елітного садивного матеріалу [6, арк.14-

21]. 

При виконанні теми «Дослідження придатності 

продукції різних сортів плодових і ягідних рослин на 

технічне перероблення» під керівництвом кандидатів 

наук С.А. Добровіцької, Л.Д. Супрун розроблено селек-

цію і насінництво високоякісних ранньостиглих сортів 

овочевих культур у колекційному розпліднику; розроблено 

технологічне оцінювання нових сортів ягідних культур, 

встановлено ефективність кісточкових порід вишень на 

сушіння, виділено сорти смородини з високим вмістом 

вітаміну «С» [6, арк.23, 29]. За темою: «Покращання 

товарних якостей плодів яблуні і придатності до 

тривалого зберігання» під керівництвом кандидата наук 

Є.Ф. Дем’янець встановлено якість плодів різних сортів і 

придатності їх до тривалого зберігання у залежності від 

різних умов вирощування [6, арк.26]. За темою: «Опра-

цювання способів боротьби з хворобами плодово-

ягідних культур» під керівництвом кандидатів наук 

І.І. Галагана, М.О. Шилкіної розроблено способи боро-

тьби з американською борошнистою росою аґрусу, дос-

ліджено чинники прояву чумацького блиску у плодових 

дерев, встановлено ефективність фунгіцидів у боротьбі з 

хворобами плодів та листків чорної смородини: плямис-

тості та іржі [6, арк.32]. 

За результатами досліджень упродовж 1940–1945 рр. 

науковцями встановлено ефективність впливу добрив, 

обрізання і нормування суцвіть на отримання високих 

щорічних урожаїв плодових дерев [13, арк.1]. Під 

керівництвом кандидата наук М.П. Тарасенка визначено 

оптимальне внесення добрив при саджанні плодових 

дерев [13, арк.22], вплив удобрення на розвиток саджанців 

яблунь [13, арк.34]; під керівництвом професора 

А.А. Романіки встановлено ефективність систем удобрення 

ягідників суниці та полуниці [13, арк.41]; під керівниц-

твом кандидата наук Е.Д. Зеленської визначено біохімічні 

процеси, пов’язані з плодівництвом яблуні [13, арк.46]; 

встановлено режими підживлення, що забезпечували 

зимостійкість плодових дерев [13, арк.58]. Під керів-

ництвом кандидата наук І.М. Ковтуна організовано 

планове вирощування садивного матеріалу ягідних 

культур у різних ґрунтово-кліматичних умовах УРСР: 

полуниці, суниці, малини, чорної і червоної смородини, 

аґрусу [13, арк.79]; під керівництвом кандидата наук 

М.А. Зеленського опрацьовано селекцію плодових дерев 

яблуні та груші [13, арк.112]; під керівництвом кандидата 

наук А.П. Родіонова розроблено селекцію кісточкових 

культур: персика, абрикоса [13, арк.120]; під керівництвом 

В.І. Лозового розроблено індивідуальний облік урожаю 

ягідних культур, як ефективний захід для виявлення 

високопродуктивних рослин для збереження в насад-

женнях з метою отримання високих урожаїв і як 

маткових рослин – для розмноження [13, арк.148, 158]. 

Під керівництвом С.А. Добровіцької встановлено 

селекцію та насінництво високоякісних ранньостиглих 
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сортів овочевих культур [13, арк.159]; під керівництвом 

кандидата наук М.О. Шилкіної розроблено ефективні 

хімічні заходи боротьби з грибковими захворюваннями 

листків і плодів чорної смородини [13, арк.171]; під 

керівництвом Д.І. Вовченка, В.С. Михайловського опра-

цьовано заходи боротьби з буруватістю листків гру-

ші [13, арк.181]. 

У 1946 р. під керівництвом кандидата наук 

М.П. Тарасенка професор А.А. Романіка, кандидати наук 

К.А. Вербовий, М.Ю. Гущин, Е.Д. Зеленська, 

І.А. Коломієць, співробітники А.П. Михалевич, 

М.А. Соловйова розширили дослідження з розроблення 

агротехнічних заходів для забезпечення високих щорічних 

урожаїв плодово-ягідних культур [14, арк.1]. Зокрема, 

дослідження впливу удобрення, обрізання і нормування 

суцвіть для отримання високих щорічних урожаїв 

яблуні; встановлення ефективності системи удобрення 

ґрунту при саджанні плодових дерев, вирощуванні 

суниці, малини; визначення ефективних способів розмі-

щення суниці на площі; з’ясування ефективних способів 

формування кущів смородини; встановлення ступеню 

господарської ефективності омолодження суниці різного 

віку [14, арк.2-5]. Під керівництвом кандидата наук 

М.П. Тарасенка кандидати наук К.А. Вербовий, співро-

бітники А.Ф. Морголін, Є.П Сердюк удосконалили 

заходи для забезпечення отримання високоякісного 

садивного матеріалу плодово-ягідних культур [14, 

арк.1]. Зокрема, відібрано і розмножено кращі форми 

дикої яблуні і груші для організації матково-насінних 

насаджень, підбір і дослідження карликових форм підщеп 

[14, арк.5зв–6зв]. Встановлено ефективність впливу 

обрізання на ріст і плодівництво плодових дерев, які 

вступили у пору повного плодоношення [14, арк.7-8], 

удосконалено умови живлення для підвищення зимо-

стійкості плодових культур [14, арк.11-12]. 

За керівництва кандидата наук І.М. Ковтуна кандидати 

наук С.Х. Дука, М.А. Зеленський, А.П. Родіонов, 

співробітники С.А. Добровіцька, В.І. Лозовий, 

П.Ф. Малахова, Ш.А. Хабібулін вивели нові високоякісні 

сорти плодово-ягідних рослин: малини, аґрусу, суниці, 

смородини [14, арк.13-14]. Під керівництвом кандидата 

наук І.М. Ковтуна кандидати наук М.А. Зеленський, 

А.П. Родіонов, співробітник Є.Ф. Дем’янець удосконалили 

сортовивчення кісточкових культур: персика, абрикоса 

[14, арк.15-17]. Співробітниками Є.Ф. Дем’янець покра-

щено товарні якості продукції різних сортів плодово-

ягідних культур, Є.Д. Супрун – її технологічні якості 

[14, арк.26-27]; кандидатами наук В.П. Васильєвим та 

Є.С. Даниловим удосконалено способи і диференційовані 

системи заходів боротьби з шкідниками саду для УРСР у 

зональному розрізі [14, арк.28-29], професором 

В.С. Михайловським і кандидатом наук М.О. Шилкіною – 

заходи захисту плодово-ягідних насаджень від хвороб 

[14, арк.30-31]; співробітником С.А. Добровіцькою – 

методи селекції плодово-ягідних культур на овочевих 

об’єктах [14, арк.24-25]. 

Висновки. Таким чином, у роки німецької окупації 

та відбудови вчені Українського науково-дослідного 

інституту плодівництва НКЗС УРСР вирішували значні 

проблеми як у напрямі організаційно-господарського 

зміцнення науково-дослідної мережі інституту, так і 

щодо подальшого розвитку сільськогосподарської дослід-

ної справи УРСР. Науковцями отримано значні здобутки 

щодо розвитку досліджень у галузі плодівництва. 

Зокрема, велику увагу приділено розробленню та впро-

вадженню заходів з відновлення плодово-ягідних насад-

жень в колгоспах і радгоспах УРСР, які постраждали у 

період німецької окупації; опрацюванню агротехнічних 

заходів, що забезпечували високі щорічні врожаї плодово-

ягідних культур; визначенню придатності продукції 

різних сортів плодових і ягідних рослин на технічне 

перероблення; виведенню нових високоякісних сортів 

плодово-ягідних рослин; покращанню товарних якостей 

плодів і їх придатності до тривалого зберігання; розроб-

ленню способів боротьби з хворобами і шкідниками 

плодово-ягідних культур тощо. 

Велике значення вчені надавали встановленню ефек-

тивної дії удобрення, підживлення, обрізання, нормування 

суцвіть на отримання щорічних високих урожаїв плодових 

дерев, дослідженню біохімічних процесів, пов’язаних з 

їх ефективним плодоношенням; визначенню ефективності 

ступеню, способів і термінів обрізання та формування 

плодових дерев і кущових ягідників; розробленню 

агротехніки передсадивного обробітку ґрунту для саду. 

Ними розроблено селекцію нових високоякісних сортів 

яблуні та груші; кісточкових: персика, абрикосу; ягідників: 

суниці, полуниці, малини, аґрусу; ранньостиглих сортів 

овочевих культур у колекційному розпліднику; смородини 

з високим вмістом вітаміну «С» та ін. Науковцями 

встановлено ефективність фунгіцидів у боротьбі з 

хворобами плодів та листків плодово-ягідних культур. 

Вченими розроблено методику сортовипробування плодо-

вих культур, вперше в СРСР висаджено 29 сортовипро-

бувальних садів з широким набором сортименту. 

Отже, аналізуючи архівні документи та матеріали, 

можна стверджувати, що науково-дослідна робота в 

Українському науково-дослідному інституті плодівництва 

НКЗС УРСР у роки німецької окупації та відбудови 

здійснювалась за науковими темами, що вирішували 

значні проблеми галузі плодівництва різного спрямуван-

ня, які поступово розширювались та удосконалювались 

вченими. 
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RESEARCH WORK FROM PRODUCTION OF GARDEN-STUFFS  

IN YEARS OF GERMAN OCCUPATION AND RENEWAL IN UKRAINE 
Activity of the Ukrainian research institute of production of garden-stuffs is analysed in the years of German occupation and 

renewal, where soil of high-performance home agrotechnical measures of growing of fruit-baccate plants, production of landing 
material of granule is stopped up, drupaceous, baccate, nut-fruitful, and decorative in current use not cultures. It is found out, that 
the scientists of institute are work out scientifically reasonable agrotechnical measures that provided the high annual harvests of 
fruit-baccate cultures, new high-quality varieties with the improved commodity internalss, suitable to the protracted storage, are 
shown out, the effective methods of fight are worked out against illnesses and wreckers of fruit-baccate cultures. 

Key words: scientifically-organizational activity, scientifically reasonable measures, production of garden-stuffs, fruit-baccate 
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Постановка проблеми. В сучасному глобалізованому, 

технологізованому і разом із тим неструктурованому 
світі роль інформаційної діяльності об’єктивно зростає. 
На сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються 
вимоги до системи інформаційного забезпечення як 
запоруки ефективного управління державною, громадсько-
політичною та підприємницькою діяльністю.  

В наші дні інформація набуває статусу четвертого після 
землі, капіталу та праці чинника економічного відтворення 
і стає основою всіх виробничих відносин. Головний 
зовнішній прояв інформаційного суспільства – це інтенси-
вне насичення всіх сфер його життєдіяльності інформацій-
ними продуктами та комп’ютерно-телекомунікаційними 
технологіями. 

У розвинених країнах сфера інформаційно-комуніка-
ційних технологій виступає запорукою соціального, 
економічного і політичного благополуччя. Починаючи з 
90-х років минулого століття розвиток інформаційного 
суспільства є пріоритетним напрямом державної політики 
у провідних країнах світу. Саме розвиток сучасних 
інформаційних і комунікаційних технологій, зростання 
кількості інформації все більше визначають сутність 
нашої епохи. Новітні інформаційно-комунікаційні 
технології мають величезний перетворювальний вплив 
на всі сфери сучасного суспільства як у межах національ-
них кордонів, так і у світі в цілому. Глобальність процесів, 
що відбуваються, неминуче підвищує інтерес до теоретич-
ного осмислення особливостей інформаційного суспільства 
й емпіричного вивчення впливу інформаційно-комуні-
каційних технологій на трансформацію соціально-
економічних, політичних і культурних структур. 

Відтак, інформація вже давно є важливим чинником 

оптимізації розвитку суспільства, підвищення рівня його 
сталості, добробуту. Інформаційну природу, по суті, 
мають багатогранна система соціальної пам’яті та велич-
на піраміда культури, які забезпечують неперервність 
життя людства.  

Уже сьогодні інформацію усвідомлюють як особливий, 
унікальний за своїм значенням ресурс подальшого розви-
тку людства. Інформація – безцінний товар сьогодення й 

майбутнього, який завжди буде актуальним у різних 
сферах людської діяльності. Вона має ту принципову 
перевагу, що, на відміну від усіх інших видів ресурсів 
розвитку, які неминуче скорочуються в процесі практич-
ного використання в результаті інформаційно-аналітичної 
діяльності здатна навіть збільшуватися [1, c.140].  

Розвиток сучасного інформаційного забезпечення 
управлінської діяльності супроводжується низкою 
проблем, які неоднозначно оцінюються науковцями як в 
Україні, так і за її межами.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. На актуаль-
ність проблеми інформаційного забезпечення управлінсь-
кої діяльності вказують численні теоретичні дослідження 
та узагальнення як українських, так і зарубіжних учених, 
зокрема праці І. Арістової [2], О. Зернецької [3], 
Л. Губерського [4], C. Кулицького [5], Р. Калюжного [6], 
О. Ляшенко, І. Дацківа [7], О. Осауленка [8], 
Л. Хромчекно [9] та ін. Проте, сучасне інформаційне 
забезпечення управлінської діяльності не повною мірою 
досліджено та вимагає пошуку нових підходів до його 
вдосконалення. 

Метою даної статті є аналіз зарубіжного й 
українського досвіду щодо інформаційного забезпечення 
управлінської діяльності в Україні. Відповідно до 
поставленої мети основними завданнями дослідження є: 
оцінити основні інформаційні потреби управлінських 
служб у розрізі становлення інформаційного суспільства 
в Україні; з’ясувати ефективність застосування інформа-
ційних технологій в управлінській діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Однією із проблем під 
час дослідження інформаційного забезпечення є виокрем-
лення складових, що визначають якість інформаційного 
забезпечення. Деякі дослідники означують інформаційне 
забезпечення як інтегровану систему знань про об’єкт, 
що передбачає усі види і форми використання знань та 
поєднану сукупність методів і засобів єдиної системи 
організації та зберігання, нагромадження й актуалізації, 
доступу, оброблення і використання інформації [10, с.97]. 

Дослідники О. Кузьмін і Н. Георгіаді об’єктивуючи 
означення інформаційного забезпечення виокремлюють 

У статті охарактеризовано становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності 

України, залучаючи світовий досвід. Проаналізовано моделі інформаційного забезпечення управлінської діяльності. 

Встановлено, що в Україні, як й у світі загалом, формується принципово новий тип символічного існування людини, 

культури, соціуму. Створюється нова система комунікацій, яка виявляє активний вплив, діючи на людину, 

трансформуючи весь уклад її повсякденного життя. 
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три основні підходи: 1) Інформаційне забезпечення – 
процес задоволення потреб конкретних користувачів 
інформації. 2) Інформаційне забезпечення – комплекс 
заходів зі створення і функціонування інформаційної 
системи. 3) Інформаційне забезпечення – комплекс 
засобів і методів оформлення документації, організації 
збереження даних, кодування і пошуку інформації про 
стан і поведінку систем і підсистем управління. 

Загалом вони розглядають інформаційне забезпечення 
як систему якісних і кількісних показників, що характери-
зують рівень задоволення суб’єктів управлінської 
діяльності управлінською інформацією та інформаційними 
технологіями з метою реалізації інформаційною системою 
встановлених цілей та завдань [11, с.62-64]. 

Інформація, за визначенням, поданим у Законі України 
«Про інформацію», є документованим або публічно оголо-
шеними відомостями про події та явища, котрі відбува-
ються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі 
[12]. Однак у різних наукових працях таке визначення 
значно розширюється та конкретизується. 

В умовах сьогодення будь-яка країна світу покликана 
знаходити та використовувати ефективні ресурси та 
засоби, які в найближчому майбутньому дадуть змогу 
покращити внутрішні показники її розвитку й посилити 
геополітичне становище. Інформація в сучасному суспільс-
тві з ринковою економікою розглядається вченими і 
практиками як стратегічний ресурс, що забезпечує 
прискорення виробничих процесів, сприяє економії всіх 
існуючих видів ресурсів та дає можливість підвищувати 
продуктивність праці, створювати реальну можливість 
для прискорення науково-технічного прогресу. Тому 
розбудова інформаційного суспільства є одним із найваж-
ливіших пріоритетів державної політики України [13, с.3]. 

Процес реалізації нововведень в управлінні завжди 
буде пов’язаний з використанням комп’ютерної техніки 
та інформаційно-комунікаційних технологій. У цьому 
виявляється одна з найважливіших властивостей інформа-
тизації – її універсалізм і всепроникна здатність як 
інструментарію, що забезпечує процеси у справі вдоскона-
лення управління та підтримки систем управління на 
високому рівні ефективності. 

З метою глибокого вивчення перспектив розвитку ін-
формаційного забезпечення діяльності установ в умовах 
побудови інформаційного суспільства треба виокремити 
його основні індикатори та критерії. До основних систем 
індикаторів розвитку інформаційного суспільства відносимо:  

– система індикаторів технологічної оснащеності: її 
основне призначення полягає в тому, щоб вимірювати та 
оцінювати стан розвитку інформаційних та комунікацій-
них технологій у різноманітних країнах. При цьому, з 
одного боку, розглядаються засоби, що безпосередньо 
забезпечують всі необхідні операції з обробки, передачі 
чи використання інформації, а з іншого – стан реcypсів, 
які yможливлюють ці дії, в першу чергу – людські ресурси;  

– друга система індикаторів носить назву «індикатор 
прозорості комунікацій». Вона призначена для оцінки 
ступеня використання інформаційних та комунікаційних 
технологій в процесах взаємодії усіх категорій населення, 
бізнесу, підприємців та влади між собою і в межах кожної з 
окремих категорій. Ця систему індикаторів можна викорис-
тати і для оцінки ступеня просування до електронного 
уряду, тому інколи цей показник називають «індикатором 

прозорості управління». Цей індикатор значною мірою 
залежить від попереднього індикатора, що відображає 
ступінь технологічної оснащеності суспільства засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій.  

– третя система індикаторів, що називається індикато-
ром стану інформаційного суспільства або індексом 
інформаційного суспільства (Іndех – ІSІ), була розроблена 
видавництвом Wоrld Tіmеs та компанією ІDС. Система 
досліджує стан інформаційно-комунікаційних технологій і 
відображає темпи зростання діяльності у сфері створення, 
розповсюдження та використання інформаційних техноло-
гій загалом. Індекс інформаційного суспільства є 
характеристикою, що дозволяє оцінити ступінь інтеграції 
будь-якої країни світу в глобальну інформаційну спіль-
ноту. Як випливає з аналізу структури цієї системи 
індикаторів, вона видається найбільш узагальненою та 
багатофакторною і відповідно до своєї назви оцінює 
прогрес країн на шляху до інформаційного суспільства. 
Основним призначенням Індексу інформаційного суспільс-
тва є допомога країнам в оцінюванні їх становища в сфері 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій віднос-
но інших держав і сприяння просуванню компаній до 
перспективних ринків. У структурі Індексу інформацій-
ного суспільства в загальній складності враховуються 
двадцять три змінні, які, в свою чергу, поділені на 
чотири групи: комп’ютерна інфраструктура, інформаційна 
інфраструктура, інтернет-інфраструктура, соціальна інфра-
структура [14, с.108-112]. 

Інформаційне суспільство, в якому ми живемо, потре-
бує від організацій, установ та підприємств упровадження 
новітніх інформаційних технологій, які можна вважати 
основним чинником ефективного здійснення управлінсь-
ких функцій. Опрацювання стрімко зростаючих обсягів 
інформації, основу яких становлять документні потоки й 
масиви, можливе сьогодні лише за умови автоматизованої 
роботи з документами в організації. Відтак, впровадження 
електронного діловодства й документообігу є сьогодні 
одним із ключових чинників успішної діяльності організації. 

Отже, створення електронних документів та автома-
тизована робота як з самими електронними документами, 
так і з електронними формами документів сьогодні можна 
вважати одним із кульмінаційних етапів автоматизації 
організації. Актуальним є виокремлення особливостей 
розвитку електронного діловодства на різних етапах 
його впровадження в організаціях, установах та на 
підприємствах України. 

Автоматизацію управлінської діяльності варто також 
розглядати у двох аспектах: автоматизація процесів 
документування управлінської інформації; автоматизація 
роботи зі службовими документами (автоматизація 
документообігу) [15]. 

Варто звернути увагу, що інформаційна діяльність у 
суспільстві здійснюється суб’єктами які мають певні 
інтереси та прагнуть їх реалізувати, ставлячи перед 
собою відповідні цілі. Їхня взаємодія з іншими суб’єктами 
обумовлює механізми і форми організації інформаційної 
діяльності у суспільстві. Закон України «Про інформацію» 
визначає, що суб’єктами інформаційних відносин є 
громадяни України, юридичні особи і держава. Суб’єктами 
інформаційних відносин згідно з Законом можуть бути 
також інші держави, їхні громадяни та юридичні особи, 
міжнародні організації та особи без громадянства [5, с.56]. 



 
183  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 33, 2019 
 

Поряд з метою аналізу механізмів і форм організації 
інформаційної діяльності можна розглядати учасників 
інформаційних відносин відповідно до їхньої участі в 
процесі життєдіяльності суспільства, використовуючи як 
аналог поділ. Критерієм поділу тут виступатиме однотип-
ність функцій учасників інформаційних відносин. За 
таких обставин означені суб’єкти поділятимуться на такі 
категорії: населення (або домогосподарства) куди входять 
громадяни України та інших держав, а також особи без 
громадянства; комерційні організації, що є юридичними 
особами України та інших держав, включаючи приватних 
підприємців; некомерційні організації – юридичні особи 
України та інших держав; органи державної влади та 
відповідного галузевого управління; органами місцевої 
влади, самоврядування та відповідного галузевого 
управління [5, с.56]. 

Організація інформаційної діяльності представляє 
собою спосіб функціонування структурних елементів 
будь-якої інформаційної системи (підприємства, політичної 
партії, держави тощо). Відповідно організація інформа-
ційної діяльності будь-якого суб’єкта управління – це 

спосіб функціонування структурних елементів інфор-
маційної системи даного суб’єкта. Зауважмо, що організо-
вана інформаційна діяльність часто має ієрархічний 
характер. Також можемо виділити такі рівні організації 
інформаційної діяльності у сфері управління: міжнародний 
(наднаціональний, глобальний); загальнодержавний або 
національний; регіональний (у межах певної держави); 
підприємство або некомерційна організація, як правило, 
юридична особа (у межах певної держави); у межах струк-
турних ланок підприємств і комерційних організацій; 
індивідуальний [5, с.148-149]. 

На сучасному етапі й передусім у великих організаціях 
інформаційна діяльність, стає відносно самостійним видом 
діяльності. Водночас, що бути ефективною, інформаційна 
діяльність повинна здійснюватися відповідно до загальних 
положень та механізмів управління. З іншого боку, інфор-
маційна діяльність, як окремий вид послуг має свої 

особливості, без врахування яких нею неможливо ефек-
тивно управляти. 

Аналіз світового досвіду та тенденцій розвитку інфор-
маційної сфери, особливо в розвинених країнах, доцільний 
з таких причин. По-перше, механізми функціонування 
інформаційної сфери на глобальному рівні безпосередньо 
та опосередковано впливають на аналогічну ланку життє-
діяльності українського суспільства. По-друге, стан і 
тенденції розвитку інформаційної діяльності у сфері 
управління в розвинених країнах можуть слугувати 
певним орієнтиром для визначення перспективних шляхів 
розвитку організації аналогічної діяльності в Україні.  

Відтак, варто назвати особливості розвитку інфор-
маційної сфери розвинених країн: революційні зміни в 
технологічному базисі, які привели до формування 
принципово нових умов інформаційної діяльності в 
суспільстві: глобалізація економіки та інформаційної 
сфери суспільства; поглиблення поділу праці в інформа-
ційній сфері, процесів спеціалізації, кооперації та 
концентрації на інформаційному ринку [16]. 

Зауважмо, міжнародне співтовариство вступило в епоху 
формування нового світового порядку, що характеризу-
ється боротьбою ключових світових гравців за розширення 
сфер політичного впливу та розподіл ринків енергоресур-

сів. Транснаціональні системи зв’язків і відносин, що 
розвиваються в різних сферах життя, створюють нові 
спільності й інститути. Взаємодія, взаємопроникнення, 
взаємозалежність національних інститутів починають 
набувати інтенсивного й органічного характеру. Рівень 
планетарної цивілізації визначається стрімким зростанням 
ролі інформації в суспільних відносинах, а сама інформа-
ція починає займати провідне місце та відіграє в житті 
людей величезну роль. Саме на основі володіння інформа-
цією про всілякі процеси і явища можна ефективно й опти-
мально будувати державне управління. Інформація є 
стратегічним національним ресурсом, який відіграє 
дедалі більшу роль у системі державного управління. У 
суспільстві спостерігається перерозподіл реальної влади – 

від традиційних структур до центрів управління інфор-
маційними потоками. За науковими висновками, рівень 
інформаційного забезпечення державних органів влади 
значною мірою впливає на розвиток економіки та полі-
тичне становище в країні [17, с.76]. 

У сучасному світі інформація є стратегічним національ-
ним ресурсом, який відіграє дедалі більшу роль. В органах 
влади виникає необхідність постійно збирати різноманітну 
інформацію про життєдіяльність регіонів, щоб оцінювати 
потреби та задовольняти їх і в даний момент, і в майбут-
ньому. При цьому варто охоплювати як фактичні проблеми 
і потреби, так і потенційні. Збір інформації – складний 
процес, що спирається як на традиційні, так і на нетради-
ційні методи. Практично в усіх державних структурах 
забезпечується інформаційна підтримка поточної роботи 
з використанням персональних комп’ютерів із набором 
типових програмних продуктів. Більшість органів застосо-
вують локальні обчислювальні мережі. Володіння досто-
вірною й актуальною інформацією поряд з умінням 
ефективно використовувати адекватні методи її збирання, 
аналізу і надання є основою успішної діяльності держав-
них органів будь-якого рівня [17, с.77]. 

Аналіз зарубіжної практики регулювання відносин в 
інформаційній діяльності суспільства дає змогу виділити 
наступні напрямки її формування: заохочення конкуренції, 
боротьба з монополізмом (передусім державний контроль 
за концентрацією засобів масової інформації; дотримання 
свободи слова); забезпечення права та технічних мож-
ливостей для доступу до інформації інформаційних 
ресурсів всього населення; захист інтересів національних 
меншин; захист національної культурної спадщини, 
мови; забезпечення інформаційної безпеки; охорона 
інтелектуальної власності, боротьба із піратством; впровад-

ження електронного уряду; правове регулювання мережі 
Інтернет [18, c.49-50]. 

Висновки. Таким чином, враховуючи досвід зарубіж-
них країн, формування інформаційної інфраструктури 
України повинно базуватися на засадах: пріоритетності 
національно-технічного та інноваційного розвитку держави; 
формування необхідних для цього законодавчих і сприят-
ливих економічних умов; загальнодоступних інформаційних 
ресурсах та забезпечення повсюдного доступу до 
телекомунікаційних послуг та інформаційно-комунікатив-
них технологій. Україна – держава, яка має науковий 
потенціал у сфері інформатики, володіє високою культурною 

спадщиною і сучасною самобутньою багатонаціональною 
культурою, відкриває великі можливості наповнювати 
українським змістом інформаційні продукти і послуги.  
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Problem statement. From the Soviet past, Ukraine 

has no experience of civilian control over state military 

(security agencies) forces. It began to be formed and 

manifested only in the modern era of Ukrainian statehood. 

Although in certain periods of the formation of Ukrainian 

statehood certain control was carried out, especially during 

the Hetmanate and the UPR. In order to elaborate effective 

mechanisms for the introduction and development of civilian 

control over the state security agencies, it is worth not only 

researching foreign experience but also researching our 

thematic historical lessons of past state-building. 

Analysis of recent references and publications. The 

subject of the research of democratic, civilian control over 

state security and special agencies is very relevant and 

scientific works of many scholars and practitioners were 

dedicated to it. Among them: Pashko L., Khomychak L., 

Vorona P., Grinenko O., Denejkin M., Plakhotnyuk N., 

Smolyanyuk B., Sytnyk G., Teplyuk M., Trebin M., 

Utyashev M., Kornilayev A., Cheremiskina N. and others. 

But their work focuses only on the analysis of civil control 

mechanisms and as recommendations typical models in 

European countries are used. Therefore, subject-matter of 

the research concerning the legal support of democratic 

(civilian) control mechanisms requires constant scientific 

inquiries and researches. 

The purpose of the article is to research issues of legal 

support of parliamentary control as one of the components of 

civil control over state security agencies and an element of 

national security. 

Statement of basic materials. The repression of the 

armed aggression against our state on behalf of the Russian 

Federation after the victory of the Revolution of Dignity 

required an urgent strengthening of the stability of the 

security sector, that is, the improvement of all issues related 

to the organization, conduct and comprehensive provision of 

operations of the security and defense agencies of Ukraine. 

With this aim, our state began to implement comprehensive 

measures to build an effective defense system, which aimed 

at two main objectives: to deter Russia from full-scale 

invasion and to regain control over the regions seized by 

separatists. According to the scientist P. Vorona, these 

measures are a kind of vaccination against dictatorship and 

usurpation of power, because only people have the right to 

form a power without any pressure on them [1-2]. 

Civil democratic control over the activity of military 

formations and law-enforcement bodies (over state security 

and special agencies) is an obligatory component of ensuring 

state security and conducting military reform, and the system 

of civil control itself operates, as a rule, in three directions: 

the parliamentary (legislative level), state-administrative 

(executive level) and social (public level). Democratic 

control and civil accountability of security agencies are the 

most important principles of their interaction with society. 

Ukraine is continuing the process of establishing democratic 

civilian control over the security and defense sector. It could 

be noted in the list of existing achievements: creation of state 

and public institutions, which perform functions of control, 

support of regulatory and legal regulation of this sphere; 

implementation of the principle of depoliticization of 

security agencies; the division of powers between the 

Ministry of Defense of Ukraine and the General Staff of the 

Armed Forces of Ukraine; increasing the openness of the 

Armed Forces of Ukraine to the society, the media, etc. 

With the adoption of the new law of Ukraine «On 

National Security of Ukraine» of June 21, 2018, the state 

received defined basis and principles of national security and 

defense, the goals and basis of state policy, which will 

guarantee the protection of society and every citizen from 

threats [5]. 

The main assets of the adopted law «On National 

Security of Ukraine» to strengthen democratic civilian 

control over the security and defense sector are 

– creation of the committee of the Verkhovna Rada of 

Ukraine for control over special purpose state organs with 

law enforcement functions, law enforcement agencies, law 

enforcement agencies of special purpose and intelligence 

agencies; 

– appointment of the Minister of Defense from among 

civilians; 

– exclusion from the list of tasks of the state organ of 

special purpose with the law enforcement functions of the 

tasks of prevention, detection, termination and disclosure of 

The article deals with the legal bases of civil control over the state‟s power and special structures in Ukraine. 

The instruments of civilian control, which consist of: control carried out by the President of Ukraine; control by 

the executive authorities and local self-government bodies; control by the judicial authorities and the prosecutor‟s 

offices, which is carried out in the manner provided by the Constitution and laws of Ukraine; public control. The 

realization of the course of Ukraine on openness and transparency in the activity of state authorities regarding its 

policy in the spheres of security and defense, the social orientation of state and management decisions on 

prevention and prevention of violations of constitutional rights and freedoms of man and citizen, protection of their 

legitimate interests was explored. 

Key words: civil control, power and special structures of the state, national security, Revolution of Dignity, 

public councils, Armed forces of Ukraine. 
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crimes of corruption and organized crime in the field of 

management and economy; 

– ensuring control over the implementation of budgets of 

security structures, etc. [5]. 

The system of civilian control over the military 

organization and law enforcement agencies of Ukraine 

consists of: parliamentary control; control exercised by the 

President of Ukraine; control by the executive authorities 

and local self-government bodies; control by the judicial 

authorities and the prosecutor’s offices, which is carried out 

in the manner foreseen by the Constitution and laws of 

Ukraine; public control. 

The subjects of civil control are: Verkhovna Rada of 

Ukraine; Ukrainian Parliament Commissioner for Human 

Rights; President of Ukraine; National Security and Defense 

Council of Ukraine; Cabinet of Ministers of Ukraine; central 

and local executive bodies within the powers determined by 

the law, local self-government bodies within the limits of 

powers determined by law; Prosecutor’s Office of Ukraine; 

judicial bodies of Ukraine; citizens of Ukraine and public 

organizations created in accordance with the Constitution of 

Ukraine for the purpose of implementing and protecting the 

rights and freedoms of citizens and meeting their political, 

economic, social and cultural interests; the media [7]. 

At present, it is possible to argue about the diverse 

practice of implementing democratic civilian control over 

the state security and defense sector. In particular, for timely, 

complete and reliable informing state bodies and the public 

of activities of the Armed forces of Ukraine, accountability 

of the Minister of Defense of Ukraine before the President of 

Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of 

Ministers of Ukraine, regular meetings of the administrative 

board of the Ministry of Defense of Ukraine and the General 

Staff of the Armed Forces with representatives of the media, 

personnel of the Armed Forces and their family members are 

foreseen. Citizens of Ukraine are also involved in the 

implementation of public control over the Armed Forces as 

by public organizations which they are members of, deputies 

of representative power bodies and personally by an appeal 

to the Ukrainian Parliament Commissioner for Human 

Rights and its representative for protection of the rights of 

servicemen or another state body in accordance with the 

procedure established by the Constitution of Ukraine and the 

Law of Ukraine «On Appeal of Citizens» [4, 7]. 

For public organizations registered in the established 

procedure the possibility is guaranteed, in accordance with 

the Constitution of Ukraine, this Law and the statutory 

provisions: 

• to request and receive in accordance with the 

established procedure from the bodies of state power (bodies 

of military administration) information (which does not 

contain state secrets) concerning activities of the Armed Forces, 

other military formations, and law-enforcement activities;  

• to conduct scientific research concerning issues of 

military construction, defense, national security, to hold a 

public discussion of their results, to create for that purpose 

public funds, centers, expert groups, etc.; 

• to conduct a public expertise of draft regulations, 

present their opinions and proposals to the relevant 

government bodies for further consideration in the course of 

reforming the security and defense sector; 

• to take part in public discussions and parliamentary 

hearings concerning issues of reforming and functioning of 

the Armed Forces of Ukraine, other sectors of the state 

security and defense sector, etc.; 

• to get acquainted with the conditions of service, life and 

off-duty life of servicemen; 

• through legislative entities to present legislative 

initiatives in the field of military construction. 

The media, highlighting the problem of national security 

and defense, fighting crime on the basis of objective 

information concerning the service, life and off-duty life of 

servicemen, processes in the military units, shape public 

opinion, enhance the prestige of military service, strengthen 

public trust in the Armed Forces of Ukraine. 

In order to regularly inform the public of activities of 

security and defense sector, the existing problems in this field 

and ways of their solutions, appropriate state authorities and 

military administration periodically hold a press conference, 

placed on Internet resources and update relevant materials. 

The control of the parliament relies, first of all, on the 

constitutional powers of the Verkhovna Rada of Ukraine, 

which are defined by the Article 85 of the Constitution of 

Ukraine [7]. 

In general, the Verkhovna Rada of Ukraine defines the 

policy and foundations of national security; defines the 

structure, strength, functions and budgets (itemized) of the 

Armed Forces and other military units; defines the bases of 

legal and social protection of servicemen; approves the 

Minister of Defense; considers the state and expediency of 

using budget funds allocated for the needs of national 

defense; determines the order of preservation of the state 

secret while informing citizens of the activity of a military 

organization; defines the legal regime of the state border; 

defines the legal regime of martial law and state of 

emergency and approves presidential decrees concerning the 

introduction of extraordinary and martial law and 

mobilization; declares the state of war and peace upon the 

submission of the president and approves the president’s 

decision to use the Armed Forces and other military units in 

case of armed aggression against Ukraine; approves the 

decision to render military assistance to other states and send 

units of the Armed Forces to other states; gives consent to 

the binding international treaties of Ukraine relating to a 

military organization. 

In carrying out the control functions of the Verkhovna 

Rada, its capacities are strengthened by the Accounting 

Chamber of Ukraine in terms of control over the use of the 

budget and the Ombudsman in terms of control over 

observance of human rights. 

The Accounting Chamber as the control body of the 

Verkhovna Rada acts on the basis of Article 98 of the 

Constitution of Ukraine and the relevant Law on the 

Accounting Chamber. Its task is to control the receipt of 

funds into the budget and their use. The Accounting Chamber 

has access to all documents without exception, concerning 

the use of budget money, including secret. The Accounting 

Chamber regularly reports to the Verkhovna Rada and the 

President following results of the control (audit), analyzes 

the draft law on the state budget for the Verkhovna Rada of 

Ukraine, informs the Verkhovna Rada quarterly of the state 

of execution of the law on the state budget and makes 
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proposals to eliminate the identified shortcomings. The Head 

and eight members of the Accounting Chamber are 

appointed by the Verkhovna Rada of Ukraine. 
The Ukrainian Parliament Commissioner for Human 

Rights (ombudsman) is also the subject of control by the 
Verkhovna Rada of the armed forces and military units. He 
acts on the basis of Article 101 of the Constitution of 
Ukraine and the relevant law on the Ukrainian Parliament 
Commissioner for Human Rights [7]. The Ombudsman 
exercises control over the observance of constitutional rights 
and freedoms. These issues are particularly important in the 
context of the activities of armed groups that realize the right 
of the state to violence. The Commissioner is appointed to 
the position by the Verkhovna Rada by secret ballot for a 
term of five years, and his powers cannot be terminated 
earlier than this term either during the dissolution of the 
Verkhovna Rada, or during the introduction of a military or 
extraordinary state. The Ombudsman acts independently, has 
immunity and appropriate authority. He has the right to be 
immediately admitted by any representative of the state 
authorities, in particular, the president and head of the 
Verkhovna Rada, can access to any documents, even secret, 
and to any object (military unit) and to any event. The 
Ombudsman makes an annual report to the Verkhovna Rada 
concerning the state of human rights protection in Ukraine, 
as well as may make special reports if necessary. 

The most active function of the influence of the 
Verkhovna Rada is the legislative function. The Rada adopts 
laws relating to national defense and the use of armed forces, 
military formations and thus controls them. However, the 
quality of these laws often turns out to be unsatisfactory. 
First of all, this is due to the lack of competence of people’s 
deputies in matters of ensuring national security and defense. 
Advisory assistance in the performance of their functions 
should be provided to them as by staff advisers of the 
Verkhovna Rada, as well as their own experts. 

The Parliamentary Committee on National Security and 
Defense is the main committee of the Verkhovna Rada 
responsible for direct control of the security and defense 
sector. The powers of the Committee include the following 
issues: national security of Ukraine; legal regime of the state 
border, military and state of emergency; defense industry 
complex, state system of documentation insurance fund, 
military and military-technical cooperation of Ukraine with 
other states, as well as its participation in international 
peacekeeping operations; state policy in the field of defense; 
the fight against terrorism; implementation of, in particular, 
parliamentary control over the military organization of the 
state; the military service, the Armed Forces of Ukraine and 
the issues of their reform; military formations created in 
accordance with the laws of Ukraine; alternative (non-
military) service; social and legal protection of servicemen 
and members of their families; military science and 
education; state system of special communication. 

Five subcommittees were created within the Committee: 
for military security and defense; for military-industrial 
complex and military-technical cooperation; for social and 
legal protection of servicemen and members of their families; 
for state security issues; for security issues of state 
information systems; for the efficiency of using budget funds. 

Also, separate control functions for the security and 
defense sector can be exercised, in the part of its 
competence, by the Budget Committee (subcommittee for 
state financial control and activity of the Accounting 

Chamber), the Committee for Foreign Affairs, the 
Committee for Veterans Affairs, participants in hostilities, 
participants in the antiterrorist operation and people with 
disabilities, Committee for the Prevention of Corruption. 
The committees at their meetings analyze the draft laws and 
progress of implementation of the laws and regulations 
already adopted in the field of national security and defense; 
submit to the Verkhovna Rada, the President, the Cabinet of 
Ministers proposals for the resolution of identified problems. 
All people’s deputies receive access to state secrets 
automatically upon entry into the position without issue of 
admission. In accordance with the legislation concerning the 
status of a people’s deputy, members of the Committee for 
National Security and Defense issues information concerning 
the activities of the Armed Forces and other military units 
making parliamentary inquiries and deputy appeals. 

Also, deputies have the right to unimpeded visits to any 
object (body or enterprise), regardless of the degree of its 
closure (secrecy). In order to investigate matters of public 
interest, a temporary investigative commission may be set up 
in the Verkhovna Rada. Today in Ukraine one of the main 
means of public control, which needs to be improved, is 
public councils in the organs of state power and local self-
government. After all, they are now more declarative in nature, 
and decisions of public councils are of a recommendatory 
nature, that is, they are not obligatory for officials of state 
authorities. 

As this process is new, it requires a thorough scientific 
research and theoretical substantiation. In «Encyclopedic 
Dictionary of Public Administration», scientists 
L.I. Zagainoyva and A.S. Krupnik [6], the term public 
councils is revealed as consultative and advisory bodies 
formed by executive bodies and local self-government 
bodies for the purpose of representing the public and taking 
into account their interests in the activities of these bodies. 
The formalization of the actions of the state power of 
Ukraine regarding the consideration of public opinion in 
ensuring the conditions for wider public participation in the 
formation and implementation of the state policy in 
accordance with Article 38 of the Constitution of Ukraine 
began by Decree of the President of Ukraine of 31 July 2004 
No. 854/2004 [7, 9]. 

The organization of the activity of the Public Council is 
prescribed in the Regulation on the Public Council approved 
by it and approved by the relevant executive authorities and 
local self-government bodies, which foresees the procedures 
for the internal organization of activities of the Public 
Council, its interaction with the relevant government body 
and its structural divisions, civil society organizations, and 
with citizens of the respective territory or sphere of activity, 
the procedure for taking into account the recommendations 
of the Public Council in the normative acts of Ukraine is 
prescribed. An incentive to increase the attention of the 
authorities to the Public Council is the implementation of 
Ukraine’s course towards transparency in the activities of 
executive authorities and local self-government bodies, the 
social orientation of state-management decisions and the 
elimination of corruption [8]. 

The main incentive for raising the attention of the 
authorities to the Public Council in the components of the 
security and defense sector of Ukraine is the implementation 
of the course of Ukraine towards openness and transparency 
in the activities of state authorities regarding its policies in 
the areas of security and defense, the social orientation of 
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government and management decisions to prevent and non-
admit violations of constitutional rights and freedoms of man 
and citizen, protection of their legitimate interests [9]. 

Public councils in the components of the security and 
defense sector of Ukraine are the main legal means of public 
control over the security and defense sector, which is a 
permanent collegial consultative and advisory body with 
specialized and general competence of state authorities 
directly involved in the tasks of protecting national interests 
in the security and defense sectors created to ensure the 
participation of citizens in the management of state affairs in 
the field of security and defense with a view to representing 
institutions civil society and taking into account their interests 
in the work of these bodies, increasing the effectiveness of 
democratic civilian control over the activities of the 
components of the security and defense sector, ensuring the 
national security of the state, effectively defending its 
national interests in the field of security and defense. 
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Постановка проблеми. Сьогодні у суспільній думці 

з прагматизму асоціюються багато цінностей таких як 
народовладдя, свобода, права людини, добробут, справед-
ливість, гласність, хоча не завжди прагматизм їх гарантує. 

Доцільно підкреслити, що У. Джемс, Ч. Пірс, Дж. Дьюї 
систематизували ідеї прагматизму, досліджуючи їх як 
інструмент регулювання суспільних відносин, а звідси 
мета статті – проаналізувати ранній прагматизм Ч. Пірса, 
психологічний прагматизм У. Джемса та інструменталь-
ний прагматизм Дж. Дьюї.  

Виклад основного матеріалу. Засновником теорії 
прагматизму вважається відомий американський філософ 
Ч. Пірс, який запропонував основні ідеї прагматизму на 
початку 70-х років ХІХ століття у США. Ці ідеї були 
сформульовані у двох статтях: «Укріплення вірування» 
та «Як зробити наші ідеї ясними». Полеміка Ч. Пірса 
проти раціоналізму Декарта сприяла розвиткові доктрини 
прагматизму, зокрема трьох його основних принципів: 
методологічного сумніву, інтуїції, критерії ясності та 
чіткості ідей. 

Передумовою і основою доктрини прагматизму є теорія 
сумніву-віри, що спирається на концепцію пізнання і 
мислення, за якою: – мислення розглядається як пристосу-
вальна діяльність організму; – пристосувальна функція 
мислення протиставляється пізнавальній. 

Суть цієї теорії коротко можна прокоментувати так: 
людина, що живе і діє у світі виробляє різноманітні типи 
дій та звичок діяти, які відповідають різноманітним 
обставинам та замінюють людині тваринні інстинкти, а 
будучи свідомими, утворюють те, що Ч. Пірс називає 
вірою або віруванням. 

Іншими словами, віра – це готовність діяти певним 
чином.  

Якщо дві різні ідеї (вірування) викликають одні і ті ж 
дії, одну і ту ж поведінку, то з точки зору Ч. Пірса, ніякої 
різниці між ними немає. По Ч. Пірсу, віра являє собою 
спокійний, задоволений стан розуму, хоча стан віри 
може порушитись і перейти у стан сумніву, що рівнозна-
чно зупинці дії. 

Зусилля, спрямоване на подолання сумніву і досягнення 
віри, Ч. Пірс називає дослідженням і часто ототожнює 
його з процесом мислення, тобто основою цієї теорії 
сумніву-віри є твердження про те, що єдиною метою дослі-
дження або мислення являється усунення сумніву і досяг-
нення вірування, а звідси основне положення прагматизму 
таке: питання істинності або хибності (в їх традиційному 
розумінні) ідеї вірування чи думки знімається і заміню-
ється питанням їх здатності здолати сумніви.  

Однак, важливо підкреслити, що Ч. Пірс у своїх статтях 
користується не однією, а декількома концепціями істини, 
тобто, коли він не розглядає спеціально питання про 
значення істини, то використовує це поняття у розумінні 
відповідності фактам. Найбільш загальне розуміння істини 
в прагматизмі Ч. Пірса таке, що це те, у що ми віримо. 

Ч. Пірс вводить і інше визначення, в якому істинність – це 
успішність, корисність, працездатність, ідеї, думки або 
вірування. Це визначення було підхоплене іншими праг-
матистами і перетворилося в основну концепцію істини. 
Згідно з прагматизмом, Ч. Пірс заклав теорії прагматизму, 
а розвинути їх у широкий світогляд, в особливе філософ-
ське вчення було справою У. Джемса, а потім і Дж. Дьої.  

Теорія сумніву віри Ч. Пірса вплинула на У. Джемса, 
який розвинув її далі і пов’язав з релігійно-моральними 
проблемами, створивши особливу філософію «середнього 
американця», що мала великий вплив на свідомість амери-
канського суспільства. 

Релігійно-моральні ідеї складають джерело і таємниці 
філософії У. Джемса. Не зрозумівши цієї особливості 
мислення У. Джемса, неможливо розібратись в його психо-
логічному прагматизмі. 

Так, У. Джемс не стверджує, що Бог реально існує, але 

наполягає на тому, що релігійні почуття, релігійний досвід 

існують і відіграють величезну роль в житті багатьох людей. 
За У. Джемсом, віра в Бога має важливі наслідки для 

людського життя, людської особистості з її емоціями, 
інтересами і цілями в якості істинної реальності, а це 
виступає єдиною суддею того, що відбувається в світі. 

У. Джемс впевнений, що оскільки віра в Бога має 
життєво важливе значення, а людина при відсутності 
національної освіти для віри може зробити свій вибір на 
користь віри на основі лише емоційної необхідності. 

Основна установка У. Джемса полягає в тому, щоб 
будь-яку проблему, якою б абстрактною і метафізичною 
вона не здавалась, слід поставити її в безпосереднє 
відношення до потреб, інтересів окремої людини. 

Досвід – одне з головних понять філософії У. Джемса, 
яке повністю співпадає з реальністю, а відчуття по 
У. Джемсу – це не образ реальності, а сама первинна 
реальність. Досить того, що ми включені в чуттєвий 
потік, бо маємо відчуття, а вони – істинні. 

Оточуючий нас світ абсолютно пластичний, податли-
вий, визначений, прагматичний. Оскільки в прагматизмі 
У. Джемса весь визначений зміст дійсності обумовлений 
волею особистості або окремих особистостей, то структура 
світу є ірраціональною і плюралістичною. Ідеї, теорії, 
судження повинні мати, на думку У. Джемса, практичні 
наслідки, хоча ідея сама по собі просто існує, вона не 

Розглядаються та аналізуються погляди відомих теоретиків теорії прагматизму : У. Джемса, Дж. Дьюї, 

Ч. Пірса, в яких знаходимо дублювання політики соціалізму та комуністичних засад. 

Ключові слова: влада, демократія, політика, прагматизм. 
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хибна і не істинна. Вона може стати істинною лише в про-
цесі її застосування або використання, а також в процесі 
її перевірки. В цьому, по суті, перевірка виступає як 
фактор, що створює істинність ідеї. 

Дж. Дьої висунув особливий різновид прагматизму – 
інструменталізм, спираючись на ідеї Ч. Пірса, У. Джемса. 

Хоча перші прагматичні праці Дж. Дьої були присвя-
чені проблемам логіки і теорії пізнання, головні інтереси 
Дж. Дьої були зосереджені на соціальні проблематиці. 
Крім того, логіку Дж. Дьої розглядав як засіб аналізу і 
розробки універсального підходу до розв’язання людських 
проблем, а всю діяльність людини, включаючи і духовну, 
інтелектуальну Дж. Дьої розглядає як пристосувальну за 
своєю суттю. 

Так як різноманітні види, форми і типи діяльності лю-
дини оцінюються з однієї точки зору – з точки зору присто-
сування, то всі інші відмінності між ними виявляються 
неважливими і можуть не прийматися до уваги. Прирівню-
вання форм і типів людської діяльності, згідно з пристосу-
вальною поведінкою, складає основу універсального 
застосування важливого методологічного принципу 
інструменталізму – принципу неперервності як твердив 
Дж. Дьої. Цей принцип заперечує будь-які істотні відмін-
ності між теорією та практикою, ідеальним і матеріальним, 
відчуттям і поняттям, наукою і мистецтвом на основі 
прирівнювання форм і типів людської діяльності на базі 
пристосувальної поведінки. 

Підкреслимо, що для інструменталізму характерно 
висунення на перший план ціннісної проблематики, 
проблем аксіології – філософського вчення про цінності. 
Суть цього погляду полягає у запереченні логічної 
різниці між пізнавальною і оцінювальною діяльністю. 

Дж. Дьої вважав помилкою розглядати досвід як пі-
знання, що не зводиться до пізнавального відношення, а 
віддзеркалює первинні способи відношення до речей, 
якими ми володіємо, насолоджуємось, використовуємо 
їх або страждаємо через них. 

Згідно з дослідженнями Дж. Дьої, керуючись прагма-
тизмом, значення зовнішнього світу вичерпується його 
практичними наслідками, які виступають як опір нашим 
зусиллям, крах наших надій, необхідність змінювати 
наші плани і відшукувати засоби для досягнення мети. 

Дж. Дьої вважає, що головна проблема сучасності – ста-
новлення правильного відношення між досягненнями 
науки і людськими цінностями, а згідно з цим положен-
ням, принцип неперервності заперечує будь-які істотні 
відмінності в логічному відношенні між постановкою і 
розв’язанням природознавчих і соціальних проблем. 

Відповідно до інструментального погляду, ідеї і поняття 
повинні оцінюватися не в залежності від їх відповідності 
об’єктивні реальності, але за ефективністю або 
придатністю для рішення різних проблем. Інакше кажучи, 
в інструменталізмі Дж. Дьої як і в прагматизмі У. Джемса, 
істина визначається як корисність і працездатність ідеї. 

Висновки. В процесі створення реальності людина має 
справу не з об’єктивним світом, не з матеріальним предме-
том, а зі світом свого власного досліду та потоком свідомо-
сті, при цьому долаючи несміливість, сумнів і тривогу. 
Як стверджує У. Джемс, під суб’єктом практичної діяльно-
сті розуміються індивід, який має власну мету. Слід 
підкреслити, що об’єктивна істина У. Джемсом заперечу-
ється, що пов’язано з тим, що для нього початком і кінцем 
його філософствування залишається індивід з його 
особистим досвідом.  

Як бачимо, Ч. Пірс заклав основу прагматизму, а розви-
нути їх у широкий світогляд, в особливе філософське 
вчення було справою У. Джемса, а потім і Дж. Дьої. 

Стимули будь-якого виду діяльності вводяться до єди-
ної основи, якою є звичка (по Дж. Дьої), що розуміється 
як стійке вірування, а вірування, в свою чергу, визнача-
ється як готовність діяти певним чином. Звідси випливає: 
універсальним засобом здійснення бажаних змін в будь-
якій сфері суспільного життя являється зміна звичок, 
відміна старих і створення нових, більш корисних і 
ефективних. 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, 
що теорія прагматизму буде сприяти стабілізації та 
розвитку внутрішнього ринку України: і соціального, і 
економічного, і політичного. 
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Постановка проблеми. Актуалізація питання під-

готовки конкурентоспроможних фахівців пов’язана з 

об’єктивними умовами існування конкурентного середо-

вища сучасного соціально-економічного простору. І цей 

простір не обмежується кордонами окремої країни, а тим 

більше окремого підприємства. Відкритість і мобільність 

сучасного світу диктує загальні вимоги до фахівця, який, 

апріорі, має володіти певними конкурентними превагами, 

відчувати тренди і швидко реагувати на зміни. Інакше, 

він ризикує залишитись на лаві запасних. А таких «запас-

них» серед молоді, в середньому у світі 13,5%, в той час 

як серед всього населення цей показник дорівнює 6,4%, 

серед дорослого населення – 4,5%. [2]  

Тому не дивно, що молодь, яка серйозно ставиться до 

свого майбутнього, усвідомлює значення фахової вищої 

освіти. І хоча, іноді лунають думки про те, що освіта не є 

гарантом заможного, успішного професійного майбут-

нього, аналіз Інституту демографії та соціальних 

досліджень НАНУ доводить, що «серед осіб із повною 

вищою освітою частка бідних – 13%, із середніми дохо-

дами – 32%, а заможних – 12%. Водночас серед людей із 

повною загальною середньою освітою бідних уже 29%, 

людей із середніми доходами – 19%, а заможних – лише 

4%. Наявність у родині хоча б однієї людини з вищою 

освітою знижує ризик бідності на 38%, а двох – на 
54%» [11]. 

Ця об’єктивна реальність формує в суспільстві попит 

на якісну вищу освіту, а заклади вищої освіти – націлює 

на пошук ефективних моделей підготовки конкуренто-

спроможних фахівців. І більшість таких моделей ґрунту-

ються на аналізі запитів провідних роботодавців світу, 

для яких конкурентоспроможність персоналу корелюється 

з конкурентоспроможністю підприємства і країни в цілому. 

Різні аспекти конкурентоспроможності досліджували 

Друкер П., Макконнелл К., Портер М., Богиня Д., 

Грішнова О., Ліньова О., Сазонова А., Петрова І., 

Пометун О., Хуторський А. В контексті моделювання 

процесу підготовки компетентного фахівця суттєвим 

доробком є праці Штофф В., Клокар Н., Олійника В., 

Семенової А. та ін.  

Метою статі є проектування, на основі виділених фак-

торів і критеріїв, моделі оцінки рівня конкурентоспро-

можності майбутнього менеджера на сучасному ринку 

праці. 

Виклад основного матеріалу. Виконуючи свою осно-

вну мету – підготовку конкурентоспроможних фахівців, 

вітчизняні заклади вищої освіти мають взяти на озброєння 

моделі оцінки конкурентоспроможності, які вже ефективно 

зарекомендували себе на світовому ринку. Серед них: 

модель оцінки конкурентоспроможності окремих видів 

бізнесу Бостонської консалтингової групи (матриця BCG); 

багатофакторна модель аналізу і визначення страте-

гічних позицій конкретних бізнесів (матриця GE/ 

McKinsey); модель багатопараметричного стратегічного 

аналізу оцінки кількісних і якісних параметрів бізнесу 

Британсько-Голландської компанией Shell, (матриця 

направленої політики Shell / DPM (Direct Policy Matrix), 

модель стратегічного аналізу і планування консалтингової 

організації Артур Д. Литтл (ADL/LC), призначення якої 

полягає у забезпеченні менеджерів потужним інстру-

ментом аналізу портфельних стратегій; модель аналізу 

впливу ринкової стратегії на прибуток компанії «General 

Electric» (метод PIMS – Profit Impact of Market Strategy): 

модель позиційного аналізу (чи позиціонування) – 

визначення місця, яке займає компанія, продукція, торгова 

марка на ринку по відношенню до інших компаній, 

продукції, торгових марок і споживачів; модель GAP-

аналізу – це комплексне дослідження розриву між поточ-

ним станом компанії і бажаним (в перекладі з англійської 

мови означає «розбіжність, пробоїна»); модель LOTS – 

послідовна діагностика проблемних аспектів конкуренто-

спроможності бізнесу з урахуванням ролі людського 

капіталу задля досягнення формування професійної 

команди конкурентоспроможних фахівців: SWOT-аналіз – 

метод перетворення слабких сторін бізнесу в сильні, а 

загроз у можливості в бізнес-середовищі та ін. [8-10]. 

У статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти проектування компетентнісної моделі 

випускника – майбутнього менеджера. Компетентнісна модель випускника – це сукупність факторів і 

критеріїв, які визначають здатність і готовність майбутнього менеджера ефективно здійснювати 

професійну діяльність, а також рівень досягнення кінцевої мети закладу вищої освіти – підготувати 

конкурентоспроможного фахівця. Оцінювати рівень конкурентоспроможності пропонується на основі 

кваліметричного підходу. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, випускник закладу вищої освіти, модель конкуренто-

спроможного випускника, кваліметричний підхід. 
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Ці моделі мають опанувати, в першу чергу, майбутні 

менеджери, конкурентоспроможність яких на ринку і 

визначатиме загальний успіх компаній (чи підрозділів), 

якими вони будуть управляти.  

Майбутнім менеджерам сьогодні не обійтись без опану-

вання трьома важливими групами компетентностей: 

особистісної, соціальної та професійної. І рівень 

оволодіння відповідними компетенціями і буде слугувати 

основним результатом діяльності закладу вищої освіти 

по підготовці конкурентоспроможного випускника. 

Компетенція це ресурсний потенціал випускника – «я 

знаю як», а компетентність – це комплексна характерис-

тика здатності особистості ефективно застосовувати 

набуті компетенції в практичній діяльності («я умію і 

можу так»).  

Відповідно – компетентність виявляє якість випуск-

ника, а компетенції – її характеристики [4-7]. 
Тільки ефективне поєднання професіоналізму і універ-

салізму може забезпечити майбутньому менеджеру конку-

рентоспроможність на ринку праці, а закладу вищої 

освіти – конкурентність на ринку освітніх послуг. 

Таким чином, потрібний нерозривний зв’язок теорії і 

практики. Для цього необхідно змоделювати «ідеальний 

образ» конкурентоспроможного менеджера, заклавши в 

нього чіткі фактори і критерії, які конкретизують 

особистісну, соціальну і професійну компетентність.  
Така компетентнісна модель випускника-менеджера 

систематизує усі запити зацікавлених сторін, уможливить 

цілеспрямований розвиток актуальних компетенцій та 

забезпечить відповідну системність у професійній 

підготовці. А дієвість цієї моделі напряму залежить від 

запровадження механізму об’єктивного (математичного) 

оцінювання, визначених в ній факторів і критеріїв. 

Оскільки, навіть ідеальна описова модель, не наблизить 

нас до бажаного результату. Тільки коли кінцеву мету 

(бажаний результат, «ідеальний образ») можна виміряти 

в цифрах, з’являються підстави для об’єктивного аналізу. 

Таке оцінювання можливо реалізовувати використовуючи 

інструменти кваліметричного вимірювання [1, 3].  

Кваліметрія – це наука про методи кількісного оціню-

вання якості продукції (від латинського «квалі» – якість 

та древньогрецького «метріо» – вимірювати). 
Сутність кваліметричного підходу та методика побу-

дови факторно-критеріальних моделей широко представ-

лено в науковій літературі. Аналіз досліджень науковців 

довів, що використання кваліметрії в освіті є прогресивним 

кроком, який сприяє кращому розв’язанню низки проблем 

і, насамперед, підвищенню її якості [3]. 

Головне, треба розуміти, що будь-яке якісне явище 

можна розкласти на фактори та критерії, які допомагають 

розкрити це явище; визначити вагомість факторів, тобто 

їх пріоритетність та оцінити кожний критерій в межах 

від 0 до 1.0. Чим вищий рівень розвитку того чи іншого 

критерію, тим ближче до одиниці його комплексна оцінка. 

Технологія кваліметрії дає можливість виміряти резуль-

тати, що фіксують досягнення мети на певний момент 

часу. Здійснюється це завдяки дотриманню основних 

принципів кваліметрії. Розкриємо їх, звертаючись до 

методу факторно-критеріального моделювання, наведе-

ному в табл.1. 

Перш за все, будь-яке якісне явище можна подати як 

сукупність певних властивостей. Звертаючись до наукової 

літератури та аналізуючи оцінки експертів-практиків ми 

спробували виявити якості, які притаманні успішному 

менеджеру, які забезпечують йому певні конкурентні 

переваги на ринку праці. Як зазначено вище, задля здійс-

нення ефективної професійної діяльності сучасний 

конкурентоспроможний менеджер має володіти щонайме-

нше трьома групами компетентностей: особистісними, 

соціальними та професійними. Ми включили ще й мотива-

цію, оскільки мотив це внутрішня спонукальна сила, яка 

рухає людиною у здійсненні певних дій, особливо в профе-

сії. Ці групи компетентностей в нашій моделі є факторами 

оцінки якості конкурентоспроможності менеджера 

(графа 1).  

Таблиця 1. 

Факторно-критеріальна модель оцінки конкурентоспроможності майбутнього менеджера 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соціальна 

компетентність 

  

  

  

0,25 

  

  

  

1. Здатність і готовність співпрацювати 

з колегами і партнерами 
0,30 К1 0,8 0,24 0,17 

 

 

 
2. Дотримання принципів поваги, 

людської гідності; уміння підтримувати 

комфортний морально-психологічний 

клімат в компанії, корпоративну 

культуру; дотримання норм і правил 

ділового етикету 

0,25 К2 0,9 0,225 

3. Розвиненість почуття соціальної 

відповідальності і солідарності 
0,25 К3 0,6 0,15 

4. Уміння згуртовувати колектив та 

враховувати різні точки зору 

0,2 К4 0,4 0,08 
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2. Мотивація 

  

  

0,21 

  

  

5. Наявність здорової амбітності 0,33 К5 0,8 0,264 0,15 

 

 

6. Бажання кар’єрного зростання 0,35 К6 1 0,35 

7. Уміння використовувати стимули 0,32 К7 0,3 0,096 

3. Професійна 

компетентність 

  

  

  

0,30 

  

  

  

8. Знання и уміння в галузі теорії і 

практики управління Уміння 

визначати місію, мету та завдання 

організації. здатний розробляти і 

реалізовувати стратегії  

0,20 К8 0,7 0,14 0,20 

 

 

 

9. Навички забезпечення 

ефективного планування, 

прогнозування, координації та 

контролю за діяльністю організації 

0,2 К9 0,8 0,16 

10. Уміння ефективно 

використовувати інформаційні 

ресурси 

0,20 К10 0,5 0,1 

11. Уміння приймати ефективні 

управлінські рішення; реалізувати 

управлінські функції: 

адміністративні, фінансово-

господарські, представницькі 

0,40 К11 0,7 0,28 

4. Особистісні 

якості 

  

  

  

  

  

  

0,24 

  

  

  

  

  

  

12. Лідерство, організаторські 

здібності, особиста відповідальність 

0,20 К12 1 0,2 0,18 

 

 

 

 

 

 

13. Упевненість у собі, 

наполегливість та відданість справі 

0,17 К13 0,8 0,136 

14. Креативність, відкритість до 

нового, винахідливість, ініціатив-

ність і здатність генерувати ідеї 

0,16 К14 0,7 0,112 

15. Дотримання загальних моральних 

норм та якостей 

0,14 К15 0,5 0,07 

16. Наявність аналітичного мислення; 

здатний до самоаналізу, рефлексії, 

саморозвитку 

0,12 К16 0,9 0,108 

17. Комунікабельність і відчуття 

успіху, емоційна врівноваженість та 

здатність працювати в колективі 

0,11 К17 0,7 0,077 

18. Стресостійкість, поведінка в 

умовах ризику 

0,10 К18 0,6 0,06 

Загальна оцінка 1,00   

    

0,71 
 

Далі визначається вагомість кожного фактору з точки 

зору пріоритетності. Якщо модель, як у нашому випад-

ку, містить чотири фактори і всі вони рівнозначні на 

думку експертів, вагомість кожного з них дорівнюва-

тиме 1 : 4 = 0,25. Якщо ж фактори мають різну вагомість, 

то найпріоритетнішим надається більше значення. Але 

сума вагомості всіх факторів щоразу повинна дорів-

нювати 1.0 (графа 2). 

Визначити вагомості факторів можна експертним 

шляхом, який належить до класу задач прийняття 

рішення на основі узагальнення колективного досвіду 

(колективна мудрість), або іншими словами на основі 

обробки висновків експертів. З точки зору зручності 

методики проведення опитувань експертів найбільш 

наочним, гнучким і доступним для обробки результатів є 

метод Делфі (або метод дельфійського оракула), який 

запропонували у США на початку 50-х років учені 

Т.Дж. Гордон та О. Хелмер [3]. 

Наступним кроком є розкриття кожного фактору 

через низку критеріїв, що наочно демонструється у графі 3. 

Вагомість критеріїв визначаємо також за допомогою 

методу Делфі (графа 4). 

Рівень досягнення за кожним із критеріїв оцінюється 

від 0 до 1.0: чим менше за 1,0 буде оцінка, тим нижче 

рівень володіння певною компетентністю (графа 6).  

У підсумку визначається комплексна оцінка рівня 

конкурентоспроможності майбутнього менеджера (графа 8). 

У нашому прикладі це 0,71, що говорить про середній 

рівень конкурентоспроможності: 

0–0,50 – рівень конкурентоспроможності не відповідає 

вимогам; 

0,51–0,64 – рівень конкурентоспроможності нижче за 

середній;  

0,65–0,79 – рівень конкурентоспроможності середній; 

0,80–1,00 – високий рівень конкурентоспроможності. 

Комплексну кількісну оцінку (К к) можна подати як 

суму оцінок кожного фактору (графа 8): 

К к = Кф1 + Кф2 + Кф3+ Кф4 

Наприклад оцінка якості по першому фактору 

визначається за формулою: 

К ф1= m ( v1
к

1 + v2
к

2
 + v

3
к

3
 + v

4
к

4); 

Де: К ф1 – кваліметрична оцінка першого фактору; 

m – вагомість відповідного фактору; 
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v
1
; v

2
; v

3
; v

4
; – вагомість відповідного критерію (в 

частках одиниці);  
к

1
; к

2
; к

3
; к

4
; – значення експертних оцінок кожного 

критерію. 
Для зручності користування такими моделями усі 

підрахунки закладено в комп’ютерну програму, яка 
миттєво проводить необхідні математичні дії. Самому 
майбутньому менеджеру, чи будь-якому експерту 
достатньо тільки в графі 6 проставити оцінки, на які, з їх 
точки зору, заслуговує той кого оцінюють, а далі 
програма сама виводить комплексний результат. 

Аналізуючи оцінки по кожному критерію, можна 
чітко визначити вади, слабкі місця, конкретні напрями, 
над якими треба додатково попрацювати і які занижують 
загальний рівень конкурентоспроможності майбутнього 
менеджера. 

В наведеному прикладі моделі одразу видно які 
компетенції недостатньо опановані. Наприклад, досить 
низьку оцінку отримали скажімо К4 – «Уміння згуртову-
вати колектив та враховувати різні точки зору» (оцінено 
в 0,4); К7 – «Уміння використовувати стимули» (оцінено 
в 0,3); К10 і К15 – «Уміння ефективно використовувати 
інформаційні ресурси» та «Дотримання загальних мораль-
них норм та якостей» оцінено в 0,5. Це не може не впли-
вати на загальну оцінку рівня конкурентоспроможності 
майбутнього менеджера. 

Виявивши, таким чином, слабкі місця в підготовці ме-
неджера з’являється можливість розробки індивідуального 
навчального та розвивального контенту, який допоможе 
підвищити рівень опанування тими чи іншими уміннями 
і навичками, а саме: додаткові навчальні курси, тренінги, 
консультації, самоосвіта і т.п. 

Висновки. У підсумку зазначмо, що проектування да-
ної моделі здійснювалось з урахуванням експертних 
думок та рекомендацій провідних вітчизняних і зарубіж-

них топ-менеджерів. 
Таким чином, нами здійснено узагальнення найбільш 

значимих факторів і критеріїв в контексті сучасних 
вимог до рівня підготовки майбутнього фахівця. А об’єк-
тивний і наочний кваліметричний інструментарій оціню-
вання допоможе вчасно виявити і систематизувати резерви 
у підготовці конкурентоспроможного фахівця. Тим 
самим, конкурентоспроможність можна розглядати як 
результат діяльності закладу вищої освіти та самоосвіти 
майбутнього фахівця. Високий рівень сформованості 
конкурентоспроможності дозволить йому самостійно 
орієнтуватися у професійному світі і вибудовувати 
індивідуальний вектор свого розвитку.  
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The theoretical and practical aspects of planning of competitives model of graduating student are examined in the article – 
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  Поставновка проблеми. Сучасні економічні умови 

вимагають достовірної облікової інформації про діяльність 

суб’єктів господарської діяльності. Без такої інформації 

неможливо зробити висновок про ефективність господар-

ської діяльності підприємства, правильність застосування 

законодавства, своєчасність сплати податків тощо. 

Об’єктивна інформація про діяльність окремих господарсь-

ких суб’єктів дає можливість контролювати відповідність 

діяльності підприємства тим чи іншим правилам, законам і 

інструкціям, що регламентують його роботу. Такі дані 

може знайти будь-яка зацікавлена сторона у аудиторсь-

кому звіті. Саме тому удосконалення аудиту фінансових 

результатів підприємств є актуальною темою сьогодення. 

Наукова цінність дослідження даного питання полягає 

щей в тому, що в статті піднято тему пронозного аудиту, 

який має значну кількість переваг, але не є широко засто-

совуваним на практиці в наш час. 

Метою статті є визначення реального стану і проблем 

розвитку аудиторської діяльності фінансових результатів 

субєктів господарської діяльності в Україні та пошук 

перспективних способів їх подолання. 

Аналіз попередніх досліджень. Проблемам розвитку 

ринку аудиторських послуг та аудиту вцілому присвячено 

ряд праць вітчизняних учених. Н. Кужельный, Е. Петрик, 

Ф. Бутинець, Г. Давидов присвячують свої дослідження 

питанням розвитку, організації аудиту та вказують на 

певну завершеність формування національної системи 

аудиту в країні. О. Редько в своїй праці аналізує показники 

діяльності на ринку аудиторських послуг в Україні. 

Н.І. Дорош досліджує організацію аудиторської діяльності 

та звертає увагу на контроль якості ринку аудиторських 

послуг в Україні, І. Пилипенко вважає, що «…необхідно 

удосконалювати нормативну базу котра регулює аудитор-

ську діяльність…».  

Виклад основного матеріалу. В даний час все більше 

компаній мають потребу не тільки в організації бухгал-

терського та податкового обліку, але і в його постійному 

контролі. Потрібно відзначити, що навіть досвідчений 

бухгалтер може помилятися, і ці помилки можуть обер-

нутися колосальними збитками і завдати непоправної 

шкоди компанії. Уникнути багатьох неприємностей 

допомагає аудит.  

Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році, 

Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати своє 

законодавство з європейськими нормами. І перш за все 

це стосується ділового законодавства, включаючи сферу 

фінансової звітності та аудиту.  

У зв’язку з тим, що Україна вступає в ЄС в 2017 році 

були внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерсь-

кий облік та фінансову звітність в Україні». Згідно з 

новими вимогами закону, підприємства поділяються за 

категоріями, і з’являються нові вимоги до аудиту певних 

категорій підприємств, включаючи підприємства суспіль-

ного значення – нове поняття, яке було внесене в україн-

ське законодавство відповідно до загальносвітової 

практики. Для більшості компаній України фінансова 

звітність разом з обов’язковим аудиторським звітом стає 

надбанням громадськості, оскільки з’являється нова 

вимога щодо оприлюднення звітності для низки категорій 

підприємств. Також тепер разом з фінансовою звітністю 

більшість компаній повинна буде надавати звіт про 

управління, який відображає стан і перспективи розвитку 

підприємства і розкриває основні ризики та фактори 

невизначеності щодо його діяльності.  

Отже, в результаті нововведень ринок аудиторських 

послуг отримає більшу прозорість діяльності бізнесу, що 

підвищить довіру зарубіжних інвесторів до українських 

компаній і підвищить інвестиційну привабливість 

України в цілому.  

Велике значення в даний час набуває аудит фінансових 

результатів. Фінансові результати відображають мету 

підприємницької діяльності, її доходність, і є вирішаль-

ними для підприємства. Крім цього, фінансові результати 

цікавлять засновників, інвесторів, кредиторів, державні 

органи, фондові біржі та ін.  

Аудит фінансових результатів має вагоме значення, 

Дана стаття присвячена аудиту господарської діяльності українських підприємств. В зв‟язку з 

відкриттям європейського ринку актуальним питанням для українських підприємств залишається 

питання аудиту фінансових результатів підприємств як одного із важливіших напрямів на шляху до 

розвитку вітчизняної економіки в цілому. Важливим елементом в управлінні господарською діяльністю 

підприємства є створення необхідного інформаційного забезпечення, тому що для прийняття ефективних 

управлінських рішень необхідна достовірна інформація про фінансові результати діяльності, яка може 

бути сформована з урахуванням специфіки господарювання підприємств та їх організаційної структури і 

розкрита у аудиторському звіті. 

Ключові слова: аудит, фінансові результати, прибуток, збиток, управління.  
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оскільки дозволяє забезпечити достовірність показників 

обліку й звітності про фінансові результати підприємств 

та сприяє зрoстaнню рівня рeнтaбeльнoстi суб’єктів 

господарювання на національному та міжнародних ринках. 
Головною метою розроблення методики аудиту фінансо-

вих результатів діяльності підприємств є: підвищення 

якості аудиту; дoсягнeння пoстaвлeної мeти aудиторської 

пeрeвірки; забезпечення повноти аудиту фінансових 

результатів діяльності.  

Під час написання статті нами була досліджена схема 

формування і відображення в обліку чистого прибутку 

(збитку) підприємства, запропонована Л.П. Кулаковською 

та Ю.В. Пічей у навчальному посібнику «Організація і 

методика аудиту» [1]. 

На перший погляд запропонована схема достатньо і по-

вно розкриває процес формування фінансового результату 

підприємства. Проте на нашу думку така схема є застарі-

лою, оскільки Наказом № 627 від 27.06.2013 було внесено 

зміни до Плану рахунків та Інструкції про застосування 

Плану рахунків і виключено з Плану рахунків та Інструкції 

про застосування Плану рахунків рахунки 75 «Надзвичайні 

доходи» та 99 «Надзвичайні витрати. При написанні 

статті нами були враховані зміни в законодавстві та 

адаптовано схему до сучасних умов (рис.1). 
 

 
 

 

Рис.1. Схема формування і відображення в обліку чистого прибутку (збитку) підприємств 
 

Також ми вважаємо , що цю схему можуть застосову-

вати лише ті підприємства, які знаходяться на стадії 

зрілості. Ми вирішили доповнити дану схему , щоб вона 

могла бути застосованою для підприємств, які тільки 

виходять на ринок. На нашу думку, такі підприємства 

мають окремо, детально та поетапно аналізувати інформа-

цію про понесені підприємством витрати та відображати 

їх в бухгалтерському обліку. Причиною цього є той факт, 

що витрати на початок діяльності об’єднуються у групи 

відповідно до характеру або елементів та не перерозподі-

ляються згідно з їх різноманітними функціями на 

підприємстві. 

На етапі входження на ринок фірма має значні витрати 

на організацію діяльності, збут, ведення маркетингової 

політики, проведення стратегічних досліджень та 

дослідження кон’юктури ринку. Цей етап безумовно 

дуже важливий з точки зору подальшого розвитку [1]. 

Тому при проведенні аудиту на такому підприємстві 

важливо приділити більше уваги вивченню ділянки форму-

вання фінансового результату та доцільності віднесення 

витрат на рахунки бухгалтерського обліку. Також слід 

перевірити склад витрат за статтями згідно із застосовува-

ною підприємством класифікацією і наскільки точно та 

повно вони відображені в системі бухгалтерського 
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обліку, перевірити обґрунтованість віднесення витрат до 

складу витрат на «старт-ап».  

На нашу думку, необхідно вдосконалювати систему 

управління фінансовим результатом підприємства 

сформувавши її в загальній системі бухгалтерського 

обліку, яка забезпечує найбільший ступінь інтеграції, 

координації та контролю всіх основних аспектів цього 

виду управлінського процесу, що сприятиме стратегії 

розвитку бізнесу. Загалом під прогнозним управлінням 

фінансовим результатом слід розглядати процес змін, 

спрямованих на переорієнтування діючої стратегії 

управління з урахуванням внутрішніх можливостей та у 

відповідності умовам зовнішнього середовища, що 

сприятиме надходженню інвестицій. 

Таким чином, дослідження та удосконалення питань 

формування та обліку фінансових результатів полягає у 

наданні об’єктивної інформації щодо фінансового 

результату й ефективного використання оприлюднених 

показників фінансової звітності, яка знайде своє 

відображення у аудиторському звіті. В свою чергу це 

позитивно позначиться на бізнес-кліматі в якому знахо-

диться підприємство. 

Підприємство через понесені витрати на початок діяль-

ності може певний період бути збитковим і цим самим 

не привертатиме уваги інвесторів та покупців. Новоутво-

рені підприємства під час визначення відповідності 

критеріям застосовують показники доходів та витрат на 

дату складання річної фінансової звітності. Тобто у 

першому звітному періоді (яким уважається рік із дати 

початку створення підприємства до 31 грудня) нові 

підприємства вперше визначатимуть, до якої категорії 

вони належать, за результатами власної діяльності в 

такому році та який їх внесок в економіку держави. 

Ми вважаємо, що в наш час доцільним було б викорис-

тання прогнозних показників в обліку. Це нова ділянка в 

обліку, використання якої було б надзвичайно актуальним 

в період проходженням підприємством стадій життєвого 

циклу з моменту входження на ринок і до періоду зрілості.  

Прихильником прогнозного обліку був професор 

А. Кузьмінський , котрий передбачав, що у перспективі 

розвиватиметься новий вид обліку в системі загального 

обліку. Він говорив про виникнення «прогнозного обліку 

для визначення, вивчення та відображення господарських 

операцій, які можуть відбутися в результаті відхилень 

від встановлених параметрів». При цьому зазначалося: 

«Прогностичному обліку належить велике майбутнє, 

оскільки він дозволяє приблизити облік до потреб управ-

ління, дати готові варіанти ефективних управлінських 

рішень. Це, у свою чергу, дасть можливість у майбутньому 

запобігти небажаним господарським операціям, що викли-

кають перебільшення матеріальних і трудових ресурсів і 

цим самим знизить бажаний фінансовий результат». 

Звичайно, ведення такої ділянки бухгалтерського 

обліку потребує в першу чергу законодавчого регулюван-

ня, якого на сьогодні в Україна, на жаль, немає. Але є 

безліч переваг відображення в обліку прогнозних показни-

ків, які впливатимуть на фінансовий результат та рейтинг 

фірми. Зокрема користувачі облікової інформації матимуть 

змогу побачити: 

1) загальну динаміку діяльності підприємства, яка 
буде зрозуміла кожній зацікавленій стороні; 

2) динаміку доходів від реалізації продукції, робіт 

послуг, чистий дохід; 

3) обсяг прибутку, який має бути одержаним у наступ-

ному періоді  

4) прогноз руху грошових коштів; 
5) прогноз джерел капіталу й оцінку його використання 

в наступному періоді. 

6) прогноз надходження і витрачення активів, якими 
володіє підприємство. 

Насамперед мова йде про суцільність відображення 

інформації у системі бухгалтерського обліку. Очевидно, 

що господарські факти повинні у повній мірі відобража-

тися в системі бухгалтерського обліку без вибірковості. 

Разом з тим, слід зазначити, що спочатку в обліку визна-

чається повний перелік об’єктів, повна техніко-економічна 

характеристика яких і фіксується у первинних документах 

і в облікових регістрах. Саме інформація про них і має у 

подальшому бути суцільною без будь-яких винятків. 

Наведене аж ніяк не вступає у протиріччя з основними 

постулатами прогнозного обліку. Правда при цьому 

очевидна необхідність визначення окремого переліку 

його об’єктів, у розрізі яких має відображатися економічна 

інформація. Очевидно, що сферою дії прогнозного обліку 

має стати весь процес поведінки підприємства на ринку, 

починаючи від реальних техніко-економічних характери-

стик пропонованих для реалізації продуктів (виконання 

робіт, надання послуг) і завершуючи формуванням інфор-

мації про ситуацію на ринку та основних конкурентів. 

Ми підтримуємо думку, що потрібно запровадити таку 

ділянку в бухгалтерському обліку, як прогнозні показ-

ники, щоб без проведення складних розрахунків було 

зрозуміло по яких позиціях підприємство досягло постав-

лених цілей за звітний рік, вийшло на запланований 

фінансовий результат та в якому напрямку рухається.  

Керівництво підприємства, яке зацікавлене в результа-

тах та позиціях на ринку обов’язково має захистити його 

від можливих ризиків. З цією метою і проводять загальний 

аудит, який охоплює всі ділянки, в тому числі і форму-

вання фінансового результату. Поряд із проведенням 

загального аудитом існує велика потреба в проведені 

прогнозного аудиту, який вирішує питання стратегії 

розвитку фірми, компанії на перспективу. Прогнозний 

контроль – це перевірка оптимальності стратегії і 

програми розвитку фірми відповідно до прогнозного 

маркетингового середовища та розробки рекомендацій 

щодо вдосконалення їх. Процес планування аудиту здій-

снюють на початковій стадії аудиторської перевірки, і 

його основною метою є надання аудиторами підприємст-

вам і організаціям різних форм власності ефективних 

аудиторських послуг у встановлений договором термін. 

Це означає належне виконання аудиторами своїх функціо-

нальних обов’язків на високому рівні професійних 

стандартів. Планування забезпечує формування відпо-

відної думки аудитора про фінансову звітність суб’єкта 

перевірки з мінімальними затратами, виділення при 

цьому найбільш важливих і суттєвих частин і виключен-

ням зайвого часу, який міг би бути витрачений на питання 

аудиту з низьким рівнем ризику. За допомогою ефектив-

ного прогнозного аудиту вирішують наступні завдання: 

1) ознайомлення з бізнесом клієнта і вдосконалення 
його облікової системи; 
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2) оцінка ризику, пов’язаного з бізнесом, обліковою 
системою і внутрішнім контролем; 

3) визначення стратегії вдосконалення фінансового 

результату у відповідності до оцінки ступеня аудиторсь-

кого ризику. 

В процесі проведення аудиту аудитори проводитимуть 

процес аналізування на основі інформації, одержаної від 

керівництва, якість і достовірність якої – питання 

проблематичне. Тому даний факт в обов’язковому порядку 

має бути відображений документально у системі бухгал-

терського обліку і враховуватись при відображенні 

фінансового результату. Його об’єктами при цьому 

будуть не аналітичні матеріали (хоча вони викори-

стовуватимуться у процесі підготовки та прийняття 

стратегічних рішень), а висновки з конкретними цифро-

вими даними. А це якраз той факт, коли об’єктом бухгал-

терського обліку буде не факт господарської діяльності, 

а висновки економічного аналізу. Тобто, спочатку йде 

економічний аналіз, а лише після нього облік, що, на 

перший погляд, свідчить про нелогічність опрацювання 

інформації. Однак, пропонований порядок має певний 

позитив, так як при цьому у системі прогнозованого 

обліку будуть формуватися лише конкретні інформаційні 

потоки і цифрові дані у вигляді, максимально придатному 

для напрацювання та прийняття стратегічних управлінсь-

ких рішень. 

Тобто для новостворених підприємств найбільша пере-

вага такого виду аудиту полягає у можливості передба-

чення непідйомних завдань та планів, які ставляться 

перед ними в перші роки діяльності та уникнення майбут-

ніх збитків. Не завжди вироблення більшого обсягу 

продукції (надання послуг та виконання робіт) на початко-

вих етапах означає кращий результат і несе за собою 

отримання прибутку.  

Висновки. Отже, в процесі написання статті ми дійшли 

висновку, що в системі бухгалтерського обліку фінансових 

результатів та проведенні аудиту цієї ділянки є 

перспективні напрямки розвитку, які допоможуть підпри-

ємствам втримувати свої позиції на ринку, а новостворе-

ним підприємствам дадуть змогу вийти на новий рівень, 

цим самим створивши конкуренцію на національному 

ринку та можливість появи нових претендентів для участі 

на міжнародних ринках. За такої ситуації експортний 

потенціал підприємств в Україні зросте, з’явиться 

більший інтерес до вітчизняних виробників та поста-

чальників і в кінцевому результаті покращиться економі-

чне становище України в цілому. 
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Постановка проблеми і актуальність дослідження. 

Підприємство, проводячи аудит повинно розуміти важли-

вість справи, адже це виявляється в складності та важливо-

сті обліку компонентів таких активів, їх вагомим ефектом 

на фінансовий стан компанії. 

Аудит нематеріальних активів проводять щоб підтвер-

дити інформацію про повноту, достовірність, законність 

та правильність відображення в обліку нематеріальних 

активів, а також щоб підприємство відповідало вимогам 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 

організації і методики аудиту нематеріальних активів 

приділялася значна увага таких відомих вчених економіс-

тів, як Ф.Ф. Бутинець, В.Ф. Голов, Г.М. Давидова, 

М.В. Кужельний, М.В. Мельник, Е. Петрик, В.Я. Савченко, 

В.О. Шевчук, Л.М. Янчева та інші. Окремі праці вчених 

містять вузький перелік інформаційних джерел, не 

повний перелік аудиторських процедур, етапів перевірки 

та результативних робочих документів для підтвердження 

достовірності обліку і звітності. Але в роботах вищевказа-

них вчених не достатньо приділено увагу питанням щодо 

аудиту нематеріальних активів. 

Метою статті є проведення експрес-аудиту з метою 

розробки науково-обґрунтованої послідовності аудиту 

нематеріальних активів за видами діяльності підприємства. 

У зв’язку з тим, що аудиторська перевірка – це творчий 

процес аудитора виходячи із його професіоналізму, 

організаційно – технологічних особливостей підприємства 

можлива різна послідовність аудиту. 

Виклад основного матеріалу 

Для проведення своєї діяльності майже всі підприємс-

тва в Україні використовують нематеріальні активи, до 

яких можна віднести: комп’ютерні програми, патенти, 

промислові зразки, товарні знаки (знаки обслуговування) 

та ін.. Як правило це об’єкти, які не мають матеріальної 

форми та знаходяться на балансі підприємства для отри-

мання економічної ефективності. 

Під час проведеного дослідження, нами було встанов-

лено, що аудит нематеріальних активів ставить перед 

собою такі цілі: 

– зробити перевірку активів підприємства, визначити 

чи вірно їх віднесли до нематеріальних активів; 

– обстежити точність формування їх первинної 

вартості, враховуючи різні шляхи її прибуття; 

– встановити відповідність складання документів і 

вчасного висвітлення в обліку дій з руху нематеріальних 

активів; 

– перевірити відповідність застосування, розрахунку 

та відображення зносу (амортизації); 

– перевірити доцільністьта правильність проведення 

капітального та поточного ремонту; 

– перевірити чи точно показано в обліку фінансових 

результатів вибуття нематеріальних активів; 

– підтвердити законність та правильність відображення 

в обліку операцій з оренди [2]. 

Аудитор, після того як отримав доручення провести 

аудит нематеріальних активів, починає складати програму 

за якою проводитиме аудит нематеріальних активів і 

відносно її приступає робити перевірку. 

Аудит розпочинається з того, що перевіряється облік 

нематеріальних активів, який повинен вестись на підставі 

затвердженого Наказу про облікову політику підприємства. 

Потім, в залежності від організаційних особливостей 

роботи підприємства, аудитор визначає методику прове-

дення аудиту, яку можна застосувати під час перевірки. 

Слід зазначити, що під час перевірки аудитору своїх 

робочих документах може зазначати (робити посилання) 

на ведення обліку згідноданого наказу. 

Після цього проводиться перевірка показників фінансо-

вої звітності, які відображають інформацію про наявність 

та рух нематеріальних активів. 

Перевіряючий робить тести на відповідність, тобто 

опитує посадову особу щоб визначити моменти в обліку 

нематеріальних активів, до яких аудитор повинен бути 

особливо уважним, та які завдання потрібно поставити 

при проведенні перевірки з застосуванням вибірки. 

Потім аудитор робить перевірку залишків і оборотів по 

рахунках, користуючись при цьому різними методами і 

прийомами [3]. 

Протягом проведення перевіркинематеріальних активів, 

аудитор досліджує нормативно-законодавчі акти та 

внутрішні стандарти, які змушують дотримуватися 

правил в обліку і під час користування основними засо-

бами в компанії [4]. 

У статті розглянуто особливості аудиту нематеріальних активів. З‟ясовано навіщо проводять аудит, 

що потрібно робити при плануванні аудиту, які цілі ставить перед собою аудит нематеріальних активів. 

Показано з яких етапів складається аудит. Детально прописано як проводиться аудит наявності та руху 

нематеріальних активів, аудит амортизації нематеріальних активів, аудит операцій із вибуття 

нематеріальних активів, аудит операцій, пов‟язаних із наданням прав на використання нематеріальних 

активів. Також вказано на що потрібно звертати увагу під час формування методики аудиту. 

Ключові слова: аудит, нематеріальні активи, підприємство, аудиторські фірми, облік, перевірка, 

активи, аудит наявності та руху нематеріальних активів, амортизація. 
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Вважаємо, що для перевірки нематеріальних активів, 

які є в наявності підприємства потрібно: 

• переглянути з якою періодичністю проводять їх інвен-

таризацію та наскільки вони відповідають законодавчим 

актам; 

• перевірити чи правильно оформлені результати інвен-

таризації. 

Так, якщо при проведенні інвентаризації було знайдено 

об’єкти нематеріальної власності, які були невраховані 

то вони повинні обов’язково оприбутковуватись на дату 

її проведення за справедливою вартістю або дооцінені, 

якщо вони повністю з амортизовані. Крім цього варто 

перевірити чи вірно заповнюють первинні документи які 

пов’язані з рухом нематеріальних активів [5]. 

Перевіряючи відповідність показників фінансової 

звітності з даними обліку нематеріальних активів, на 

нашу думку, потрібно: 

• перевірити як організований облік цих активів; 

• перевірити як відображаються у звітності нематеріа-

льні активи за їх видами та як вони відповідають даним 

обліку підприємства; 

• перевірити як показані у звітності розміри амор-

тизаційних відрахувань, а також як вони відповідають 

відомостям обліку підприємства. 

Якщо проводиться перевірка певних дій по прибуттю 

нематеріальних активів, томи вважаємо, що потрібно: 

• перевірити джерела за якими надходять нематеріальні 

активи; 

• перевірити чи правильно оформлені нематеріальні 

активи, які надійшли; 

• перевірити чи дійсно вірно визначено суми ПДВ під 

час їх надходження; 

• перевірити правильність використання типових форм 

первинних документів. 

Варто пам’ятати, що на даному відрізку перевірки ауди-

тор переглядає як зареєстровані в бухгалтерському обліку 

об’єкти, що відносяться до нематеріальних активів. Разом з 

тим перевіряють чи відповідають їх ознаки своїй природі 

та чи відповідають вони своїй класифікаційній групі. 

Під час дослідження було з’ясовано, що нематеріальні 

активи мають свої специфічні ознаки: 

• в них нема матеріально-речової форми; 

• ними користуються протягом тривалого часу; 

• в найближчий час до кінця незрозуміло чи отримає 

підприємство прибуток; 

• з ними підприємство отримує вигоди. 

Таким чином можна зробити висновок, що перевіряючи 

чи відповідає об’єкт всім ознакам нематеріального 

активу, перевіряючий має зробити перевірку чи правильно 

його оцінили. Нематеріальні активи оцінюють в залежності 

до способу за яким вони надходили на підприємство, 

вони регулюються П(с)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Проте, існують ситуації, в яких, наприклад, як необхідність 

вважається визначити справедливу вартість нематеріаль-

них активів при внесенні їх до статутного капіталу. Так 

Петрик О.А. [6] вважає, що в такому випадку можна ско-

ристатися вже розробленими підходами які оцінюють 

права інтелектуальної власності: 

• дохідний (знаходять суми доходів, які створюються 

об’єктом власності за рахунок користуванням об’єктом 

нематеріальних активів). 

• витратний (визначають витрати у цінах на даний час 

щоб створити об’єкт нематеріальних активів). 

• ринковий (базується на введення в дію методу порів-

няльного аналізу продажу). 

При правильній оцінці нематеріальних активів можна 

буде остаточно робити формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) використовуючи такий процес як амортиза-

ція, а також можна побачити фінансовий результат підпри-

ємства. 

Слід зазначити, що під час перевірки господарських 

операційз вибуття нематеріальних активів, аудиторові 

потрібно перевірити [7]: 

• проведення обліку й оподаткування операцій із про-

дажу виключних прав на об’єкти нематеріальних активів 

положенням нормативних актів; 

• облік операцій по передачі невиняткових прав на 

нематеріальні активи; 

• облік операцій по безкоштовній передачі нематеріаль-

них активів; 

• облік операцій по передачі нематеріальних активів 

як внесок до статутного капіталу; 

• облік операцій по списанню нематеріальних активів. 

Таким чином, вважаємо, що в ході аудиту операцій, 

пов’язаних із наданням прав на використання нема-

теріальних активівварто: 

– перевірити наявність та правильність складання 

договорів на використання нематеріальних активів; 

– перевірити відповідність бухгалтерського обліку 

прав на використання нематеріальних активів. 

Вважаємо, що така послідовність проведення перевірки 

нематеріальних активів допоможеузагальнити результати 

та покращити якість її проведення. 

В умовах вибору України шляху асоціації з Європейсь-

кою Спільнотою, виникає потреба приведення у відповід-

ність нормативно-правого регулювання операцій з 

нематеріальними активами. Тому, дійсне П(С)БО 8 «Нема-

теріальні активи» лише частково відповідає однойменному 

МСФЗ 38, і потребує подальшої адаптації. Також в Україні 

є наявна проблема із захисту прав інтелектуальної 

власності, оскільки недосконалість нормативно-правової 

бази не дають змову в повному обсязі ефективно викорис-

товувати нематеріальні активи у діяльності підприємств. 

Найважливішим критерієм якості аудиторських послуг 

є довіра з боку користувачів аудиторської інформації, 

зокрема ставлення до професійної думки аудитора. 

Якістю бухгалтерського обліку виступає корисність 

бухгалтерської інформації для зацікавлених користувачів. 

Рівень корисності бухгалтерської інформації залежить 

від ефективності системи внутрішнього контролю господа-

рюючого суб’єкта, а ступінь довіри до професійної 

думки аудитора – від ефективності системи контролю 

якості аудиту. Чим ефективнішим є система внутрішнього 

контролю, тим більшою є вірогідність одержання якісних 

аудиторських послуг. Проведення якісного аудиту 

нематеріальних активів значною мірою пов’язана із 

методикою проведення аудиту. 

На підставіпроведеного дослідження, було встановлено, 

що під час формування методики аудиту нематеріальних 

активів необхідно враховувати специфіку діяльності 

кожного підприємства, та будувати програму перевірки 

з урахуванням обсягів і кількості наданої інформації. 
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Тобто можна сказати, що чим вища кількість інформації 

наданої для перевірки, тобто інформації що склалася в 

системі бухгалтерського обліку на підприємстві, тим 

буде вищою якість проведеного аудиту. Відповідно і 

буде вищою впевненість користувача інформацією в її 

достовірності та можливості її використання. У сучасних 

умовах широкого застосування інформаційних систем, 

розміщення інформації про певний суб’єкт господарю-

вання може відіграти важливу роль у подальшій його 

господарській діяльності. Оскільки при пошуку нових 

контрагентів звертають увагу на розміщену інформацію 

про них, зокрема про позитивні чи негативні відгуки та 

періодичність проведення аудиту. 

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, 

слід зауважити, що нематеріальні активи являють собою 

специфічний об’єкт бухгалтерського обліку, якість 

проведення аудиту якого залежить від правильно обраної 

облікової політики. Аудит нематеріальних активів має 

розпочинатися не на етапі планування чи одержання 

доказів, а на етапі отримання розуміння клієнта, визна-

чення галузевих, нормативних та інших особливостей 

ведення бізнесу суб’єктом господарювання, що впливає 

на порядок визнання, використання та списання немате-

ріальних активів. Використання оцінки в бухгалтерському 

обліку як для облікового відображення, так і складання 

фінансової звітності щодо нематеріальних активів 

вимагає від аудитора використання комплексу прямих та 

непрямих процедур для одержання достовірних доказів 

на яких буде ґрунтуватися аудиторська думка. Результатом 

проведеного аудиту нематеріальних активів є висловлена 

аудиторська думка, яка є неупередженою та містить 

достовірну інформацію.  

Напрямки подальших досліджень проблеми. Актуа-

льність проблеми та недостатність теоретичного розгляду 

та застосування на практиці аудиту нематеріальних 

активів обумовлюють необхідність подальших досліджень. 

Серед перспективних напрямів подальшого досліджен-

ня в контексті аудиту нематеріальних активів можна 

назвати аналіз впливу галузевого чинника на методику 

перевірки та розширення практики застосування комбіно-

ваних процедур для одержання аудиторських доказів. 
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FEATURES OF AUDIT OF INTANGIBLE ASSETS 

In the article the features of audit of intangible assets are considered. It is clarified why an audit is to be done when 

planning an audit, which aims to audit intangible assets. It is shown which stages the audit is compiled. The detailed 

description of how an intangible asset is held and audited, an intangible asset amortization audit, an intangible asset 

retirement audit, and an audit of operations related to the granting of rights to use intangible assets. It is also indicated what 

should be considered during the formation of the audit methodology. 

Key words: audit, intangible assets, enterprise, audit firms, accounting, verification, assets, audit of available and 

intangible assets movements, depreciation.  
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Постановка проблеми. Сучасні умови бізнесу 

характеризуються інтенсивною динамікою змін, а також 

ростом конкуренції на світовому ринку. Компанії задля 

залучення нових та утримання вже наявних клієнтів 

покращують якість продукції, здійснюють доставку 

товарів в максимально коротких термінах, знижують 

операційні витрати, впроваджують інновації у вироб-

ництво. Враховуючи те, що витрати є головним елементом 

вище зазначених маркетингових та інших заходів, вони 

відіграють ключове значення в діяльності підприємства. 

Будь-які дії підприємства мають вплив на структуру та 

величину витрат. Також всі зусилля по підвищенню 

якості, інноваційності продукту, розвитку каналів збуту 

тощо, є відображеними у витратах, які мають безпосеред-

ній вплив на рівень конкурентоспроможності. Тому для 

будь-якого підприємства є важливим і необхідним чітке 

та правильне управління витратами. 

Значна увага в досліджені проблеми організації 

беззбиткового виробництва та управління витратами 

приділяється в роботах відомих іноземних та вітчизняних 

вчених, таких, як: Г. Фанделя, А. Черепа, Ф. Бутинець, 

І. Давидовича, М. Портера, В. Лебедєва, В. Савчука, 

К. Щиборщ, Є. Майера, Ю. Цал-Цалко, В. Шульги, 

П. Безруких, Г. Козаченко та інші.  

Разом з тим, сьогодні, попри досить велику кількість 

наукових досліджень, все-таки не існує єдиної точки зору 

щодо ефективності управління та оптимізації витрат 

підприємства. 

Мета роботи – визначити основні напрямки опти-

мізації витрат виробництва, на основі аналізу сучасних 

наукових здобутків та практики господарювання сучасних 

підприємств, як засобу підвищення конкурентоспро-

можності організації на ринку.  

Виклад основного матеріалу. Витрати – це вартість 

усіх ресурсів, використаних в процесі виробничої діяль-

ності підприємства. Витрати є одним з найбільш важливих 

економічних показників роботи підприємства, саме 

співвідношення між доходами та витратами визначає 

фінансовий результат його діяльності. Від правильності 

вибору методу обліку витрат залежить успішність 

діяльності підприємства та його конкурентоспро-

можність зокрема. Крім того, в умовах посилення 

конкуренції з іноземними підприємствами, які володіють 

сучасними виробничими й управлінськими технологіями, 

розвиток вітчизняних підприємств багато в чому визна-

чається використанням інноваційних факторів ефектив-

ного господарського управління.  

Управління витратами дає змогу отримувати корис-

тувачам необхідну інформацію щодо обліку, планування, 

аналізу та контролю витрат на конкретному підприємстві. 

Саме недооцінка ролі управління витратами зумовлює 

значні втрати підприємств і організацій, що, у кінцевому 

випадку, негативно впливає на рівень виробничих витрат, а 

звідси – й на результати господарювання [1, с.17-18].  

Ступінь задоволення інтересів фірми перш за все 

залежить від результатів його господарської діяльності, 

які включають не просто отримання доходів і прибутку 

від реалізації продукції, а й забезпечення стабільного 

розвитку виробництва з урахуванням відрахувань необхід-

них податків. У зв’язку з цим кожному підприємству 

потрібно раціонально підходити до питання витрат. 

На сьогоднішній день існує велика кількість різнома-

нітних методів, що використовуються для управління 

витратами на підприємстві, а саме: 

 бенчмаркінг витрат; 

 метод витратоутворуюючих факторів; 

 таргет-костинг; 

 кайзен-костинг; 

 метод ABC (Activity Based Costing). 

Головним напрямом оцінки діяльності підприємства 

є бенчмаркінг. Бенчмаркінг (від англ. benchmarking – 

встановлення контрольної точки) – це вимірювання якості 

політики організації, продукції, програми, стратегії і їх 

порівняння з стандартними показниками або аналогічними 

вимірами своїх конкурентів. 

Цілями бенчмаркінгу є: визначення того, що вимагає 

вдосконалення; аналіз, того як інші організації досягають 

своїх високих рівнів продуктивності; використання отри-

маної інформації для підвищення продуктивності. Він 

дозволяє визначити курс згідно з яким працюватиме 

У статті розглядається місце витрат в системі управління конкурентоспроможністю продукції 

підприємства. Для дослідження даного питання були поставлені наступні завдання: уточнити сутність 

поняття «управління витратами»; визначити актуальні методи управління витратами на підприємствах; 

розробити рекомендації, спрямовані на вирішення виявлених проблем управління витратами. Запропоновані 

способи вирішення проблем управління витратами підприємства на основі системного підходу до 

управління затратами, уточненням критеріїв класифікації затрат, більш чутливих визначень продукції з 

використанням АВС-методу. 

Ключові слова: витрати, конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство, концепції з управління 

витратами. 
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підприємство, з метою забезпечення стабільної конку-

рентоспроможності підприємства на ринку.  

Однак в компаніях можуть виникнути проблеми через 

те, що: багато підприємств не знають власної структури 

витрат; немає чіткого розуміння розподілу відповідаль-

ності за витрати; в компаніях не визначені чіткі цілі 

щодо зниження витрат; відсутня культура економії як 

елемент корпоративної культури. 

Значний поштовх розвитку наукового підходу до 

управління витратами, дала концепція витратоутворю-

ючих факторів. Сутність концепції полягає у тому, що 

на витрати підприємства впливає низка факторів, як 

структурних, так і функціональних. До структурних 

належать масштаб діяльності й обсяг інвестицій, крива 

обсягів реалізації продукції, технології, що використо-

вуються тощо. Перелік функціональних чинників включає 

залученість робочої сили, раціональне використання 

потужностей, ефективність планування і т.п. [2, с.78-82]. 

Перевагою концепції є розміщення необхідної інфор-

мації серед облікових даних підприємства, що спрощує 

процес управління витратами. Недоліком концепції є те, 

що вона не враховує значну кількість факторів, які мають 

великий вплив на формування витрат підприємства, а саме: 

масштаб діяльності, обсяг інвестицій, технології та інше. 

В міжнародній практиці найбільшого визнання 

здобули два основних підходи щодо оптимізації витрат – 

це таргет-костинг та кайзен-костинг. 

Концепція «таргет-костинг» виникла в Японії в 60-х 

роках минулого століття. На сьогоднішній день вона 

поширена по всьому світу, в основному в компаніях, що 

працюють в інноваційних галузях (автомобілебудування, 

машинобудування, електроніка, комп’ютерні, цифрові 

технології) і в сфері обслуговування [3]. 

В основі даної концепції закладені планування і 

зниження витрат на виробництво нової продукції. 

Основною формулою таргет-костинг є визначення собі-

вартості продукції, яка обчислюється як різниця між 

ціною і прибутком. Іноземні вчені-економісти цінують 

таргет-костинг за його просту формулу розрахунку, 

відсутність калькулювання витрат, низьку трудомісткість 

розрахункових операцій. 

Його вигідно застосовувати на підприємствах з ши-

рокою номенклатурою продукції і дрібносерійного 

виробництва. Основний показник – цільова собівартість. 

Ідея, що покладена в основу даної концепції є нескладною 

з однієї сторони та революційною з іншої. Японські 

менеджери просто перевернули традиційну формулу 

ціноутворення:  

Собівартість + Прибуток = Ціна 

Яка в концепції таргет-костинг трансформувалася в 

наступну рівність: 

Ціна – Прибуток = Собівартість. 

Дане рішення допомогло контролювати та економити 

витрати ще на стадії проектування. Цільова собівартість 

досягається в результаті пошуку резервів зниження 

витрат. В межах даної концепції здійснюються наступні 

дії: визначається цільова ціна за одиницю продукції, 

потім цільова собівартість і кошторисна собівартість; 

порівнюються цільова собівартість і кошторисна, розра-

ховуються відхилення по кожній статті витрат; розроб-

ляються заходи щодо усунення відхилень. 

Перевагою даного підходу є фокусування уваги 

співробітників, більшою мірою, на зовнішніх факторах 

формування витрат, ніж на внутрішніх. Тобто, не на 

тому, що встановлює підприємство, а на тому, що 

диктує ринок. 

В умовах модернізації економіки таргет-костинг 

може набути широкого поширення, оскільки його 

впровадження стимулюватиме організації постійно 

вдосконалювати технологію виробництва, впроваджу-

вати інновації. 

Разом з тим, в Україні дана концепція досі не 

отримала широкого поширення, тому що, на наш погляд, 

вона: ставить під сумнів особливості формування 

собівартості в різних галузях; не враховує належною 

мірою технологію виробництва в кожній конкретній 

сфері; не об’єктивна в умовах інфляції і/або економічної 

кризи. Також проблеми можуть виникати внаслідок: 

конфлікту інтересів підрозділів – не завжди скорочення 

витрат одного підрозділу вигідно для всіх інших 

підрозділів; конфлікту між керівниками і підлеглими, 

що пов’язаний з мотивацією персоналу. 

Розглядаючи сучасний бухгалтерський облік, 

необхідно особливу увагу приділити кайзен-костингу. 

Слово «кайзен» в перекладі з японської означає 

«покращення, удосконалення маленькими кроками». 

Поняття кайзен дуже обширне – воно позначає 

удосконалення як в особистому, сімейному і 

громадському житті людини, так і в його трудовій 

діяльності. Коли слово «кайзен» вживають щодо 

діяльності людини на його робочому місці, мають на 

увазі процес постійного поліпшення, в який втягуються 

всі співробітники компанії – від старшого менеджера до 

простого робітника. Метою кайзен є удосконалення 

діяльності компанії або її окремих підрозділів за 

допомогою внутрішніх резервів, без залучення великих 

інвестицій ззовні. Поняття ж «кайзен-костинг» носить 

більш чітке значення. Воно означає забезпечення 

необхідного рівня собівартості продукту і пошук 

можливостей зниження витрат до деякого цільового 

рівня [4]. 

Кайзен-костинг відрізняється від таргет-костинг тим, 

що він: 

 являє собою інструмент зниження витрат; 

 дозволяє досягти цільову собівартість; 

 забезпечує рентабельність виробництва; 

 допомагає запобігти виробництво нерентабельної 
продукції. 

На відміну від таргет-костингу, кайзен-костинг застосо-

вується на етапі виробництва продукції. Змінюються 

методи, технології виробництва вже існуючого продукту. 

Використання можливе в будь-якій галузі в сукупності з 

іншими методами оптимізації витрат.  

Наступною важливою складовою управління витратами 

є її безпосередній вплив на формування собівартості 

продукції. Собівартість, в класичному розумінні, це – 

виражені в грошовій формі витрати підприємства на 

виробництво і реалізацію продукції. Низька собівартість 

продукції є однією з важливих переваг в умовах жорсткої 

конкуренції. Разом з тим, саме, під час розрахунку 

собівартості виникають помилки, аби їх уникнути, був 

розроблений метод калькулювання під назвою АВС 
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(activity based costing). Цей метод дозволяє здійснювати 

точніший розрахунок собівартості товарів та послуг, 

особливо коли непрямі витрати перевищують прямі, а 

також не потребує щомісячного моніторингу реальної 

собівартості товарів, послуг, робіт [5].  

Дана система калькулювання заснована на тому, що 

технологічний час, в середньому, складає 15–20% процесу 

виробництва, а решту складають операції (транспотуван-

ня, зберігання, контролю тощо), що збільшують витрати, 

але не збільшують вартості виробу. Проте від даних 

операцій підприємство не може відмовитись, адже 

потрібно контролювати процеси виробництва, просувати 

продукцію споживачам, зберігати її і т.п.  

Головною проблемою цього методу є складність 

реалізації причинно-наслідкового розподілу непрямих 

витрат та те, що багато фахівців з управлінського обліку 

часто вважають, що якщо підприємство приносить дохід, 

то не потрібно нічого змінювати, однак ці зміни можуть 

допомогти управляти підприємством значно ефективніше 

та приносити ще більші доходи [6]. 

Разом з тим, економічний ефект від впровадження 

АВС-методу полягає у: 

 точному обчисленню собівартості продукції; 

 об’єктивній оцінці рентабельності продукції; 

 своєчасному виявленні збиткових груп товарів, на 
які припадає більша частка непрямих витрат у порівнянні з 

іншими товарами; 

 підвищенні якості, об’єктивності та ефективності 
управлінських рішень в рамках фінансового менеджменту; 

 економному та раціональному розподілу обмежених 

ресурсів; 

 підвищенні результативності впливу на витрати 
підприємства, поява можливості виявлення найбільш 

дієвих способів їх зниження. 

Ефект від уточнення класифікації витрат буде полягати 

в підвищенні точності інформаційного забезпечення. 

Таким чином, з метою вдосконалення системи управ-

ління витратами на підприємстві нами пропонується 

закріплення за відповідальними особами основних 

функцій з управління витратами в рамках кожного 

окремо взятого структурного підрозділу. Також можна 

наділити спеціально створений підрозділ повноваженнями 

постійно діючого органу з управління витратами, уточнити 

критерії класифікації витрат, перейти від традиційної 

системи управління до управління на основі процесного. 

Варто також відмітити, що не зважаючи на вибір тієї 

чи іншої концепції управління витратами, посилення 

конкурентних перевагах не буде досягнуто без ефективної 

роботи менеджменту підприємства. Адже саме менеджер 

розробляє ефективний план заходів, спрямованих на 

досягнення цілей, менеджер гарантує, що завдання будуть 

виконані компетентними співробітниками, менеджер здій-

снює дії, спрямовані на підвищення продуктивності та 

ефективності кожного працівника і підприємства в цілому. 

Ефективно управляти витратами означає, перш за 

все, володіти повною і достовірною інформацією про 

витрати підприємства, своєчасно виявляти факти відхи-

лення фактичних показників від планових, встановлювати 

причини таких відхилень та відповідальних осіб, давати 

їм об’єктивну оцінку. На цій основі можна виявляти 

резерви зниження витрат. Одним із важелів управління 

прибутком і результативністю діяльності підприємства є 

правильна оцінка реальної собівартості і рентабельності 

продукції. Реалізація всіх цих заходів може бути досягнена 

за рахунок впровадження технології АВС – методу 

калькуляції витрат. 

Висновки. Таким чином, оптимізація системи управ-

ління витратами є найголовнішим чинником забезпечення 

конкурентоспроможності та компетентності діяльності 

організації на ринку. Кожне конкретне підприємство 

повинно самостійно обирати найбільш оптимальний 

варіант управління витратами, в залежності від галузі, 

фінансового стану, платоспроможності і т.п. Недооцінка 

фактору витрат є досить негативним явищем, що становить 

загрозу розвитку підприємства. Отже головна мета ме-

неджменту організації – постійний моніторинг та 

оптимізація витрат, проведення різноманітних заходів 

щодо удосконалення виробничого процесу та реалізації 

готової продукції на ринку. Тільки за таких умов 

підприємство зможе максимізувати свої прибутки.  
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OPTIMIZATION OF EXPENSES AS A MEANS OF PROVIDING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 

The article deals with the place of costs in the system of enterprise competitiveness management. To research this issue, we 

have set the following tasks: to clarify the essence of the «cost management» term; to determine the topical issues of costs 

management at enterprises; to develop recommendations to address the identified cost management problems. The proposed 

ways of solving vitamin management problems of the enterprise based on a system approach to delay management, 

clarification of classification criteria, more sensitive information using the ABC method. 
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Постановка проблеми. Необхідною умовою розвитку 

суспільного виробництва, постійного підвищення рівня 

життя населення є економічне зростання. В силу ряду 

суб’єктивних і об’єктивних причин воно, стосовно 

окремих господарюючих суб’єктів, не завжди рівномірне і 

може перериватися періодами економічної нестабільності і 

спаду. Ці тенденції проявилися з особливою силою при 

переході України до ринкової економіки, який супровод-

жувався розладом грошової системи держави, зростанням 

інфляції, втратою керованості підприємствами та 

іншими кризовими явищами. 

В даний час більшість негативних зовнішніх причин 

падіння економічного зростання подолані і долаються, 

але можливість опинитися кожному окремому підприємс-

тву в передкризовому і кризовому економічному станови-

щі залишається. Крім впливу наслідків кризових явищ у 

світовій економіці, внутрішніми причинами такого стану 

можуть бути посилення конкурентної боротьби на ринках 

сировини, робочої сили і збуту готової продукції, 

невміле господарювання, помилкові управлінські рішення 

менеджерів, а наслідками – загроза банкрутства і 

ймовірність ліквідації організації. 

Основна відмінна ознака підприємств, що знаходяться 

в передкризовому стані – втрата їх платоспроможності. 

Продовжуючи свою роботу, такі організації з кожним 

днем збільшують свою заборгованість постачальникам, 

бюджету, власному персоналу. Це призводить до подаль-

шого погіршення фінансового становища підприємств, 

зниження ефективності використання його технологічного 

потенціалу і втрати найбільш кваліфікованих кадрів. В 

кінцевому результаті, підприємство піддається процедурам 

санації і банкрутства. Однак, кризова ситуація виникає в 

комерційній організації не раптом, а поступово, задовго 

до банкрутства, яке є лише завершенням кризи. Як показує 

практика багатьох підприємств в Україні, вони можуть 

відновити свою платоспроможність, не наражаючись 

процедур банкрутства. Для цього необхідно перейти від 

колишніх неефективних методів управління до сукупності 

заходів антикризової діяльності. 

Для антикризового управління керівного персоналу 

необхідна додаткова інформація, що забезпечується 

засобами і методами бухгалтерського обліку і аналізу. 

Такою інформацією підприємства в даний час, в більшості 

випадків, не володіють, а там, де вона є, формується 

несистемно і неповно. Передбачене існуючою практикою 

банкрутства антикризове управління, зараз базується на 

звичайних даних бухгалтерського фінансового обліку, 

що доповнюються на заключній стадії особливими прави-

лами складання ліквідаційного балансу. 

Дослідження структурних складових та джерел 

інформації програм антикризового управління підпри-

ємств, установ та організацій проводили Василенко В.О., 

Ситник Л.С., Терещенко О.О., Череп А.В., Пушкар М.С., 

Садовські І.Б. та інші автори. Не зважаючи на велику 

кількість розробок по даній темі на сьогоднішній день є 

низка невирішених питань з цього приводу, а всі 

складові облікової системи підприємства потребують 

більш детального дослідження для цілей антикризового 

управління. 

Інформаційною базою послужили законодавчі та нор-

мативні акти, міжнародні стандарти обліку і фінансової 

звітності, річна, квартальна і місячна бухгалтерська 

звітність, планово-економічна інформація організацій, 

що знаходяться в передбанкрутному стані, матеріали 

періодичної преси, дані галузевих бюлетенів, статистична 

звітність, довідкові матеріали зарубіжних видань, 

Інтернет ресурси. 

Мета роботи. Мета роботи полягає у визначенні голов-

них аспектів ролі облікової системи в антикризовому 

управлінні підприємствами та організаціями. 

Виклад основного матеріалу. Основна роль бухгал-

терського обліку і звітності дослідниками вивчається з 

точки зору джерела інформації. Основною функцією 

бухгалтерського обліку є надання користувачам, в тому 

числі управлінському персоналу підприємства, повну та 

неупереджену інформацію про фінансовий стан, резуль-

тати діяльності та рух активів підприємства. Фінансова 

звітність підприємств використовується під час економіч-

ного аналізу, планування, розробки фінансової стратегії 

та політики, дає найбільш точне уявлення про результати 

фінансової діяльності підприємства [1]. 

Щоб інформація стала надійним та точним джерелом 

інформаційного забезпечення, вона повинна мати певні 

якісні характеристики. Головними якісними характеристи-

ками фінансової інформації є доречність та правдиве 

подання. Доречна фінансова інформація може стати 

причиною відмінності у рішеннях, що приймають користу-

вачі. Фінансові звіти показують економічні явища за 

допомогою слів та чисел. Для того, щоб бути корисною, 

фінансова інформація має правдиво подавати відповідні 

У статті досліджено основні якості, переваги та недоліки фінансової інформації. Обґрунтовано вплив 

ефективності бухгалтерського обліку на можливість протидії кризі. Розглянуто головні шляхи запобігання 

кризи: оптимізацію облікової політики, податкове планування, автоматизацію бухгалтерського обліку та 

удосконалення інформаційних систем, складання прогнозів та планів діяльності.  

Ключові слова: антикризове управління, криза, банкрутство, фінансова інформація, бухгалтерський 

облік.  
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явища. Зiставнiсть, можливiсть перевiрки, вчаснiсть та 

зрозумiлість – це якiсні характеристики, якi збiльшують 

кориснiсть iнформації, яка є доречною та правдиво 

поданою. Зiставнiсть – це якiсна характеристика, яка дає 

можливiсть кoристувачам iдентифiкувати та зрозумiти 

та прочитати статті фінансової звітності, що і відрізняє її 

від інших якісних характеристик – зіставність не стосу-

ється лише однієї статті. Для порівняльного аналізу 

потрібно якнайменше дві статті. Можливість перевірки 

допомагає завірити користувачів у тому, що інформація 

правдиво подає економічні явища, які вона характеризує. 

Своєчасність – можливість для осіб, що приймають рішен-

ня, отримувати інформацію вчасно. Класифікація за 

різними ознаками, характеристика та надання інформації 

чітко і стисло робить її зрозумілою [2].  

Сьогодні Україна займає лідируючі позиції серед країн 

за кількістю економічних злочинів, а за даними «Price 

water house Coopers», що є однією з найбільших аудиторсь-

ких фірм у світі, розміри тіньової економіки України 

становлять 28% – 52%. Саме тому, починаючи перевірку 

банкрутства та проводячи антикризові заходи, потрібно 

запросити незалежного спеціаліста, який би зміг підтвер-

дити правдивість фінансової звітності підприємства та 

іншої інформації, що вивчається. Крім сумнівної надійно-

сті, для фінансової інформації можуть бути притаманні і 

інші недоліки, про які говорить І.Б. Садовські [3]: 

– низька періодичність складання;  

– історичність – фактичні дані є можливими для оціню-

вання за кілька днів після завершення звітного періоду 

та констатують історичний факт, на який не можна впли-

нути;  

– обмеженість – відсутня деталізація за видами еконо-

мічної діяльності. 

Всіх цих недоліків можна буде уникнути за рахунок 

ефективної системи бухгалтерського обліку на підприємст-

вах, яка означає ідентифікацію, збирання, реєстрацію, 

узагальнення, аналіз і передачу інформації внутрішнім 

користувачам для прийняття управлінських рішень на 

підприємстві. Проте, роль бухгалтерського обліку тільки 

як джерела інформації під час здійснення антикризового 

управління, є недооціненою. Використання бухгалтерсь-

кого обліку потрібно розглядати не тільки з точки зору 

постачальника інформації, а й з позиції системи, яка є 

дуже складною за обсягом функцій та елементів. Під час 

проведення управлінським персоналом підприємства 

антикризових заходів особливого значення набуває 

використання і інших складових обліку, окрім звітності, 

а саме: документація, інвентаризації, оцінка, калькуляція, 

групування інформації в системі аналітичного обліку [1].  

Аналіз банкрутства проводять на підставі показників 

річної фінансової звітності за відповідний період. 

Фінансова звітність складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку та первинних документів. Отже, 

щоб уникнути кризи необхідно ефективного вести бухгал-

терський облік та податкове планування.  

Як відмічає В.В. Кірсанова, повне та правдиве надання 

інформації про фінансові результати діяльності підприємс-

тва і фінансовий стан підприємства у фінансовій звітності 

значною мірою залежить від рівня формування та викорис-

тання облікової політики, яка повинна враховувати 

умови діяльності підприємства, його організаційно-

технічні особливості тощо. При дослідженні впливу 

методів облікової політики на фінансові результати 

діяльності підприємства доведено, що облікова політика, 

яку сформувало підприємство, надає можливості для 

обрання тих методичних прийомів, які зможуть радикально 

змiнити пoказники фiнансових результатiв пiдприємства. 

Облiкова полiтика пiдприємства може бути стандарти-

зована та не стандартизована [4].  

Тобто, певні антикризові заходи, що випливають з 

фінансової політики і стратегії підприємства, повинні 

бути передбачені при складанні і затвердженні облікової 

політики на підприємстві. Метод амортизації, який 

підприємство завжди обирає самостійно, вказується в 

обліковій політиці і може бути переглянутий у випадку 

зміни очікуваного способу отримання економічних 

вигод від використання основних засобів. Дуже часто 

керівники підприємств не приділяють належної уваги 

методам нарахування амoртизації, oбираючи найпростiший 

прямолiнійний метoд, який не завжди є ефективним. Так, 

наприклад, викoристання прискoрених методiв амортизацiї 

вирoбничих оснoвних засобiв призвoдить до збiльшення 

собiвартості прoдукції та зменшення суми прибутку, а 

отже, й податку на прибуток [4]. Переоцінка, якнайменше, 

дасть можливість користувачам отримати достовірну та 

повну інформацію про реальну (справедливу) вартість 

активів. Дооцінка основних засобів вигідна тим підпри-

ємствам та організаціям, які мають на меті збільшення 

амортизаційних відрахувань, і, відповідно витрат, а 

також підприємствам-банкрутам, що будуть прoдані за 

рiшенням cуду абo з метoю змiни влаcника. Доoцiнка 

абo уцiнка – прocтий cпосiб збiльшeння абo змeншення 

нерoзподiленого прибутку (збитку) пiдприємcтва, та як 

результат рoзмiру влаcнoго капiталу. 

Інвентаризація (щорічна, щомісячна, неочікувана 

та ін.) – ще один вид внутрiшнього кoнтролю, який надає 

достовiрну iнформацію стoсовно cтану активiв та буде 

дoречним на будь-якому етапi антикризoвого управлiння. 

Прoведення планoвих iнвентаризацій передбачено 

законодавством України, однак більш доречними на 

підприємстві будуть раптові та позапланові перевірки. 

На великих пiдприємствах її прoведення є oбов’язкoвим 

та необхiдним, незважаючи на великi oбсяги активiв та 

зобoв’язань. Наявнiсть на тoварах штрих-кодiв дає 

можливiсть провoдити iнвентаризацію у автoматизова-

ному режимi з викoристанням спецiального oбладнання. 

Результати прoведених iнвентаризацiй знахoдять своє 

вiдображення у складi iнших операцiйних доходiв та 

витрат, iнших доходiв i витрат, надзвичайних витрат 

дiяльності. Прoведення iнвентаризації мoже призвеcти 

до суттєвoї змiни та збiльшення прозoрості фiнансової 

iнформації, яка необхiдна при антикризoвому управлiнні. 

В сучасних умoвах гoсподарювання пiдприємства несуть 

великi затрати, пoв’язані з витратами на персонал. Це, в 

першу чергу, заробiтна плата у грошовiй та натуральнiй 

фoрмах, рiзного рoду компенсацiйні виплати, встанoвлені 

закoнодавчо та за власнoю інiціативою керiвництва, 

cтимулюючі, соцiальні виплати та iнші виплати, включа-

ючи грoшові cуми, нарахoвані за невiдпрацьований час 

тoщо. Усi цi витрати у свoїй сумі cкладають виплати 

працiвникам, якi станoвлять cуттєву чаcтину cукупних 

витрат пiдприємства i пiдлягають опoдаткуванню пoдатком 
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з дoходів фiзичних осiб та єдиним внеcком на загальноо-

бов’язкове державне соціальне страхування. Здiйснюючи 

управлiння виплатами працiвникам потрібно використову-

вати принцип комплексності, який пеpедбачає узгoдження 

пpийнятих управлiнських рiшень щoдо пoнесених витрат 

на персoнал з pезультатами трудoвої активнoсті працiв-

ників, мoтивацією їх до працi, витратами на оподатку-

вання, соціальною підтримкою та захистом працівників 

та ін. Важливу роль при цьому відіграє інтегрована 

система облікового забезпечення, яка підпорядковується 

вимогам аналізу, контролю та плануванню управлінських 

рішень щодо реалізації виплат працівникам підприємства 

[5]. Контроль за виплатами та витрати на утримання 

персоналу потрібно розглядати не лише з позиції збалансу-

вання та економії бюджету підприємства, а і з метою 

забезпечення захисту інтересів працівників та самого 

підприємства. 

Розробку перелiку та cкладу забезпечень пiдприємство 

здiйснює самостiйно, виходячи з необхiдності та доцiль-

ності. Забезпеченнями визнаються зoбов’язання з невиз-

наченими сумoю абo чаcoм пoгашення на дату баланcу, якi 

в аспектi до виплат працiвникам фoрмуються для 

вiдшкодування наcтупних (майбутніх) операцiйних 

витрат на виплату вiдпусток працiвникам; дoдаткове 

пенсiйне забезпечення тощо. Облiкова полiтика у частинi 

забезпечень рoзкриває iнформацію прo резерви наcтупних 

платежiв, пopядок їх утвoрення та викoриcтання [5]. 

Пoдаткoвий аспект присутнiй у будь-якому сегментi 

дiяльності пiдприємств. Податкoве плaнування виcтупає 

важливим інструментом антикризoвого управлiння, який 

дозвoляє оптимiзувати суму податкiв легальними метoдами 

та запобігти економічним збиткам, якi пoв’язані з 

виплатoю штрафiв. Кiнцевою метою пoдатковoго плану-

вання є збiльшення фiнансових ресурсiв пiдприємства i 

пiдвищення фiнансової стiйкості та iнших показникiв 

дiяльності, що підтверджує важливість і необхідність 

податкової економії у антикризовому управлінні. 

Основними інструментами податкового планування є: 

– вибiр найбiльш ефективнoї cиcтeми опoдaткування 

та перiодичний її перегляд при змiні норм законодавства 

України; 

– екoнoмiчний аналiз викoриcтaння фiнансoвих ресур-

сiв за пoперeднi пepioди; 
– викoристання пoдаткових пiльг за оснoвними 

пoдатками з урaхуванням змiни податкoвого 

закoнoдавcтва;  

– планувaння перiодів закупiвель та витрат; 

– постiйний перeгляд рoзмiщення активiв, пpибутку 

та iнвеcтицiй; 

– оптимiзація облiкової полiтики; 

– аналiз змiн дiючого законoдавства.  

Проводячи політику податкового планування важливим 

моментом є своєчасне реагування на зміни в законодавстві. 

Наступним важливим моментом антикризoвого управлiння 

є пiдвищення ефективнoсті облiкової сиcтеми, мoжливими 

шляхaми якoго є автoматизація бухгалтерcького облiку 

та удoсконалення iнформацiйних сиcтем. Так, впрова-

дження у діяльність спеціальних бухгалтерських програм, 

інформацiйних дoступів, юpидичних і кoнсультацiйних 

порталiв та інших унiфікованих прoграм, що розроблені 

на замoвлення з уpахуванням специфiки кoнкретного 

пiдприємства матимуть значний вплив на якiсть та досто-

вiрність фiнансової iнформації і продуктивнiсть рoботи 

найманих працiвників. Сиcтема внутрiшньої звiтності на 

пiдприємствах забeзпечує задoволення інформацiйних 

потреб управлінського персоналу підприємства та 

полегшує документооборот, тому при налаштуванні 

роботи підприємства розробка або удосконалення системи 

внутрішньої звітності є важливим елементом антикризо-

вого управління. Звітність дає можливість керівництву 

підприємства одержати відомості для прийняття управлін-

ських рішень, оформлені належним чином. При створенні 

чи удосконаленні системи звітності необхідно:  

– визначити форму, строки подання і особу, відповіда-

льну за складання документа; 

– скласти схему документообороту внутрішніх доку-

ментів;  

– призначити особу, відповідальну за вихідну ін-

формацію; 

– визначити користувачів інформації та звітів; 

– сформувати корпоративні стандарти фінансового, 

управлінського обліку [6].  

Існують наступні етапи формування системи внутріш-

ньої звітності:  

– планування (визнання) необхідної інформації, шляхом 

визначення основних показників діяльності, суб’єктів та 

об’єктів управління;  

– збір інформації шляхом формування каналів надхо-

дження інформації; 

– обробка інформації шляхом визначення засобів та 

алгоритмів обробки інформації про об’єкт; 

– систематизація інформації шляхом узагальнення 

мoделі гoспoдарської дiяльності пiдприємства; 

– аналіз інформації шляхом дослiдження моделi госпo-

дарської дiяльності пiдприємства; 

– контроль інформації (оснoвних параметрiв) шляхoм 

oтримання інфoрмації прo oб’єкт та кoнтролю результатiв, 

дoсягнутих гoсподарюючим суб’єктoм. 

На стадії планування необхідної інформації відбува-

ється визначення суб’єктів, які її надають (постачальники 

інформації), та суб’єктів, які її використовують 

(замовники інформації), а також визначення самого 

об’єкта, стосовно якого планується інформація. Постачаль-

ники інформації (які приймають участь у формуванні 

показників) через свої можливості, навички та вміння 

можуть вплинути на одержання, обробку і систематизацію 

інформації про об’єкт управління. Користувачі інформації, 

виходячи з своїх інформаційних потреб, а також врахову-

ючи особисті знання, уміння і навички ставлять завдання 

перед постачальникам інформації, тобто визначають 

набір показників, інформація по яких характеризує 

об’єкт управління та є необхідною. Таким чином, на цій 

стадії повинно бути дотримано принципів формування 

обліково-аналітичної інформації, таких як: корисність, 

достатність, адресність, професійне судження [7].  

Ефективність діяльності підприємства значною мірою 

залежить від того, як керівництво підприємства передба-

чить короткострокову та довгострокову перспективу 

розвитку, тобто від планування. Розробка планів чи 

прогнозів діяльності підприємства дозволяє запропонувати 

альтернативні шляхи та терміни розвитку. Наявність 

планів та прогнозів дає можливість уникнути помилок 
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при прийнятті рішень, а також вони є одним з основних 

засобів розробки стратегії управління підприємством. 

Висновки. Таким чином у статті доведено, що реаліза-

ція концепції антикризового управління можлива при 

наявності обліково-аналітичної моделі підприємства, яка 

відображає нестабільне економічне середовище. Це 

обумовило необхідність ідентифікації чинників макро- 

та мікросередовища, які впливають на склад та конфігура-

цію прийомів і способів обробки інформації. Фактори 

макросередовища (кризові, постіндустріальні, законодавчі, 

кон’юнктурні процеси, МСФЗ, національна специфіка 

обліку, міжнародні відносини) визначають концептуально-

теоретичну основу та методичний інструментарій. 

Фактори мікросередовища (життєві цикли суб’єктів 

підприємництва та продуктів виробництва, внутрішній 

потенціал, організаційні чинники) відображають 

специфічні особливості побудови бізнес-моделі з 

урахуванням національної економіки. У сукупності 

визначені фактори характеризують системну сутність 

обліково-аналітичного забезпечення антикризового 

управління. 
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EFFECTIVE ROLE OF ACCOUNTING FOR PREVENTION OF ECONOMIC CRISIS 

Efficiency of accounting in crisis management system for enterprises. The article analyzes basic qualities, advantages and 

disadvantages of financial information and substantiates the impact of the accounting efficiency on the ability to deal with the 

crisis. The author considers the main ways of preventing crisis as accounting policy optimizing, tax planning, accounting 

automation and information systems improvement, forecasting and policy plans developing. 
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