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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 34th issue of our journal. In this issue we
propose you 57 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 3,800 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 Luhansk Institute of Postgraduate Pedagogical
Education) and scientific organization “Sobornist”. After completion of the whole review process
and receiving of positive result, the journal is considered on academic councils of the higher
educational institutions. Only after the decision of the academic council about printing of the
scientific journal Virtus it is passed to the publisher.
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard
time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your
help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this
experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also
productive.
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on
democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on
various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the
editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and
foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions,
chairs, faculties for the common continuation of the started work.

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

M. Zhurba
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ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНІ:
ЕТНОФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ
Стаття присвячена інтегративному аналізу збройного конфлікту в Україні. Автори статті
розглядають особливості міждержавних конфліктів на пострадянському просторі. Специфіка
конфліктизації міждержавних відносин в епоху глобалізації полягає в тому, що це явище стає
транснаціональним і планетарним за своєю природою. Актуальність дослідження збройного конфлікту в
Україні у контексті етнофілософії зумовлюється необхідністю розробки збалансованої концепції
етнонаціональної політики в нашій державі. Збройне протистояння на території України розглядається
як міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу. Проаналізовано проблеми забезпечення
міжнародної та національної безпеки в контексті збройного конфлікту в Україні.
Ключові слова: конфлікт, збройний конфлікт, етнофілософія, неоколоніалізм, Україна, Російська
Федерація.

Постановка проблеми. В сучасному глобалізованому
світі однією з фундаментальних проблем міжнародних
відносин є високий рівень їх конфліктності. На пострадянському просторі конфліктогенність міждержавних
відносин періодично активізується, а кардинальні
геополітичні, соціально-економічні, політико-правові й
соціокультурні зміни, які відбуваються в суспільствах
пострадянських країн, поглиблюють конфліктні ситуації
у всіх сферах людського буття. Конфлікт (від латинського
слова conflictus – зіткнення) необхідно розглядати як
один з видів соціальної взаємодії, учасниками якої
можуть бути окремі індивіди, людські угруповання,
організації, установи, суспільства, країни, держави тощо.
Оскільки суспільні сфери, в яких відбуваються конфлікти,
є різноплановими (економічна, соціальна, політична,
військова, ідеологічна та ін.), то, відповідно, прояви
конфліктів також відрізняються, як і методи та способи
їхнього врегулювання. Та найбільш небезпечним є те,
що як внутрішні (внутрішньодержавні), так і зовнішні
(міждержавні) конфлікти послаблюють можливості будьякої країни захищати свої національні інтереси на
міжнародній арені. Адже такі конфлікти можуть використовуватись і зовнішніми, і внутрішніми гравцями як
інструмент тиску на керівництво держави та прийняття
нею невигідних для себе рішень.
Відомо, що важливими інструментами неоколоніальної
політики колишніх імперій є деетнізація та конфліктизація
колонізованих соціумів. Деетнізація – це процес послаблення дії етнічного чинника у соціумі, зниження його
етнічної гомогенності та нівеляції етнічної ідентичності
його членів. Конфліктизація – це процес підвищення

рівня конфліктності у будь-якому соціумі (як на індивіду-

альному, так і на колективному рівні), процеси конфліктизації можуть бути природними і штучними, реальними
і потенційними, зовнішньо- та внутрішньо-інспірованими
тощо [2]. Неоколоніальна політика передбачає інспірування штучних конфліктів та використання конфліктогенного потенціалу будь-якої соціальної, економічної,
політичної взаємодії у суспільствах колонізованих країн.
Таким чином, проблема конфліктизації міжнародних
відносин у сучасному глобалізованому світі є доволі
актуальною і займає важливе місце в системі сучасної
соціогуманітаристики. У коло даної проблематики входить
і питання збройного конфлікту на території України,
конструктивне вирішення якого має величезне практичне
значення як для Європи, так і для всього світу. Актуальність дослідження збройного конфлікту в Україні у
контексті етнофілософії зумовлюється також необхідністю
розробки збалансованої концепції етнонаціональної
політики в нашій державі.
Етнофілософія – це галузь сучасної соціальної філософії, що вивчає етнічність, етнічне різноманіття людства,
роль етносів в історії людства, механізми відтворення
етносу, процеси етнізації та деетнізації соціумів,
фольклор, міфологію, народну мудрість, світогляд,
філософські аспекти морально-етичних і культурноестетичних уявлень різних етносів, онтологію і аксіологія
етносу, особливості етнічних картин світу, філософський
вимір духовної культури етносу, особливості національних
філософських традицій, етнічний вимір історикофілософського процесу, а також основи етно-орієнтованих
ідеологій. Розвиток етнофілософії пов‟язаний із творчістю
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А. Бергсона, М. Вебера, Дж. Віко, Л. Вітгенштейна,
Г. Гадамера, В. Гумбольдта, Е. Дюркгейма, І. Самнера,
Г. Спенсера,
А. Тойнбі,
А. Шюца,
М. Бердяева,
П. Сорокіна, Г. Шпета, а також сучасних українських і
російських вчених: А. Баклушиної, Н. Берковича,
В. Ванчугова, Н. Гаврилова, А. Масліхіна, В. Петрової,
А. Полуектова, Ю. Попкова, Ю. Семенова, Н. Теребіхіна,
Є. Тюгашева, Д. Ушакова, Ю. Хананіної та ін. Етнофілософія може виконувати роль інтегратора різних
етно-спрямованих дисциплін (етнології, етносоціології,
етнополітології, етнопсихології та ін.), систематизуючи і
спрямовуючи їх на глибоке дослідження багатьох
проблем, в тому числі й конфліктів. Використання
інтегративного підходу дозволяє не тільки всебічно
проаналізувати сутність збройного конфлікту на теренах
України, але й з‟ясувати його специфіку, виявити основні
суперечності у сфері соціальних, економічних, політичних,
духовно-світоглядних зв‟язків між громадянами України, а
також знайти оптимальні способи деконфліктизації
українського соціуму, виявивши основні шляхи врегулювання цього конфлікту. Інтегративний підхід уможливлює перехід від фрагментарного вивчення збройного
конфлікту на території України до більш загального
дослідження його причин, передумов і можливих
наслідків.
Мета статті – інтегративне осмислення характеру й
специфіки конфліктизаційних процесів на теренах
України, виокремлення головних вимірів міждержавних
конфліктів, що виникали на пострадянському просторі,
та обґрунтування на цій основі положення про зовнішню
інспірованість і штучність збройного конфлікту в Україні,
який, через політизацію етнічності, намагаються репрезентувати як міжетнічний.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що конфлікт
є однією з форм життєдіяльності будь-якого суспільства.
Конфлікт є певним «началом», що пронизує всі сфери
життя соціуму, редукуючись в особливі способи взаємодії,
які є характерними для певної сфери суспільного життя.
Будь-який конфлікт може приводити і до деструктивних,
і до конструктивних наслідків. Критеріальною ознакою
при дослідженні конфліктів, конфліктних ситуацій і
процесів конфліктизації та деконфліктизації є конфліктність. Інколи внутрішні конфлікти завдають певній групі
(або спільноті) більше шкоди, ніж зовнішній ворог [5].
Сутність процесів конфліктизації особливо гостро розкривається в періоди кризового стану суспільства. Конфлікти (через свої деструктивні наслідки) привертають до
себе увагу представників різноманітних галузей знання
(філософії, соціології, конфліктології, психології, історії,
політології, правознавства, військової науки, культурологі ї,
етнології, педагогіки тощо), зокрема, з метою розробки
оптимальних способів їх вирішення на тих чи інших
рівнях розгортання конфліктного протистояння різних
сторін [7;8;9;10;11]. Пошук оптимальних засобів
деконфліктизації різноманітних відносин у державі й
суспільстві варто розпочати з інтегративного аналізу
конкретного конфлікту, визначення його суті та виявлення основних умов урегулювання.
Оскільки до міжнародних конфліктів відносять міждержавні конфлікти малої та великої інтенсивності, міжнародні кризи, революції, гібридні війни, тероризм, екстремізм,
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світові й локальні війни, то нинішній конфлікт в Україні
можна визначити як тривалий міжнародний збройний
конфлікт неоколоніального типу, який виник у результаті
ескалації гібридної війни, що розпочалась задовго до
2014 р., адже гібридна агресія Кремля проти України (а
також проти інших незалежних держав пострадянського
простору) пов‟язана як із намірами відновити СРСР, так
і з прагненнями відновити Російську імперію у кордонах
1913 р. [4]. Курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію став потужним викликом для Російської
Федерації, яка сприйняла європейський вектор розвитку
України як значну загрозу для власних геополітичних і
неоколоніальних планів. Отже, події у Криму і на Сході
України на початку 2014 р. дають підстави розглядати
збройну агресію Росії як міжнародний збройний конфлікт
неоколоніального типу.
Збройний конфлікт в Україні тісно пов‟язаний з неоколоніальною політикою Кремля. Відомо, що наслідки
колоніального панування колишніх імперій помітно
проявляються і в сучасному світі, зокрема, через постійний
неоколоніальний тиск колишніх імперських центрів на
нові незалежні держави. Відомо, що упродовж кількох
століть український народ відчував на собі багато
деструктивних імперських та колоніальних впливів.
Серед них були: захоплення етнічної території українців;
окупація; політична залежність; принижений правовий
статус місцевого населення; нещадна економічна експлуатація природних багатств і праці місцевого населення
на користь імперського центру; гальмування економічного
розвитку, соціально-економічна деградація; позбавлення
або обмеження повноти суверенітету українського
народу на користь імперського центру; інспірування
приходу до влади залежного від імперського центру
маріонеткового режиму; застосування військової сили;
формування імперським центром власної колоніальної
адміністрації; анексії території; лінгвоцид і етноцид;
репресії й голодомори; насильницьке переміщення
людей з їхніх рідних земель на нові території; нав‟язування
ідеології та цінностей колонізатора; деукраїнізація;
маргіналізація етнічних і національних груп; інспірування
різних форм внутрішнього протистояння та розколів
суспільства; релігійна, культурна та етнічна дискримінація;
культурна асиміляція та гібридизація тощо. Оскільки
розпад колоніальної системи імперіалізму не приводить
до негайної ліквідації колоніалізму та його наслідків, то
у багатьох звільнених країнах (в тому числі і в Україні)
представники колишнього імперського центру продовжують утримувати домінуючі суспільно-політичні та
економічні позиції. Вони можуть використовувати будьякі засоби (економічний тиск, змови, підкуп, підривну
діяльність, терористичні акти, неоколоніальні інформаційно-психологічні війни тощо) для того, щоб тримати під
своїм впливом країни, що звільнилися, нівелювати (або
й знищити) завойовану ними незалежність. У результаті
колоніальної політики колишніх імперій Україна поступово перетворювалась на колонізовану периферію, а
українська «колонізована людина» втрачала повноцінну
суб‟єктність, починала вважати себе неповноцінною,
недолугою, провінційною тощо. Українцям нав‟язувались
не тільки колоніальна ідеологія і ментальність, колоніальний політичний дискурс і колоніальні культурні практики,
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колоніальні наративні стратегії і радянський «новояз»,
спрямовані на всебічну підтримку політичної й економічної влади імперського центру, але й комплекс неповноцінності, маргінальна ідентичність, а також прагнення
наслідувати дії колонізатора, переймаючи його культурні
звички, уявлення, судження, цінності та інститути.
Великою постколоніальною бідою України є знищена
еліта, репресована наука, нівельована національна
самосвідомість, комплекс меншовартості й пригнічена
суб‟єктність [2].
Колоніальна ідеологія Російської імперії, а у подальшому Радянського Союзу передбачала створення певних
міфів і міфологем, що реалізувалися в науці, освіті,
мистецтві та сприяли зміцненню колоніальної системи.
Зазвичай, такі міфи та міфологеми мають мало спільного
з історичною правдою, вони підтримуються надуманими
науковими фактами і художнім відображенням у мистецтві, що стають більш переконливими завдяки таланту
митців, які їх відтворюють. Так, імперська концепція
триєдиного російського народу, який нібито складався з
великоросів (росіян), малоросів (українців) і білорусів,
увійшла в радянську історію. Іронією долі є те, що ідею
триєдиного російського народу висунули саме українські
духівники-філософи, у подальшому ця ідея набула в
Російській імперії офіційного статусу. Поняття Малоросії
та малоросів формували світоглядні уявлення українців,
які вмотивовували Україну як невід‟ємну складову
спочатку Російської імперії, а потім – СРСР. Сьогодні
російські ідеологи наполегливо підтримують міфи про
триєдиність російської нації, «старшого брата» та
єдність Російської православної церкви, що дає привід
Російській Федерації впроваджувати в життя концепцію
«Русского мира», яка в реальності є складовою широких
неоімперських експансіоністських планів Російської
Федерації. В цій інтеграційній концепції важливе місце
відводиться Україні, про що свідчить промова предстоятеля Російської православної церкви Патріарха Кирила
на ІІІ Асамблеї «Русского мира» 2009 р., де він зазначив:
«…необходимо ясно понимать, что представляет сегодня
Русский мир. Мне кажется, что если мы будем считать
его единственным центром только Российскую Федерацию
в современных границах, то мы тем самым погрешим против исторической правды и искусственно отсечем от
себя многие миллионы людей… Ядром русского мира сегодня являются Россия, Украина, Белоруссия, и святой
преподобный Лаврентий Черниговский выразил эту идею
известной фразой: “Россия, Украина, Беларусь – это и
есть святая Русь”. Именно это понимание Русского мира
заложено в современном самоназвании нашей Церкви»
[3]. Суттєвим є те, що в «Русском мире» «русская духовная
и культурная традиция» [3] розглядаються як важливі
чинники, які здатні об‟єднати населення Росії, російськомовних громадян інших країн і російську діаспору в
єдину спільність [1], що передбачає етнічну асиміляцію і
зросійщення іншоетнічних осіб.
У сучасній соціогуманітаристиці виділяють кілька
підходів до розуміння збройних конфліктів, відповідно
до яких використовуються різні аналітичні моделі, що
дозволяють пояснити ці конфлікти, запропонувати й
обґрунтувати різне бачення їх еволюції та перспектив
врегулювання. Інтегративний підхід дозволяє виокремити

основні виміри конфліктів, що виникли на пострадянському просторі (дані виміри перебувають у тісних діале-

ктичних взаємозв‟язках): 1) територіальний вимір;
2) геополітичний вимір; 3) політико-ідеологічний вимір;
4) неоімперський вимір; 5) енергетичний вимір; 6) міжцивілізаційний вимір; 7) економічний вимір; 8) військовий вимір; 9) інформаційний вимір; 10) внутрішньополітичний вимір; 11) зовнішньо-політичний вимір;
12) безпековий вимір.
Етнонаціональний чинник може бути задіяний як у
рамках внутрішньополітичного виміру (коли всередині
держави наявні конфлікти з участю етнічних груп та
національних меншин), так і в рамках зовнішньополітичного виміру (коли наявні конфлікти між різними національними державами). Не можна зводити всі існуючі
конфлікти до міжетнічних та міжнаціональних, оскільки
кожна конфліктна ситуація може динамічно змінюватись.
Наприклад, на початковій стадії придністровського
конфлікту були використані мотиви етнічної мобілізації,
але сьогодні він оцінюється експертами як територіальний
конфлікт, позбавлений етнічного й конфесійного змісту.
Існують також конфлікти, що зародились на політичному,
соціально-економічному або іншому підґрунті, але
пізніше набули етнічного змісту. Взагалі міжетнічні
конфлікти дуже важко врегулювати, і методи, які є дієвими
у конфліктах іншого типу, не завжди є ефективними в
даних ситуаціях. Окремі дослідники намагаються надати
етнічного забарвлення російсько-українському збройному
конфлікту. Це є політизація етнічності, адже військові
формування РФ вторглись на територію України для захисту не етнічних росіян (які проживають в усіх українських
регіонах), а «для захисту російськомовних» людей, які,
до речі, мешкають в усіх нових незалежних державах,
що утворились на теренах колишнього СРСР. Крім того,
російськомовними були практично всі громадяни колишнього СРСР, при цьому вони ніколи не вважались етносом
(так само, як і англомовні громадяни тих держав, які
колись були у складі Британської імперії). Відомо, що
після рішення РФ про військове втручання в Україну у
березні 2014 р. представники різних громадських організацій, у тому числі й етнічні росіяни та російськомовні
громадяни України, звернулись до Президента Росії
В. Путіна з проханням не втручатися у внутрішні справи
України і не вводити російські війська для врегулювання
конфлікту, якого немає. Враховуючи всі ці факти, ми
повністю підтримуємо думку М. Степика, який підкреслює, що політизацію етнічності слід «визначити як
загрозу національній безпеці держави, її цілісності та
суверенності» [6, с.9].
Зовнішня інспірованість і штучність сецесіоністських
(пов‟язаних з виходом із складу держави) рухів та намагання репрезентувати їх як міжетнічні дуже чітко простежуються на теренах Донецької та Луганської областей.
По-перше, окуповані райони Донецької та Луганської
областей є частиною української етнічної території, яка
продовжується на південний схід і за межами державного
кордону України. Як Російська імперія, так і СРСР намагались максимально деукраїнізувати цю територію, використовуючи для цього масові переселення та інші засоби.
По-друге, основою сучасної української літературної
мови є не тільки говірки Середньої Наддніпрянщини, але
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й південно-східне наріччя, яке охоплює Дніпропетровську,
Донецьку, Запорізьку, Луганську, Полтавську, Харківську й

Херсонську області, Крим, а також південно-східні частини Київської, Кіровоградської, Одеської, Сумської,
східну частину Черкаської та південну частину Миколаївської областей. Окрім цього, південно-східне наріччя
також поширене в сусідніх з Україною районах Бєлгородської, Воронезької, Курської та Ростовської областей
РФ. По-третє, російсько-український збройний конфлікт
ґрунтується і не на мовній, і не на етнічній ідентичності
(бо в ОРДЛО мешкають переважно російськомовні
українці, а російськомовними можуть бути і етнічні
росіяни, і етнічні українці, і етнічні білоруси, і етнічні
литовці, і етнічні казахи тощо). Просто одна група
російськомовних громадян України визнає незалежність і
територіальну цілісність України, вважаючи себе представниками української політичної нації, а інша група –
ні. Отже, цей конфлікт ґрунтується передусім на світогляді колонізованої людини, який формувався століттями,
під впливом політичних, економічних та соціокультурних
чинників, котрі періодично активували і Російська
імперія, і СРСР, і нинішня РФ. Окрім цього, регіональна
ідентичність мешканців ОРДЛО цілеспрямовано формувалась не як субнаціональна (як це відбувається у
цивілізованих країнах світу), а як наднаціональна, при
цьому російська мова також вважалась наднаціональною.
При цьому міфи щодо утисків прав російськомовних громадян були лише прикриттям для російської агресії. На
тлі інерції радянських світоглядних уявлень російська
неоімперська пропаганда не один рік розігрувала в
Україні карту «нездоланних регіональних відмінностей»,
іноземні політтехнологи запускали ідеологеми про «три
сорти» громадян України тощо, намагаючись розколоти
державу. На жаль, подібну пропаганду активно ретранслювали радіо- і телеканали, які належали українським
олігархам. У зв‟язку з цим, трансформації світогляду
громадян України відбуваються досить повільно, але все
більше стає тих осіб, які розуміють й щиро підтримують
антиколоніальне спрямування діяльності багатьох громадських організацій, науковців, освітян, журналістів та
ін. Зокрема, вже у січні 2011 р. на сайті «Донецкий
форум» користувач Kreator так підсумував результати
першого року діяльності В. Януковича на посаді Президента України: «Чем дольше правит Янукович – тем больше
я люблю Бандеру!», ця фраза стала доволі популярною у
користувачів соціальних мереж упродовж 2011–2012 рр.
По-четверте, економічними передумовами російськоукраїнського збройного конфлікту були: а) боротьба за
ресурси не тільки між українськими олігархами, але й
між Україною та Росією; б) депресивний соціальноекономічний стан населення Донецької та Луганської
областей; в) відсутність «соціальних ліфтів» у соціальноекономічній сфері цих областей тощо. Місцеві олігархи
сприяли поширенню українофобських настроїв у регіоні,
поступово перетворюючись на лобістів російських інтересів (політичних, економічних, мовних, релігійних,
інформаційних та ін.). Окрім цього, місцеві олігархи
протидіяли розвитку громадянського суспільства в регіоні та підвищенню рівня політичної культури громадян.
Жорсткість, непрофесійність і недалекоглядність місцевої
влади, підігрівання місцевими олігархами сепаратистських
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настроїв окремих груп привели до того, що місцева
влада та олігархи зі своїми міні-арміями стали інструментами реалізації російського неоімперського проекту
«Русский мир», уможлививши російський неоімперський реванш. У березні-квітні 2014 р. у штурмах адміністративних будівель і в розгоні патріотичних мітингів
у Донецьку брали участь так звані «російські туристи»,
здебільшого це були люди в камуфляжі, які тримали в
руках дубинки, бити, ножі, петарди, ланцюги, травматичну
зброю тощо. В даній ситуації місцева влада не змогла
організувати належну відсіч озброєним людям, а місцеві
правоохоронці повели себе як зрадники. Ці дії стали
вирішальними для розгортання збройної агресії на
території України.
Висновки. Отже, російсько-український збройний
конфлікт неоколоніального типу має комбінований
характер, у зв‟язку з чим він може стати найтривалішим
із подібних конфліктів на пострадянському просторі. Ще
з 1990-х років РФ скуповувала перспективні українські
підприємства, намагалась контролювати видобуток
природних ресурсів, зберегти й посилити військові бази
на території України, застосовувати грубий шантаж
поставками енергоресурсів, заблокувати доступ України
до родовищ природних ресурсів, розташованих на її
власній території, заохочувати сепаратистські настрої в
окремих регіонах, втручатися у вибори, гальмувати процеси демократизації, активізуючи діяльність російських
спецслужб на теренах України, створюючи систему
деструктивної інформаційно-психологічної обробки
населення, протидіючи реалізації європейського вибору
українського народу, формуванню систем колективної
безпеки за участю України тощо. Втручання у внутрішні
справи України з боку РФ спрямоване на порушення
конституційного устрою, суверенітету й територіальної
цілісності України, внутрішньої суспільно-політичної
стабільності й правопорядку у державі. Вивчення етнофілософських аспектів збройного конфлікту в Україні
підтверджує його зовнішню інспірованість і штучність,
шляхом політизації етнічності цей конфлікт намагаються репрезентувати як міжетнічний. Інтегративний
підхід сприятиме розробці збалансованої концепції
етнонаціональної політики в нашій державі.
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COMMON LAW NORMS AND REGULATIONS
ON PRIESTLY FORMATION IN SEMINARIES
The primary aim of this article is to specify the place of the Common Law norms and regulations in the process
of priestly formation in seminaries.
The author managed to determine the historical and theoretical backgrounds to the formation and functioning
of the Common Law norms and regulations on priestly formation in conditions of interaction and mutual influence
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canon law of the Eastern Churches.
Key words: priesthood, seminary, spiritual formation, intellectual formation, pastoral formation, human
formation, post-seminary formation, particular law, canon law, ecclesiastical law.

Problem statement. Сonceptualization of priestly
formation in every Eastern Catholic Church takes place due
to the established norms of the Common Law and teaching
of the Catholic Church in this field. Among the main
documents, there are The Code of Canons of the Eastern
Churches and the documents of the Second Vatican Council
and the Holy See. Having studied and analyzed them it will
be possible to discover the ways of formation and
preparation of the candidates for the priesthood, according to
which more precise precepts of every Church sui iuris
should be issued.
The basis for the development of the modern legislative
framework of the priesthood formation and education was
formed at the Second Vatican Council [16, p.9]. All the
other documents and precepts were issued based on these
grounds. The Roman Archierei and several dicasteries of the
Roman Curia have exerted maximum efforts to achieve
this aim.
The aim of the article is to get an understanding of a
general concept of priestly formation based on the normative
base of the Catholic Church and to establish the main ways
of formation of the candidates for the priesthood in
seminaries.
Statement of basic materials. The Second Vatican
Council paid a special attention to the question of formation
of the future priests by issuing a special Decree Optatam
totius. Among the general directions, it was mentioned there
that the detailed prescriptions in this field should be issued
by the episcopate of each Church [DPT, nr.2]. Another
important document of the Holy See is a separate instruction
on the settlement of the question of priestly formation [25,
p.321-384]. In the course of time this document was updated
and adjusted to the current requirements and principles [26,
p.234-240].
Preparation of the candidates for the priesthood is an
obligation and an exclusive right of the Church [3, can.328].
This principle is in the very nature of the Church and nobody
else can grant the priestly powers and, correspondingly, to
prepare the candidates to carry out the religious rites [24, p.52].
The Church introduced the practice of formation of
priests in specialized establishments. The High Theological

Seminary is an ecclesiastic philosophical and theological
institution, where the candidates for the priesthood are
formed and educated, gaining appropriate knowledge and
spiritual development [11, p.143]. A seminary must provide
the acquiring of appropriate knowledge in the field of
theological disciplines as well as a proper formation and
preparation, which would enable the future priests to fulfill
their duties. A period of full six years is an appropriate
duration of study, foreseen by the Common Law [3,
can.348]. In case of a valid reason, a Diocesan Bishop can
reduce the period to four years by including only the most
important disciplines and formation processes. While staying
at the High Theological Seminary, the candidates receive the
relevant education and develop their spirituality [31, p.67].
The hierarchy of each Church of its own right is to establish
its own detailed rules concerning its structure and
functioning [14, p.186].
In the decisions of the Second Vatican Council a
seminary is shown as a peculiar center of education of the
future priests. A special attention should be paid to the
teachers: “The priors and teachers should be chosen among
the best candidates. Besides, they should have profound
preparations and education, relevant pastoral experience,
unique spiritual and pedagogical qualities [DPT, nr.5].
According to John Paul II, the main task of a seminary is to
create the proper conditions, so that “only those people
should enter into the priesthood who are called to it and are
appropriately formed, who can consciously, voluntarily and
completely unite with Christ, who are calling for
communication with them and encourage participation in the
Rescue Mission” [18, nr.42].
Spiritual, intellectual, pastoral and human aspects of
trainings cannot be viewed as separate elements, on the
contrary, they should be intertwined and lead to the integral
formation of a candidate [26, nr.66].
Teachers have a special role and task in a seminary.
Although, they are not direct mentors of seminarians, apart
from the fulfilling of their intellectual preparation function,
teachers should take part in the formation of the candidates
for priesthood [26, nr.32-34]. In carrying out their task,
teachers should be guided by the official instructions of the

18

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019

Church. These can be both lay people and clergy. The
relationships between a teacher and a seminarian should be
built in the plane of a teacher and a student [15, p.432].
One of the instructions of the Holy See calls for
cooperation between teachers and students [4, nr.15-16]. It
emphasizes the necessity of high moral, pedagogical, and
educational qualifications of mentors and teachers in
seminaries [4, nr.26-47].
Carrying out a pastoral visit in Ukraine, John Paul II
focused the attention of the Ukrainian Catholic hierarchy on
the question of a proper preparation of the candidates to the
priesthood and their formation [9, p.244]. Roman Archpriest
gave rise to the appropriate preparation of priesthood in
Ukraine.
In the process of seminary education, first of all, the
candidates should form their spirituality, be prepared to
priesthood, feel that they are sent “through the Father,
mediated by Jesus Christ, the Head and the Shepherd of
God‟s people, to whom they conform in a special way to live
and act with the power of the Holy Spirit” [18, nr.12]. The
idea is that Christ, the only Archiereus and Shepherd, should
be always present through his priests and perform the
mission entrusted by the Father leading people to salvation
[30, p.71]. Each candidate for the priesthood should become
equally spiritual, unselfish, clean and dedicated to lifesaving work.
Based on the claims of the Church, the most proper and
useful elements of spiritual formation should be a Eucharist,
penance, collective and private worship, in particular prayers
as well as readings, reflections and meditations on God‟s
Word [3, can.346 §2 par.1].
Other important qualities, every seminarian should
acquire is the formation of obedience and subservience, the
two characteristics that are always used together. Discipline
in seminary should become one of the integral parts of
spiritual formation, which aims at the mature usage of
freedom [26, nr.57-58].
In spiritual education of seminarians the Church gives a
special role to honoring Holy Mary, mother of God [3, can.346
§2 par.5]. Saint Paul VI and John Paul II paid special
attention to the necessity of piety, religion and love of Mary
by candidates for the priesthood and priests [18, nr.82-83].
Among the practical means of spiritual formation are
religious days and recollections. The aim of these days is a
spiritual awakening and incitement to individual spiritual
self-improvement, promoting spiritual struggle and
development on the way to perfection and communion with
God [17, p.48].
Moreover, in spiritual formation a key role should be
played by a designated cleric, who is called a priest. In the
directions of the Holy See there are general provisions on the
teacher of seminarians: „the aim of a priest is to support a
community and each of its members in the way of searching
for the God‟s will and recognition of a calling” [4, nr.61].
Intellectual formation of seminarians should include
philosophical and theological disciplines. In the decree on
priesthood formation it is mentioned that: “The task of
intellectual education is not only to transfer the knowledge
from a teacher to a seminarian, but also to fulfill a function
of a faithful development of a seminarian‟s self-identity”
[DPT, nr.17]. The subjects and lessons should reflect the

awareness of the responsibility for pastoral activities.
Students should be encouraged to study those disciplines that
are specifically aimed at clergy services thoroughly and with
distinction [3, can.347].
Seminarians should differentiate between the general
science of the Church and views and theological
assumptions of professional theologians [18, nr.55]. It is a
good idea to apply widely scientific and practical seminars,
during which the seminarians could study the methods of
scientific work, extend their life stance concerning particular
issues, study different aspects of various disciplines.
Common Law requires to start education from studying
philosophical disciplines which should last for two years [3,
can.348 §1]. The philosophical part of the program and
lectures should teach the basic notions of philosophy. This
will lay the foundation for studying of theological disciplines
[30, с.74]. Philosophy is the very science that gives the
required means, notions and approaches for cognition of
God, the world and a human being to theology.
Study of theology should include different disciplines
and the duration of studies should be at least four years [3,
can.348 §1]. Theological intellectual formation helps a
candidate for the priesthood to form solid and honest
knowledge, that is taught by the Church [18, nr.54]. Among
the main disciplines that should be included in educational
curricula are dogmatics, moral theology, pastoral theology,
Church history, homiletics, catechesis, canon law, liturgics
and spirituality.
Theological studios form the basis of education in
seminaries [29, p.26]. It is recommended to start education
from studying the problematics of faith, history of salvation
and the notion of God. In seminaries of the Eastern Catholic
Churches it is necessary to study the views and statements of
the eastern priests.
The idea of intellectual formation lies in the creation of a
special coordinated system which helps students to get
structured and integral knowledge, encourage the advanced
process of thinking and analysis, to enable the students to
compare the scientific achievements with faith issues by
forming their own thoughts and views [13, p.105]. A future
priest should not only possess the knowledge in the field of
specific theological disciplines, but also be aware of
generally accepted educational issues, which is a quality of a
well-educated and well-cultured person [13, p.106].
Moreover, seminarians should gain skills of conducting of
scientific research by acquiring the necessary knowledge on
scientific methods.
The task of hierarchy of each Church of its own right or
Diocesan Bishop is to define the level and the directions of
the scientific and educational formation of seminarians. At
the same time it should be taken into account that the
intellectual education must be based on such qualities as
integrity and thoroughness [16, p.79].
The Decree of the Second Vatican Council on priestly
formation states that apart from presenting theoretical
knowledge in different disciplines, a seminary should
prepare the seminarians to the acquisition of pastorship
practical skills [DPT, nr.53]. Among the integral elements of
the activity we can name the following ones: catechetesis,
assistance in conducting of meetings with different religious
groups, visiting of sick, lonely, needy people, other parish
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activities in the scope of worship [3, can.353], and prayer
services. The attainment of such practical skills should take
place during the training in a seminary. The most effective
time is a period during the holidays, especially summer
ones [26, nr.81].
Seminary aims to educate conscientious and responsible
harbingers of the Kingdom of God, who would not only
know The Holy Scriptures perfectly and have relevant
knowledge and skills to be able to preach the gospel, but,
first of all, by their personal example, by their own behavior,
they would provide faithful evidence of what they preach.
That is why the pastoral formation of candidates for the
priesthood is one of the integral parts of seminary education
and training [20, p.16].
Seminary should make a clergyperson out of a candidate
[21, p.243], by forming him based on Christ, His Gospel, the
teachings of the Church and the holy Fathers. Only that
person can become a witness of the Gospel and God, who
has really found the unity with God through religion and
love, who has been open to the Lord‟s message and to the
action of the Holy Spirit [12, p.254]. Everybody, who is
responsible for the formation of a seminarian and a priest,
should educate a preacher in the spirit of deep motivation, so
that their latest acts could be interpreted as a responsible
service to God and people.
Especially, the Church encourages to educate the
candidates for priesthood in line with current trends,
particularly, to promote usage of all possible means of
studying of religious science. Mass Media are a great
perspective in this sense. The seminarians should be taught
and encouraged to take advantage of different means of mass
communication [26, nr.78].
Catechetesis plays a vital role in the pastoral formation of
the candidates for priesthood. The seminarians should attend
both theoretical and practical classes [26, nr.53]. At the same
time, it is necessary to teach the semiarians some additional
disciplines, which would help them to acquire the necessary
knowledge and skills in the field of pedagogics and
psychology.
Another important aspect of the pastoral formation of
seminarians is the theory and practice of pastorship. This is
focused on the particular subjects, namely, on the theology
lections and on the acquisition of practical skills of
pastorship [23, p.258]. A seminarian should serve God on his
own motion. The service should not be a result of coercion.
The fundamental role should be played by the ministry in
the field of marriage and family [19]. This is the very field
of ministry that the future pastors will most often deal with
during their pastoral activity. A future pastor should be
aware of the most widespread difficulties and problems that
a modern family may face. He is to give a good piece of
advice to this family and become their true spiritual leader.
According to the teaching of the Second Vatican Council,
the formation of seminarians should ideally focus on the
creation of true pastors, like our Lord Jesus Christ, Teacher,
Priest and Pastor” [DPT, nr.4].
In his message on the occasion of the prayer for calling
John Paul II paid attention to the service of God as one of
the aspects of calling for the priesthood. In his opinion, the
service of God is a key element of a person‟s desire to
become a clergyman. Service in the sense of Diaconate
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foresees that the servants of Christ and the Church should be
„generous, compassionate, ready to ignore themselves and to
give the top priority to other people‟s problems ” [8, p.19]. It
is important to educate seminarians in perception and respect
for the desire of people to be active participants in pastoral
things, the activities of clergymen and the Church in
general [31, p.70].
Pastoral preparation should not be limited only to
studying of pastoral methods and techniques. Learning about
methods and procedures of the pastorate at theological
lectures should help to obtain relevant knowledge and
theory. Seminarians should orient in the directions and tasks
as well as in the ways of their realization [23, p.261].
However, practical skills as well as the proper spiritual
formation of the future priests are still more important than
theory.
Personal maturity of seminarians is formed at different
levels. Spiritual education, which is closely linked to
intellectual and human education, should become a
foundation on which to build. According to the priests of the
Council, profound spiritual education will help seminarians
to form constant sonly relations with the Father through
Jesus Christ, in the Holy Spirit [DPT, nr.15]. Human
formation should lead to greater openness of the identity of
God, their bishop, priest, their brethren in a seminary and in
the future ministry. The seminarians should develop such
qualities as the willingness to listen to each other and the
ability to open their hearts in the spirit of love to diverse
human needs [32, p.222]. It goes without saying that such
qualities will help seminarians to build interpersonal
relations more effectively.
Human dignity is a fundamental element of any
formation, in particular, it is an integral part of the priestly
formation [21, p.240]. Under the term “human nature” we
should understand the essence of a very single person, that is
why it is important that future priest is a human in a
comprehensive sense of this word. Another task of the priest
is to develop the fullness of his life in all dimensions. Each
person by nature is a social being. In a seminary future
priests have to understand their role in serving the Church
and the society, understand their mission and develop the
Christian formation of other people referring to the supreme
example of Christ. In order to acquire these qualities,
seminarians have to follow the whole path to God, to another
person and to themselves. Only in such way they would
develop their personal and human qualities. According to
John Paul II, another important feature of a good priest is the
ability to maintain contact and unity with other people. A
candidate for priesthood cannot be “arrogant and peevish,
but has to be polite, hospitable, sincere in his words and
intentions, honorable, ready to serve God and be able to
maintain an open and transparent relationship with others, be
always ready to understand, forgive and comfort” [18, nr.43].
The starting point from which the preparation for
priesthood starts is the formation of an integrated human
personality. Without this, all the other aspects of formation
“will be lacking the necessary foundation” [DPT, nr.43].
In the specified human formation, such notion as
emotional maturation should take place. This emotional
maturation should be reflected in love to all spheres of
human life. A specific feature of the Eastern Catholic
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Churches lays in the fact that a priest can perform religious
rites being either married or unmarried. That is why
seminarian education should take this fact into account, and
the teachers should help a candidate for the priesthood to
find their way in this regard. The Church calls for respect for
both married and unmarried states, however, unmarried state
is regarded as one more devoted to service to God and the
Church.
A seminarian should be open to the needs of the Church
in his missionary activities, ecumenical dialogue, be open to
the needs of the modern world [22, p.49]. The demands on
the future priests are made to the maximum, and not only
those in the scope of teaching, education and pastoral
preparation, but also in forming of a seminarian as a
personality, in his completeness of growth to the level of
Christ in the human nature. Thus, human formation has
become one of the main factors in the process of seminarian
education.
Future priests should be taught in such a way as to be
able to feel and understand the necessity of thinking about
the integrity of the human being. Realization of salvation
takes place through the life of a person on earth. That is why
it is necessary to take into consideration the realities of life
on the basis of its practical moments. First of all, a priest is
to become a whole person himself, to receive proper
education of an integral human being [6, nr.79-80], in order
to realize how he should fulfill his pastoral mission. It is
necessary to teach a candidate to priesthood to respect each
person. It can be achieved if a candidate is taught to accept
and treat himself and other people as personalities.
On the occasion of the 47th World Day of Prayer for
calling, Pope Benedict XVI emphasized on the necessity of
Christocentric approach to education and formation of the
future priests: «the main and distinctive feature of each
calling for the priesthood or to monastic life is closeness to
Christ» [7, p.11]. According to the conviction of Cardinal
Walter Kasper, such element as closeness and unity with
Christ, love to Him and to the service of God, the pursuit of
truth, sainthood, justice and the kingdom of God, are able to
form a priest and a theologian out of a seminarian [2, p.22].
Only those people can become priests who not only by their
words, but also by their lives serve God and His Kingdom.
By forming the candidate for priesthood, modern
philosophical and theological sciences pay attention to the
ways and means that are to be used to achieve this aim.
Apart from theology, with its deep internal intuitions,
valuable theological ideas and approaches, a true Christian
life and unity with God have become precious sources of
spiritual and religious awareness. All these put a person into
spiritual and transcendent world through religious and
internal personal experiences [30, p.74].
The Common Law norms and the Holy See instructions
in the area of training of priests contain enough quantity of
regulations and norms which help to establish all the
organizational details. Everything that relates to the general
rules of organization and activity of seminaries, is outlined
in the canones that relate to the formation and preparation of
candidates for priesthood. On the other hand, more precise
regulations on various aspects were decided by the hierarchy
of each Church sui iuris [14, p.218]. In some aspects,
general law, instructions or other documents, issued by the

Holy See refer to the norms of particular law or to the
regulations, issued by the competent hierocracy of each
Church of its own right.
Common Law is to regulate and normalize the general
field of activity and serving the Church, determine the main
rules, provide background and to direct [5, p.61]. Roman
Archpriest, Board of Bishops and appointing authorities
have laid the foundations for the formation of priesthood,
leaving under the competence of the local hierarchies
everything that has not been decided or those questions that
are clearly indicated in the documents of the Roman Holy
See, specifically in the Code of Canons of Eastern Churches.
The Particular Law of each of the Eastern Catholic
Churches has to solve or identify those issues or aspects, that
are under the competence of the legislators of those churches
[5, p.64]. In Patriarchal and archepiscopal Churches a
legislative function is fulfilled by the synod of bishops, and
in the metropolitan church by the Hierarchy Council, in
other Churches sui iuris the particular right is established by
hierarch with the consent of the Holy See [3, can.110 §1,
152, 167 §1, 176].
The Code of Canons of the Eastern Churches and other
documents of the Holy See on the sphere of priestly
formation refer to the decision of the local Catholic
hierarchy in some questions. Sometimes they don‟t provide
clear instructions, and some less important or less detailed
aspects are overlooked. Actually, all these provide the
foundation for the decisions of the particular law and lowerlevel lawmakers [33, p.42; 14, p.28]. The very institution
that is to define more precisely norms is the highest
legislative body of the Church.
In the Eastern Code Roman Archierei regarded the
particular law as an instrument for the distribution and
support of callings for priesthood [3, can.329 §2]. The
question of callings and their development is the highest
priority and the responsibility of the Church.
Another important aspect in the norms of general law is
the establishment of a specialized program for training and
preparation of the candidates for priesthood. The Synod of
bishops and the Hierarchy Council have a task to determine
the educational program for the priests [3, can.330 §1]. They
are also enabled to make amendments to the existing
program, modify or complement it [27, p.183]. It is
important to adapt the training of seminarians to the
conditions, place and time in which the Church conducts its
mission. It is important to pay attention to the aspects of
married and unmarried priesthood, the needs of the Church
and the sphere of ministry of the future priest [5, p.345].
As to the management of a seminary, it should be
mentioned that this obligation is fulfilled by the chancellor,
appointed by the eparchial bishop. The particular law can
foresee that the chancellor will resolve all the legislative
issues of a seminary and act on its behalf. Some issues may
be delivered to somebody else, for example, to the eparchial
bishop [3, can.335 §2].
According to the regulations of the particular law, the
training program for the priesthood should include exercises
and challenges which would contribute to the preparation of
priests and to the future ministry of the candidates. It can be
practical lessons, individual lectures, systematic activities in
this field among particular groups of people. Such trainings
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and gaining experience are to be applied after completion of
the philosophical and theological trainings and diaconal
praxis and after presbyteral consecrating [3, can.353].
All the mentioned issues should be solved in the general
seminarian program, established by the hierarchy of the
Church so that there exists the uniformity of praxis. At the
same time, more detailed programs or decisions should be
prescribed in the statute of a seminary [10, p.231].
The lawmakers of each Church have enough norms and
instructions to develop a solid training program. For this
purpose the highest authority of the Church has issued a
great number of specific regulations, that are to be
developed, improved and implemented in the program or
statute [24, p.74]. Each lawmaker at a lower level who is
responsible for the clergy‟s training should be guided by
these norms and regulations while formulating and
establishing the most important documents, that relate to the
formation of priesthood and regulate this area in the definite
Church of its own right or Eparchy.
The content and the volume of the program and statutes
are actually defined by the norms of the general law,
however, practical solution and interpretation were left for
the particular law. Those issues that should necessarily be
taken into account while formulating all the particular
regulations and norms one can find in the previous sections
of this article, whereas the general notion of them can be
found in the Code of Canons of the Eastern Churches [3,
can.337-352]. General norms only generally list those
subjects and disciplines that should be taught in a seminary.
They should be considered as necessary ones [10, p.232], at
the same time the program, approved by the lawmaker of the
Church should give a wider range of intellectual, theological
and pastoral trainings of seminarians.
The norms of the common law within the jurisdiction of
local hierarchy also deal with the whole range of norms that
are related to the preparation of deacons [3, can.354]. The
supreme lawmaker has established only some general rules
in this area, assigning everything else to the legislative
authorities of the Church iuris. In the Decree on the Eastern
Catholic Churches the priests of the ІІ Vatican Council
agreed to resurrect the Institute of the permanent deaconry
[DECC, nr.17], which existed in the first millennium of the
Church. In the later period the deaconry became only the
transitional step to priesthood, and only occasionally
permanent deacons served in cathedrals or larger
churches [28, p.12-13].
Special programs and seminaries should be established
for the candidates who heard the calling for the priesthood in
their elder years [3, can.344 §4]. Though normal programs
of seminaries and formations are created in accordance to
the general trends in the sphere of callings, in other words,
they generally count on young and unmarried candidates, it
is necessary to make special programs and to set up a
separate institution for the formation of candidates, who
cannot study in ordinary seminaries for various reasons [14,
p.268]. This question is to be solved by the hierarchy of the
Church of its own right. At the same time, a number of
aspects, such as the candidate‟s spouse and family, his
education received in secular institutions, place of work,
should be taken into account.
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Conclusions. The norms of the common law, directions
and instructions of the Holy See quite widely determine the
ways of formation of the candidates for priesthood, by
giving them the specific pieces of advice and obligations.
The following aspects of formation, such as spiritual,
intellectual and educational, pastoral and personal aspects,
serve as a basis for the human formation. The detailed
training course should be established by the hierarchy of
each Church sui iuris, on the basis of the norms of the
common law and the directions of the Holy See. Diocesan
Bishops, who set up a seminary, should approve its status,
appoint all the major mentors and teachers, being guided by
the norms of the common law and particular law of their
Church. The task of a seminary is to educate a well-rounded
and developed person, formed on the basis of Christianity,
who would be able to complete the mission, assigned by
God and the Church.
In some cases, the norms of the Common Law refer to
the regulations of the particular law of each Church of its
own right. Thus, the task of a hierarchy is to establish more
detailed norms in the area of formation or other similar
issues, that are not mentioned and discussed in the norms of
the Common Law or in the instructions of the Roman
Archiereuses and the related dicasteries of the Roman Curia.
The main task of a hierarchy is the processing and the
establishment of the defined concept of the formation of
priesthood in their Church.
Glossary
DECC – ІІ Vatican Council, Decree on the Eastern
Catholic Churches Orientalium Ecclesiarum.
DPT – ІІ Vatican Council, Decree on Priestly Training
Optatam totius.
nr. – section number.
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НОРМИ ТА ПРИПИСИ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА
ПРО ФОРМУВАННЯ ДУХОВЕНСТВА В СЕМІНАРІЯХ
Стаття має на меті з‘ясувати, яке місце займають норми та приписи загального права про формування
духовенства в семінаріях.
Автору вдалося з‘ясувати історичні та теоретичні основи створення і функціонування норм і приписів загального
права про формування духовенства в умовах взаємодії та взаємовпливу різних юридичних підходів та тлумачень.
Констатується, що приписи і норми загального права про формування духовенства є окремим правовим порядком в
партикулярному праві. При цьому воно є частиною канонічного права Східних Церков.
Ключові слова: духовенство, семінарія, духовна формація, наукова формація, пасторальна формація, особова
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МОРАЛЬНІ КОЛІЗІЇ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ
Стаття є спробою розгляду змін духовного світу особистості в умовах просякнутого суперечностями
світу. Акцентується увага на різних теоретичних підходах щодо розуміння моральних цінностей, як
абсолютизм та релятивізм. Пропонується узагальнений погляд на трансформацію та зміну ціннісних
орієнтацій моралі. Мораль постає як специфічний феномен людського життя, яка визначає соціальні
цінності перехідних станів та епох. У статті розглянуто особливості та перспективи розвитку моральних
колізій інформаційного суспільства.
Ключові слова: соціальна етика, абсолютизм, релятивізм, постмодерне суспільство, інформаційне
суспільство, моральні модуси сучасності.
Постановка проблеми. Зазвичай відбувається зміна
ціннісних норм та настанов у відповідності до конкретного
часу, особливо епох перехідного стану розвитку людства.
Враховуючи швидкі зміни соціальних умов, відбувається
перехід від механізмів відтворення традиційних ціннісних
орієнтацій до адаптаційних форм сприйняття особистістю
суспільної моралі. Нові суспільні умови задають необхід-

ність дуже ретельно розгляду формування динамічної
ціннісної системи, у якій, швидше за все відбувається
певний розрив із традиційною мораллю доби модерну.
Актуальність дослідження. У зв‟язку з тим, що відбувається прискорена трансформація всієї системи суспільних цінностей, формується інше ставлення до традиційних
моральних принципів і норм. Це є результатом фундаментальних змін, що детерміновано глобальними цивілізаційними процесами. Соціальні передумови полягають в
суспільних змінах, які відбуваються в нашому суспільстві
в період його трансформації. Ці зміни впливають на всі
складові і хід соціалізації особистості. Сутнісною
характеристикою життя в сучасному світі стає ситуація
необхідності швидкої адаптації до цих змін. Прискорення
темпів соціальної динаміки, перетворення старих і
виникнення нових соціальних структур, трансформація
ідеалів і цінностей задають нових параметрів протіканню
соціалізації, пред‟являючи до його суб‟єкта нові вимоги
у формуванні моделей соціальної поведінки, конструюванні персональної системи цінностей і ідентифікаційних
структур особистості. Така ситуація вимагає одночасного
виявлення особистістю двох протилежних соціальнопсихологічних особливостей – соціальної лабільності,
що забезпечує постійну адаптацію людини до соціальних
змін, і розвинутої персональної ідентичності, яка складає
внутрішній «стрижень» особистості, що є опорою для її
самовизначення.
Мета статті полягає у рефлексії зміни в аксіологічних
вимірів сфери моралі та демонстрація впливу швидких
змін інформаційного суспільства на моральні підвалини
особистості.
Виклад основного матеріалу. Потреби сучасного
суспільного розвитку характеризуються кардинальними
перетвореннями людського буття, формуванням нової
системи ціннісних орієнтацій. Так як моральна культура
несе в собі загальнолюдські цінності, національні ідеали,
які відбивають рівень розвитку цивілізації в конкретний

історичний період, то спостерігається підвищення
наукового інтересу до зміни моральних орієнтирів.
Оскільки, кожна історична епоха висуває свої критерії
моралі суспільства й моральності особистості, що
свідчить про невичерпність і вічну багатоаспектність
проблем моралі, то стає об‟єктивно постійної роботи
щодо її вивчення.
На наш час умовно можна виділити два напрямки в моралі: абсолютизм (індивідуальне вдосконалення) та
релятивізм (суспільна мораль).
Підґрунтям для абсолютистської моралі виступають
універсальні принципи. Морально-ціннісні норми визнаються заданими та відомими, джерелом яких виступає
найвищий авторитет (природні закони, Бог, совість,
родинні чесноти). Відповідно, моральний релятивізм
стверджує, що моральність не базується на якихось
абсолютних стандартах. Виходячи з того, що абсолютної
системи моральних норм чи абсолютного критерію не
створено, маємо відносність та змінність усіх моральних
норм та критеріїв оцінки. Моральний релятивізм наполягає
на залежності етичної істини від ситуації, культури,
почуттів кожного. Отже, в релятивізмі стверджується
існування лише відносних та локальних, в рамках конкретних суспільств та історичних періодів, систем моралі, а
абсолютного, універсального добра та зла не існує. Але
якщо немає конкретних, чітких критеріїв оцінки (всі
вони релятивні), в такому випадку ми приходимо до
імморалізму.
Розглядаючи проблему зміни ціннісних орієнтацій,
маємо звернутись до норм моралі. Ґрунтуючись на
уявленнях про добро і зло, норми моралі є універсальними регуляторами всіє системи відносин між
людьми, центральним орієнтиром розвитку соціальних
процесів. Загальнозначущі норми моралі відбивають
цінності, що склалися в нормах поведінки людей, вони
закріплені в поняттях добра, честі, совісті, справедливості,
відповідальності тощо. У той же час нормам притаманні
тенденції певних змін. Суспільний прогрес сприяє
розвінчуванню одних моральних норм, заміні їх іншими,
установленню нових відносин між наявними нормами
або ж наданню нового змісту в рамках старих моральних
норм. Духовна сторона при цьому постає як цементуюча
основа життя, як найважливіший компонент життєдіяльності людини. За змістом своїх вимог, мораль виходить за
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межі соціального устрою, що гарантує мирне співіснування і баланс інтересів, оскільки орієнтує нас на ідеал
«духовно-піднесеного загальнолюдського єднання» і
«милосердної любові».
Необхідним стає перенос уваги з політологічної та
економічної сфер на мораль в соціальних процесах.
Формується новий підхід до моралі та ціннісних орієнтацій
суспільства. Мораль як елемент суспільства, як соціальний
інститут формує певну структуру суспільних стосунків
та цінностей. При переході суспільства на нову фазу
розвитку (постіндустріальну) багато у чому змінюється
значення і роль моралі та етики як соціальних підсистем
для даного розвитку. Постає проблема розуміння моралі
з точки зору її соціального наповнення. В сучасній етиці
переглядається традиційне розумінням моралі і проблематизується виявлення її соціальної ролі.
Зміни в аксіологічній сфері суспільства приводять до
формування соціальної етики як етики принципово іншої
системи цінностей. Ці зміни найчіткіше простежуються
в аналізі сучасної моралі, у свою чергу, розглядається в
світлі онтогенезу і «генеалогії моралі». Найчастіше
розглядають 3 етапи розвитку моралі: традиційне суспільство, де панує «природна мораль», суспільство Модерна,
орієнтоване на «раціональну» мораль і етику та глобалізаційне суспільство, зрештою – суспільство Постмодерна з
відповідним йому типом «постраціональної» моралі.
Принципи плюралізму, децентрації, фрагментарності
суспільного життя виражаються перш за все в затвердженні
різноманітності як основного лейтмотиву постіндустріального суспільства. Як справедливо відзначив
Е. Тоффлер, якщо технологія другої хвилі сприяла
одноманітності, технологія третьої хвилі забезпечує
соціальну різноманітність. Ствердження різноманітності
як певної фундаментальної основи гарантує плюралізм
мислення і поведінки, а постіндустріальне суспільство
створює певні умови для реалізації цього постмодерністського принципу.
Постіндустріальне суспільство фактично позбавлене
того єдиного і основоположного центру, навколо якого
обертається все соціальне життя. Це в повному розумінні
«мозаїчне суспільство», яке раз у раз міняє центри
тяжіння і відрізняється граничною рухливістю своїх
зв‟язків і залежностей. Принцип єдиноначальності, який
символізував бюрократичні структури індустріальної
епохи, стає недоречним в постіндустріальному суспільстві.
Децентрація охоплює практично всі сфери суспільства
наших днів: у виробництві ми спостерігаємо демасифікацію виробничого процесу і розукрупнення підприємств,
у сфері управління відбувається перерозподіл (делегування) владних повноважень центру місцевим органам, а
базисне планування переноситься на локальний рівень.
В сучасному суспільстві мають місце і інтеграційні
тенденції. Так, продовжуються процеси політичної та
економічної інтеграції, утворення наднаціональних
економічних і владних структур, наприклад, становлення
Європейського співтовариства у його суперечливої тенденції боротьби з децентралізацією та спробами «єкзіту».
Таким чином, в постіндустріальному суспільстві
«третьої хвилі», в наявності постмодерністські по
своєму духу процеси децентрації, але ніяк не анархії,
оскільки децентровані частини не намагаються відокре-

митися, а навпаки, прагнуть до спільної діяльності на
спільних засадах взаємодії, але вже з урахуванням
індивідуальних, самобутніх особливостей.
Бачимо, що Е. Тоффлер задається важливими питаннями, які не залишаються проблемами інтелектуальної
допитливості, а переростають у проблему виживання
цивілізованого людства. Так як ми знаходимося у часі
можливих вибухових змін, коли розпадається все
особисте, розвалюється усталений суспільний лад, а на
обрії маячить вже нефантастичний, новий спосіб життя,
то проблема майбутнього ладу стоїть ще гостріше. Ми
не можемо не зважати на дані обставини, бо вони
вирішують нашу долю та майбутніх поколінь.
Нові умови формують людину, яка не тримається
сліпої слухняності начальству як вищому авторитету, а
виражає свої думки, погляди. В даному суспільстві
підтримується жива комунікація, прагнення до компромісного вирішення проблем, що можливо лише за умов
вільного мислення та вираження власних думок. Отже,
ми бачимо ледь помітні, але глибокі зміни рис суспільства, які формують новий соціальний характер, що
з‟являється. Моральна складова цих міркувань полягає у
радикальних змінах моральних орієнтирів.
Головна ідея праці автора полягає у тому, що
людство вступило на шлях прискорення змін, а це
радикальним чином вплине на весь комплекс життєзначущих моральних цінностей і орієнтирів, скоріш за
все відходу від традиційно усталених норм і принципів.
Крім того посилиться нерівномірність моральних систем,
де ортодоксальні, наприклад, ісламські будуть тяжіти до
консервативних позицій.
Отже, ми бачимо, що традиційне суспільство, якому
притаманне обмеження свободи протистоїть суспільству
модерна, яке характеризується вивільненням свободи,
порушенням традиції та зміною етичної основи суспільства.
Третій етап розвитку моралі «зняв» здобутки попередніх епох та поставив нові завдання. Тому саме
соціальна етика, або етика інститутів стає об‟єднуючою
силою епохи постмодерну. Так як вона відповідає за
врегулювання відносин автономних суб‟єктів в умовах
атомарного плюралізму, то на даному етапі соціальна
етика встановлює нормативні обмеження свободи, чим і
нагадує традиційний етап.
Системи цінностей відображають етику соціального
проектування. Мораль суспільства Постмодерну відрізняється «хаотизацією» цінностей, розхитаністю їх
минулої ієрархії, багатозначністю зв‟язків між цілями,
засобами і результатами вчинків, з девальвацією ролі
інституту моральних авторитетів, із забуттям самої мови
чеснот і пороків, її баналізацією і примітивізацією.
Більшістю дослідників суспільства постмодерна вказують
на руйнування цілісності, дезінтеграцію, інші явища
корінних змін у системі соціальних і особистих цінностей (етичних зокрема).
Трансформація ціннісних систем сучасної моралі
виражає себе і в зміні суб‟єктивних цінностей, обумовлених змінами соціальних статусів морального суб‟єкта.
З. Бауман, Л. Ситниченко, А. Єрмоленко, досліджуючи
етику постмодерна, відзначали, що на зміну людині
модерна, позбавленого морального вибору між геройством
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і святістю (між рицарством і чернецтвом), що намагалась осмислити пройдений життєвий шлях з погляду
покликання, духовної місії, приходить людина постсучасності, яка мислить і відчуває по-іншому. Якщо
людина модерна відрізнялася схильністю перекладати
моральні зобов‟язання з особи на організації, що конституювалися і керовані суспільством, або розсіювати
відповідальність в глибинах бюрократичної системи, то
людина постмодерна взагалі відмовляється від стійких
взаємних зобов‟язань [1, с.49-51]. Моральний суб‟єкт
епохи постраціональної моралі легко міняє життєвий
простір, професійну спеціалізацію, політичну орієнтацію,
культурну прихильність.
Зміна ціннісних орієнтацій на рівні морального
суб‟єкта в суспільстві Постмодерна обумовлює те, що
«стандартизовані біографії», властиві епосі модерна,
трансформуються в індивідуальні життєві світи рефлексій, де зникають характерні для традиційних класів стилі
життя і моральні переваги. Моральний суб‟єкт суспільства
Постмодерна є носієм «біографій рефлексій», яким властиво нетипове планування життя самими індивідами, що
обирають ту соціальну групу (і ту субкультуру), з якою б
вони хотіли себе ідентифікувати.
Вся ця індустрія інформаційних технологій постає
основопокладаючою характеристикою постмодерністського соціуму. Людина починає існувати одночасно у
двох світах, межа між реальним і віртуальним поступово
стирається. Прагнення мати доступ до зв‟язку зі знайомими та родичами, бути в курсі всіх світових подій
межує з бажанням заховатись у віртуальному світі.
Отримуючи можливість власного самовираження,
особистісної думки та своїх дій, в той же час людина
втрачає власну ідентичність як усвідомлення своєї
приналежності до певної соціальної групи. Лейтмотивом
проблеми сьогодення стає підміна реального Я віртуальним, оскільки презентація людини у мережі не
співпадає з існуючою дійсністю, що і свідчить про зміни
у людській ідентичності.
Не віртуалізація життєдіяльності людини, а розвиток
та ускладнення соціальної функціональності діючих
суб‟єктів суспільного життя є основою перетворення
інформаційного суспільства на суспільство нових можливостей.
М. Кастельс звертає увагу на те, що сучасний
розвиток інформаційного капіталізму вимагає значної
сили, а саме, інформаційної праці. Постає потреба в
людині зовсім іншого типу. Вона має встигати пристосовуватись до будь-яких змін, вміти спілкуватись та
працювати в команді, переключатись та перенавчатись
для того щоб знаходити своє місце в нових проектах.
У зв‟язку з цим все меншого значення надається таким
цінностям, як відданість одній єдиній кампанії, постійному місцю в певній структурі. Вагомого значення
починають набувати не домовленості, а особисті вміння
навчатися, спілкуватися та адаптуватися до всього нового.
Соціально-економічні чинники постіндустріального
суспільства спонукають людей до більшої самостійності
у прийнятті рішень, вимагають від них творчої самовіддачі, оригінальних, нестандартних підходів. Тобто,
маємо наявну тенденцію формування у працівників
індивідуалістичної позиції. До того ж, «комунікаційна»
й «інформаційна» революції надають людям могутні
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засоби для активізації інтелектуальної діяльності, творчого мислення, інтуїції тощо. Внаслідок таких соціокультурних змін всередині суспільства, в царині розуміння
природних прав людини, відбувається певний перехід
від колективного уявлення до індивідуалістичного, що
за М. Кастельсом виникає в дії, яка породжується супротивом певних соціальних груп, починаючи від етнічного
націоналізму й територіального сепаратизму і закінчуючи
екологічним і феміністським рухами.
Висновки. Отже, «постраціональна» мораль характеризується специфічним набором і розкладом цінностей,
власною стилістикою моральної практики, обслуговуючою її риторикою і мовою, дослідження яких –
перспективне завдання етичної теорії.
В суспільстві, що змінюється, залишається актуальною
потреба в універсальних моральних нормах, але вона
задовольняється не за рахунок обмежень для інших
ціннісних орієнтацій, а за принципами додаткового і
аксіологічного плюралізму.
У результаті застосування норм, цінностей та оцінок
суспільної моралі, її загальновизнаних принципів в
нових суспільних умовах мораль бере участь у виникненні нових норм, правил та цінностей.
Зміни в суспільстві спричиняють і зміни в моралі,
оскільки, мораль завжди обумовлена динамікою суспільної
епохи. Мораль особистості не тільки автономна, а й
створюється соціумом. Зміни в культурі й світогляді
мають завдячувати своїй власній силі як моральних
ідеалів. Людина отримує все більші можливості для
творчого самовираження та формування свого самобутнього Я.
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ОПИСАНИЕ СУФИЙСКИХ СТОЯНОК (МАКАМ)
И СОСТОЯНИЙ (ХАЛ) В «ШАРХ АТ-ТА’АРРУФ»
Стоянки и состояния, являясь самыми важными элементами суфизма, отражают в себе систему этапов
и положений на суфийском пути. Начиная с первых этапов истории, суфизма различными суфиями и
авторами были высказаны различные точки зрения относительно видов стоянок и положений, их количества,
последовательности и особенностей. Здесь особое значение представляет описание стоянок и состояний в
фундаментальном и энциклопедическом «Шарх ат-Та‘арруф ли-мазхаб ат-тасаввуф», написанном на
персидском-таджикском языке в XI веке и принадлежащего перу среднеазиатского автора Ходжа Абу
Ибрахима ‗Исмаила б. Мухаммада б. Абдуллаха ал-Мустамли ал-Бухари. В нем нашли свое отражение суфизм
того времени, в частности, присущий себе подход к вопросу стоянок и положений в суфийской школе
Центральной Азии. В данной статье речь идет относительно сведений о суфийских стоянках и состояниях,
приведенных в произведении «Шарх ат-Та‘арруф ли-мазхаб ат-тасаввуф», а также о стиле и особенностях
их описания.
Ключевые слова: «Шарх ат-Та‘арруф», Мустамли, суфизм, стоянка, состояние.

Постановка проблемы. Суфийское движение1,
начавшее формироваться в различных видах в странах, в
которых в VII–VIII распространилась религия ислам,
начиная с IX века начала приобретать вид учения и
организации, обладающих теоретическими основами и
системой определенных правил. Можно сказать, что
самым важным среди условий, которые должен был
выполнить вступивший на путь суфизма человек – суфий
дабы пройти по нему неукоснительно от начала до конца
и, в конце концов, достичь поставленной цели – единения
с Богом, было именно прохождение на этом пути
определенных этапов – стоянок (макам). Другими
словами, стоянки (макам) и состояния (хал) являются
основанием суфийского пути, или прохождения пути
обучения, одним из основных элементов, формирующих
суфизм.

1

О возникновении и истории ранних этапов суфизма См.:
Арберри А.Дж. Мистики ислама. Пер. с англ. – М: Сфера, 2002.
С. 47–101; Трименгэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе / Пер.
с англ. А.А. Ставиской, под ред. и предисл. О.Ф. Акимушкина. –
М: «София», ИД «Гелиос», 2002. С. 25–93; Кныш А.Д.
Мусульманский мистицизм. Краткая история / Пер. с англ.
М.Г.Романов. – СПб.: «Диля», 2004. С. 10–127; Джон А. Субхан.
Суфизм. Его святые и святыни / Пер. с англ. – СПб.: «Диля»,
2005. С. 12–22; Хасан Камиль Йылмаз. Тасаввуф и тарикаты.
Перевод с турецкого А. Урманова. М.: ООО «Издательская
группа «Сад», 2007. С. 60–101; Хисматулин А.А. Суфизм. – СПб:
Издательский
дом
«Азбука-классика».
«Петербургское
Востоковедение», 2008. С. 50–51; Насыров И.Р. Основания
исламского мистицизма (генезис и эволюция). – М.: «Языки
славянских культур», 2009. С. 56–83; Караматов Х.С.
Аскетические и суфийские течения в Хорасане (По «Кашф алмахджуб» Худжвири) // «Из истории суфизма: источники и
социальная практика». Под ред. акад. АН РУз. М.М.Хайруллаева.
– Т: «Фан», 1991. С. 27–48; Турар, Усмон. Тасаввуф тарихи. – Т:
«Истиқлол», 1999. 49–61-б.; Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент:
ТошДШИ нашриѐти, 2006. 3–15-б.; Комилов Н. Тасаввуф. –
Тошкент: «O`zbekiston», 2009. 9–21-б.; Комилов Н., Раҳимов К.
Хожагон тариқати ва Бухорода ирфоний-фалсафий илмлар
ривожи (IX-XV асрлар). – Т: «Академия», 2011. 6–17-б.

Цель статьи. Изучить и раскрыть сущность понятий
суфийские стоянки и состояния, приведенных в произведении «Шарх ат-Та‟арруф ли-мазхаб ат-тасаввуф», а
также стил и особенности их описания, выявить
границы, количество, видов и последовательности
стоянок и сос-тояний, приведенных в «Шарх атТа‟арруф», дать краткое изложение описаний каждой из
этих стоянок и состоя-ний, которые им дал Мустамли.
Изложение основного материала исследования.
Начиная с первых этапов суфизма, были высказаны
различные мнения относительно различий, границ, особенностей, видов, количества и последовательности
стоянок и состояний. Так, одна группа суфиев и авторов,
не разделяла друг от друга стоянку и состояние, т. е.
считая их одинаковыми явлениями, другая же группа,
описывая стоянку и состояние в качестве отличающихся
друг от друга явлений, вели речь об их различных видах,
количествах и особенностях. В частности, среди суфиев
и авторов, рассматривающих стоянку и состояние в
качестве единого явления, как Абу Сулайман Дарани
(ум. 830) говорит о наличии в суфизме трех стоянок,
приводя их в последовательности аскетизм (зухд),
осмотрительность (вара‘) и согласие (риза)2,
Шакик Балхи (ум. 810) ведет речь о четырех «местах
остановок»
и
приводит
их
в
следующей
последовательности – аскетизм (зухд), боязнь (хавф),
страсть (шавк) и любовь (мухаббат)3, Яхйа б. Му‟аз (ум.
872) утверждает о наличии на пути обучения семи
стоянок в следующей последовательности – покаяние
(тавба), аскетизм (зухд), согласие (риза), опасение
(хавф), страсть (шавк), любовь (мухаббат) и постижение
(ма‘рифат), Абу Талиб Макки (ум. 996) упоминает о
наличии девяти стоянок, которых располагает в
2

Макки, Абу Талиб. Кут ал-кулуб фи муамалат ал-махбуб ва
васфу тарик ал-мурид ила макам ат-тасаввуф (на арабском
языке). Том 2. Каир: «Дару Садир», 1310 (1892). С. 44.
3
Шакик Балхи, Абу „Абдуллах. Рисалат адаб ал-ибадат (на
фарси). Перевод с арабского языка Насруллаха Пурджавади //
«Маариф», 1366 (1987). № 1. С. 108.
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последовательности покаяние (тавба), терпение (сабр),
благодарность (шукр), надежда (раджа), боязнь (хавф),
аскетизм (зухд), упование на бога (таваккул), согласие
(риза) и любовь (мухаббат)4. Абу Мансур Исфахани
(ум. 1028) ведет речь о сорока стоянках, начинающихся
с покаяния (тавба) и заканчи-вающихся великодушием
(химмат)5, Абу „Абдурахман ас-Сулами (ум. 1021)
говорит о сорока четырех стоянках, начинаясь с покаяния
(тавба) и заканчиваясь соединением (джам‘) и
разделением (тафрика)6, „Абдуллах Ансари (1006–1089)
упоминает сто стоянок, начинающихся с покаяние
(тавба) и заканчивающихся самоуничтожением в Боге
(фана) и пребыванием в Боге (бака)7, а Рузбихан Бакли
(1128–1209) говорит о наличии в общем подсчете
тысячи стоянок8. Абу Наср Сарраж Туси (ум. 998),
который одним из первых подошел к стоянке и состоянию
как отдельным явлениям, отмечал, что в суфизме имеются
семь стоянок (в последовательности покаяние (тавба),
благочестие (вара‘), аскетизм (зухд), бедность (факр),
терпение (сабр), упование на бога (таваккул) и согласие
(риза)) и десять состояний (в последовательности
самонаблюдение (муракаба), близость (курб), любовь
(мухаббат), боязнь (хавф), надежда (раджа), страсть
(шавк), привязанность (унс), спокойствие (итми‘анан),
созерцание (мушахада) и достоверность (якийн))9.
Можно сказать, что именно этот автор одним из первых
попытался показать разницу между стоянкой и состоянием, а также дать более точную характеристику
каждому из этих терминов. В частности, по мнению
Сарраджа, если стоянка является степенью, которую
суфий приобретает или достигает в результате своих
стараний – подвижничества и усердия, то состояние
является положением, которое происходит у суфия в
процессе прохождения им этапов подвижнической
жизни вне зависимости от его желания, т.е. не приобретается в результате стараний суфия, а даруется ему
богом10. Если в большинстве источников покаяние
(тавба) упоминается в качестве первой стоянки, то в
различных источниках в качестве конечной стоянки
суфийского пути упоминаются согласие (риза), постижение (ма‘рифат), самоуничтожение в Боге (фана),
пребывание в Боге (бака) или соединение (иттисал).
Вместе с тем, некоторые понятия (например, близость

(курб), любовь (мухаббат), боязнь (хавф), надежда
(раджа), страсть (шавк), привязанность (унс), самоуничтожение в Боге (фана), пребывание в Боге (бака) и др.) в
одних источниках характеризуются как стоянка, то в
других источниках как состояние. Кроме этого, в других
источниках речь идет о наличии таких состояний, как
радость (тараб), печаль (хузн), сжатие (кабз), расширение (баст), величие (хайбат), восторг (галаба), нахождения Бога (ваджд), трезвость (сахв), опьянение (сукр),
отсутствие (гайбат), присутствие (хузур)11. Относительно
всего этого в качестве вывода можно сказать, что в
течение всей истории суфизма не было поставлено
четкой границы между суфийскими стоянкой и
состоянием, не сформировалось единого или общего
мнения относительно видов, количества, особенностей и
последовательности каждого из них. Другими словами,
не только каждой суфийской школой, направлением или
тарикатом, но и каждым крупным суфием была создана
присущая себе система стоянок и состояний.
Произведение «Шарх ат-Та‟арруф ли-мазҳаб аттасаввуф» («Комментарий к произведению “Ознакомление с путем суфизма”»12, написанное в начале XI века
и принадлежащее перу центральноазиатского ученого
Ходжа Абу Ибрахима „Исмаила б. Мухаммада б.
Абдуллаха ал-Мустамли ал-Бухари, является не только
первым источником по суфизму, созданном на новоперсидском языке (фарси), но также имеет большое
значение в качестве энциклопедического произведения,
включающие все знания о суфизме до того времени, в
котором приведено подробное описание стоянок и
состояний. Следует отметить, что автор «Шарх атТа‟арруф» подобно большинству суфийских авторов
осуществил присущий себе подход к этому вопросу и
попытался создать систему, отличающуюся от видов,
количества и особенностей стоянок и состояний, изложенных в произведениях авторов, живших и творивших
до него.
Здесь можно было бы упомянуть в качестве первых
шагов, осуществленные в последние годы в этом
направлении попытки ряда иранских исследователей
исследовать наряду с некоторыми темами, касающихся
суфизма, также описание таких стоянок и состояний, как

4

Макки, Абу Талиб. Кут ал-кулуб фи му„амалат ал-махбуб ва
васфу тарик ал-мурид ила макам ат-тасаввуф. Том 1. С. 200.
5
Исфахани, Абу Мансур. Нахдж ал-хасс (на фарси). Перевод с
арабского языка Насруллаха Пурджавади // «Исламские
исследования», 1367 (1988). № 1-2. С. 105–132.
6
Сулами, Абу „Абдурахман. Дараджат ал-муамалот (на
арабском языке). Подготовлено к изданию Ахмадом Тахири
„Ираки // Сборник произведений Сулами, Том 1. Тегеран:
«Нашри данишгахи», 1369 (1990). С. 477-495.
7
См.: Ансари, Ходжа „Абдуллах. Сто площадей (на фарси).
Сборник трактатов на фарси. Первое издание. Подготовил к
изданию Сарвар Мавлаи. Тегеран: «Тус», 1372 (1993).
8
См.: Рузбехан Бакли Ширази, Абу Мухаммад. Машраб аларвах (на арабском языке). Подготовлено к изданию Латифом
Мехраджходжа. Стамбул: «Кулият ал-адаб», 1973.
9
См.: Сарраж, Абу Наср „Абдуллах б. Али. ал-Лума„ фи-тта‟рих ат-тасаввуф ал-исломи (на арабском языке).
Подготовлено к изданию Мустафой ал-Хандави. Бейрут: «Дар
ал-кутуб ал-„илмия», 2001.
10
Саррадж. ал-Лума„ фи-т-та‟рих ат-тасаввуф ал-ислами. 36-б.

11

Об этом еще См.: Комилов Н. Тасаввуф. 2009. 26–36-б.;
Ислам. Энциклопедический словарь. С. 152, 266; Кныш А.Д.
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любовь (мухаббат)13, поминание (зикр)14, терпение
(сабр)15, бедность (факр)16, которые заняли место в
произведении «Шарх ат-Та‟арруф». Однако, во-первых,
эти исследования, ограниченные рамками статьи, не
посвящены именно освещению какой-либо стоянки или
состояния в произведении «Шарх ат-Та‟арруф», а в
общем посвящены освещению определенной стоянки
или состояния в суфийских источниках, и в них авторы
всего лишь кратко и в общих чертах останавливаются на
«Шарх ат-Та‟арруф». Во-вторых, нельзя сказать, что и в
данных статьях в частях, посвященных освещению
определенной стоянки или состояния в «Шарх атТа‟арруф», соответствующие темы исследованы достаточно глубоко. В-третьих, в данных исследованиях
отсутствует комплексный подход к освещению суфийских стоянок и состояний в произведении «Шарх атТа‟арруф».
Уместно отметить, что произведение «Шарх атТаъарруф», в отличие от большинства источников по
суфизму, написанных до него, было создано в качестве
энциклопедического источника, охватывающего почти
все аспекты суфизма – описание, история, теория,
терминология суфизма и агиография суфиев, и его
основную часть составляют места, посвященные теории
суфизма. Большая часть мест произведения, посвященных теории суфизма, непосредственно посвящена
описанию и характеристике суфийских стоянок и
состояний.
Мустамли Бухари рассматривал стоянки и состояния
в качестве отличных друг от друга явлений. При этом,
надо отметить о невозможности присоединиться к выводам
иранской исследовательницы Марйам Ша‟банзаде о том,
что «Мустамли в «Шарх ат-Та‟арруф» ведет речь о
тридцати стоянках, не разделяя их на стоянки и состояния»17. Так как, эта исследовательница, во-первых,
точно не указывает из чего именно состоят эти «тридцать стоянок» о которых вел речь Мустамли, во-вторых,
включает Мустамли, рассматривавшего стоянки и
состояния в качестве отдельных друг от друга явлений, а
также давшего им точное описание, в число тех, кто не
разделяет их друг от друга и считающих их одинаковыми
13
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явлениями. Действительно Мустамли Бухари рассматривает упомянутые в своем произведении явления,
входящие в число стоянок и состояний, не по отдельности,
а смешанно. К тому же, хотя автор точно и не указывает
на принадлежность их определенной части к стоянкам
или состояниям, нельзя говорить о том, что он
рассматривал эти понятия в качестве одинакового
явления. Так как, во-первых, если в «Шарх ат-Та‟арруф»
дано точное описание стоянок и состояний, то вовторых, относительно большей части приведенных в
произведении стоянок и состояний имеются непосредственное или косвенное указание на то, что они
являются стоянкой или состоянием.
В частности, Мустамли Бухари, рассматривая стоянку и
состояние в качестве взаимосвязанных отдельных
явлений, в первую очередь пытался показать их место в
суфизме в рамках определенной системы, именуемой
суфийскими степенями. Согласно ему, первой степенью,
которой должен был достичь человек на суфийском пути
является – наука (‗илм), второй степенью – экстаз
(ваджд), третьей степенью – состояние (хал) и четвертой
степенью – стоянка (макам)18. Т.е., человек на
суфийском пути сначала должен был изучить науки,
затем иметь способности впадать в экстаз, а после этого
достичь этапов состояния и стоянки. Взаимную связь
суфийских степеней, которые следовало пройти в строго
определенной последовательности, Мустамли Бухари
описывает следующим образом: «Состояния свидетельствуют о стоянке, экстазы о состояниях, наука об
экстазе, беседа о науке. Пока не будет науки, не будет
возможности говорить, основываясь на ней, пока не
произойдет экстаз, не появится наука, пока не станет
истинным состояние, не произойдет экстаз, состояние не
появится, пока не достигнет стоянки истинности. Так,
если чья-та стоянка будет истинной, то его состояние
будет завесой в стоянке, если чье-то состояние будет
чистым, то экстаз сделает его скрытым от состояния,
если чей-то экстаз будет истинным, не будет необходимости говорить, основываясь на науке»19.
Мустамли Бухари, в отличие от некоторых авторов,
считающих стоянку зависимой от состояния, например,
от Абу Мансура Исфахани20, дает оценку состоянию в
качестве зависимого от стоянки явления. По его мнению,
раб божий не сможет достичь стоянки, пока у него
случится состояние. Однако, человек не во всех случаях,
когда у него случается состояние, достигает стоянки.
Т.е., встречается много случаев, когда у человека хотя и
случается состояние, но он при этом не достигает
стоянки21. По мнению Мустамли, хотя стоянка и является
явлением, которое может случиться после того, как уже
имело место состояние, состояние не считается причиной
для появления стоянки: «...когда состояние станет
истинным, вслед за истинностью состояния следует
стоянка, однако причиной достижения стоянки не является
состояние»22. Мустамли рассматривает состояние не
только в качестве явления, которое должно случиться до
18
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стоянки, но и как явление, которое может случиться в
рамках стоянки: «У каждой стоянки имеется начало и
конец, и между этим началом и концом имеют место
различные состояния»23.
Мустамли Бухари имеет отличную от других авторов
точку зрения относительно характера стоянки и состояния.
В частности, согласно ему, первые три суфийские
степени – наука, экстаз и состояние являются свойствами
человека, а четвертая степень – стоянка не считается
свойством человека24. Так как, по его мнению, состояние
является человеческой одеждой, а стоянка же есть
божественное одеяние25. Т.е., в отличие от большинства
авторов, в том числе, и Сарраджа Туси26, считающих,
что стоянка достигается суфием в результате своих
стараний, а состояние является вещью, даруемой богом
вне зависимости от стараний человека, Мустамли
Бухари считает, что состояние приобретается человеком
в результате его деяний, точнее, оказания человеку
милости богом в результате его деяний, а стоянку же
рассматривает в качестве явления, даруемого богом:
«Суфийские науки есть результат наук о состоянии, а
состояния же – результат деяний. Состояниями будет
обладать только тот человек, кто совершает правильные
деяния. Под деяниями подразумевается исполнение
предписаний шариата, а под состояниями – выбор
тайны». Мустамли Бухари говорит следующее относительно того, что состояние связано с деяниями, т.е. со
стараниями человека: «Состояния человека в тайном не
будут правильными, если его деяния в явном нечисты.
Если человек что-либо найдет или увидит в своем
тайном, и предположит, что эта вещь является милостью
бога к нему, то он должен ударить эту вещь на камень
деяний. Если его деяния перед богом будут правильными,
и они исполнены так, как этого требуют предписания
шариата, то вещь, которую он найдет в тайном, будет
милостью от бога»27.
Большая часть произведения «Шарх ат-Та‟арруф»,
которое состоит из шестидесяти восьми глав, от двадцать
восьмой до пятьдесят второй главы (кроме сорок пятой
главы, посвященной экстазу (ваджд), а также пятидесятой
главы, посвященной теофании (таджалли) и сокрытию
(иститар)) – двадцать четыре главы посвящены описанию
состояний и стоянок. Мустамли в своем произведении
приводит подробные сведения и комментарии в отдельных
главах двадцати семи стоянкам и состояниям (покаяние
(тавба), аскетизм (зухд), терпение (сабр), бедность (факр),
смирение (тавази‘), боязнь (хавф), благочестие (таква),
искренность (ихлас), благодарность (шукр), упование на
бога (таваккул), согласие (риза), достоверность (якийн),
поминание (зикр), привязанность (унс), близость (курб),
соединение (иттисал), любовь (мухаббат), непривязанность к миру (таджрид) и непривязанность к себе
(тафрид), восторг (галаба), опьянение (сукр), отсутствие
(гайбат) и созерцание (шухуд), соединение (джам‘) и
разделение (тафрика), небытие (фана) ва вечность
(бака)), а также в главах, посвященных другим темам,
23
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еще четырем стоянкам и состояниям (страсть (шавк),
трезвость (сахв), надежда (раджа), расширение (инбисат)) –
итого тридцати одной стоянке и состояниям. При этом,
автор в произведении для определенной части стоянок и
состояний не дает точных указаний относительно того,
являются ли они стоянкой и состоянием. Уместно
отметить, в различных суфийских источниках, а также, в
произведениях различных исследователей, такие пары
стоянок или состояний, как опьянение (сукр) и трезвость
(сахв), отсутствие (гайбат) и созерцание (шухуд),
соединение (джам‘) и разделение (тафрика), непривязанность к миру (таджрид) и непривязанность к себе
(тафрид), небытие (фана) и вечность (бака), характеризуются по-разному. Если некоторые рассматривают
каждую из этих пар в качестве цельной стоянки или
состояния, то другие утверждают о наличии в этих парах
связанных друг с другом двух отдельных стоянок или
состояний. В «Шарх ат-Та‟арруф» также подобные пары
рассмотрены в качестве связанных друг с другом двух
отдельных стоянок или состояний. Исходя из этого,
общее число стоянок и состояний, упомянутых Мустамли
Бухари, мы посчитали равным не двадцати семи, а
тридцать одному.
Как отмечалось выше, Мустамли Бухари в своем
произведении некоторые из стоянок и состояний
непосредственно описывает в качестве стоянки или
состояния, а по поводу других некоторых стоянок или
состояний он при их описании приводит косвенные
указания относительно того являются ли они стоянкой
или состоянием. В «Шарх ат-Та‟арруф» нет прямых и
косвенных указаний относительно принадлежности к
стоянке или состоянию четырех явлений, входящих в
состав стоянок и состояний. Однако, основываясь на
особенностях, которые Мустамли Бухари описывает в
качестве присущих им признаков, можно выявить какие
из них автор причислял к стоянкам или состояниям.
В частности, Мустамли Бухари непосредственно указывает
на вхождение в состав стоянок восьми явлений –
покаяние (тавба), аскетизм (зухд), упование на бога
(таваккул), поминание (зикр), привязанность (унс),
близость (курб), небытие (фана) и вечность (бака), а
также косвенно указывает вхождение в число стоянок
четырех явлений – согласие (риза), соединение (иттисал),
непривязанность к миру (таджрид) и непривязанность к
себе (тафрид). Кроме того, автор непосредственно
остановился на вхождении в состав состояний девяти
явлений – терпение (сабр), боязнь (хавф), надежда
(раджа), благодарность (шукр), любовь (мухаббат),
страсть (шавк), восторг (галаба), опьянение (сукр) и
трезвость (сахв), косвенно остановился на вхождении в
число состояний шести явлений – достоверность (якийн),
отсутствие (гайбат), созерцание (шухуд), соединение
(джам‘), разделение (тафрика) и расширение (инбисат).
В частности, Мустамли Бухари говорит о вхождении в
состав стоянок нижеупомянутых явлений следующее:
Покаяние (тавба): «Покаяние (тавба), является
отказом от насилия (джафа). Среди стоянок первой
стоянкой является именно эта»28.
Аскетизм (зухд): «Среди стоянок мюридов первой
стоянкой является также аскетизм (зухд)»29.
28
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Упование на бога (таваккул): «… народ не испытал
нужды заняться стоянкой упование на бога (таваккул)
дабы Всевышний сделал ему достаточными другие
занятия»30.
Поминание (зикр): «Первой из стоянок является
стоянка поминание (зикр), эта стоянка является стоянкой
вступающих на путь к богу (талиб) и скрытых (гайиб)»31.
Привязанность (унс): «После того, как тело
вернется в этот мир, кто посмотрит на него, нашел
надежду от достигнутой им стоянки привязанность
(„унс)»32.
Близость (курб): «Если захотят ему даровать почет и
богатство, он, постеснявшись, не принимает их. В итоге
он останется на стоянке близость (курб)»33.
Небытие (фана): «... если кто достигнет стоянки
небытие (фана) и его это небытие (фана) будет во
Всевышнем, как мы упоминали выше, всевышний будит
хранителем его обязанностей»34.
Вечность (бака): «... небытие (фана) является стоянкой
ухода от народа, вечность (бака) же является стоянкой
вечного пребывания с богом»35.
Согласие (риза): «Раби‟а находилась в такой стоянке,
что когда бог подвергал, и когда не подвергал ее
мучениям, он считала позволительным каждое из этих
двух. Ибо Раби‟а была согласна с делами Всевышнего,
осуществленными в отношении нее»36.
Соединение (иттисал): «Сахл б. Абдуллах говорит
так: «Людей, утверждающих, что мы достигли этой
стоянки, привели в движение через навлечение на них
бед. После того, как они пришли в движение, несомненно, они разлучились от Всевышнего. Если бы они
сидели спокойно, когда пришла беда, то они соединились бы с Всевышним»37.
Непривязанность к миру (таджрид): «... если кто не
достиг совершенства в стоянке непривязанность к миру
(таджрид) и в ней еще осталось что-то, его называют
нафси (не подчинивший свое эго)»38.
Непривязанность к себе (тафрид): «... из своих
форм пребывание в одиночестве (фард) происходит в
двух видах. Первое – желает видеть народ и приходит в
ужас когда не видит народ. Второе – приходит в ужас
увидев народ и желает не видеть народ. Вот эта стоянка
более великая» 39.
Мустамли говорит о вхождении в состав состояний
нижеупомянутых явлений следующее:
Боязнь (хавф), надежда (раджа), терпение (сабр),
благодарность (шукр), любовь (мухаббат), страсть
(шавк): «Состояния, являясь тайными качествами, в их
число входят такие, как боязнь (хавф) или надежда (раджа).
Бояться категоричности и надеяться на соединение [с
богом], [проявлять] терпение (сабр) к несчастьям и

благодарность (шукр) к дарам, любовь (мухаббат), страсть

(шавк) и все тому подобное называются тайными
состояниями»40.
Восторг (галаба): «... восторг (галаба), являясь
состоянием, случающимся у раба божьего, раб божий в
этом состоянии не может понять причине, а также не
может сохранить приличия»41.
Опьянение (сукр): «... по мнению людей,
принадлежащих к этой группе, опьянение (сукр), являясь
состоянием, случающимся у раба божьего, в нем он,
потеряв способность различать вещи друг от друга, не
сможет отличать друг от друга хорошее и плохое, пользу
и вред»42.
Трезвость (сахв): «Шейх в этой книге, упоминая о
состоянии опьянение (сукр), ведет также речь о состоянии
трезвость (сахв), которое происходит после опьянения
(сукр)»43.
Достоверность (якийн): «Если достоверность (якийн)
раба божьего не будет правильным его состояние в
тайном не будет благополучным»44.
Отсутствие
(гайбат),
созерцание
(шухуд):
«...[человек] в состоянии отсутствие (гайбат) и созерцание
(шухуд) впадает в такое состояние, что он не будет знать
об этих отсутствии (гайбат) и созерцании (шухуд)»45.
Соединение (джам’): «...соединение (джам‟) считается
совокупностью (джам‟) только после того, как превратиться в состояние раба божьего»46.
Разделение (тафрика): «Разделение (тафрика) о
котором говориться, есть разделение (тафрика), которое
происходит перед совокупностью (джам‟)» 47.
Расширение (инбисат): «... насколько увеличивается
любовь (мухаббат) настолько же увеличивается почтение,
насколько много будет количество почтения столько же
много будет количество привязанности (унс), в какой
степени будет велика привязанность (унс), в той же
степени будет велика радость (инбисат)... то того пока
прежде не произойдет любовь (мухаббат) и привязанность
(унс), не произойдет также радость (инбисат)»48.
Хотя относительно некоторых явлений, приведенных
в «Шарх ат-Та‟арруф» – бедность (факр), смирение
(тавази‘), благочестие (таква) и искренность (ихлас),
непосредственно не сказано ничего о вхождении их в
состав стоянок или состояний, однако из характеристики,
которую дал им Мустамли Бухари можно понять, что
автор считал бедность (факр) и благочестие (таква)
стоянкой, а смирение (тавази‘) и искренность (ихлас)
состоянием. В частности, Мустамли об этих явлениях
говорит следующее:
Бедность (факр): «Знай, что бедность (факр) является
великой основой, [и] люди, принадлежащие к этой
группе, составляют основу мазхабов (направлений)» 49.
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Благочестие (таква): «... дорожным пропитанием
избранных людей является благочестие (таква), а
животным для езды упование на бога (таваккул)» 50.
Смирение (тавази’): «Свойство смирения (тавази‟)
состоит в смирении раба божьего, дабы перенести беду,
которая повстречалась ему» 51.
Искренность (ихлас): «... если нет неверия в его
сердце, когда раб божий утверждает сердцем, в его
языке, когда [он] подтверждает языком и в его деянии,
когда [он] совершает деяние членами тела, он полностью
превращается в искреннего Всевышнего. Тогда его члены
тела характеризуются качеством веры (ихлас)»52. Следует
отметить, что Мустамли Бухари в своем произведении
приводит стоянки и состояния не отдельно друг от друга
и не в одном порядке, а в смешанном состоянии, приводя
после глав об определенных стоянках главы, описывающие состояния, в той или иной степени связанные с
теми стоянками. В частности, после главы, посвященной
стоянке аскетизм (зухд), приведена глава, посвященная
состоянию терпение (сабр), связанную с этой стоянкой,
или после главы, посвященной стоянке бедность (факр)
приведена глава, посвященная связанному с ней состоянию смирение (тавази‘).
С первого взгляда, кажется, что «Шарх ат-Та‟арруф»
последовательность стоянок также не дана в категоричном порядке. В частности, если Мустамли Бухари в
различных места в качестве первой стоянки упоминает
покаяние (тавба), аскетизм (зухд) и поминание (зикр), то
он не уточняет какая из стоянок является самой последней.
Например, если он в одном месте говорит: «Покаяние
(тавба), является отказом от насилия (джафа). Среди
стоянок первой стоянкой является именно эта»53, то в
главе, посвященной аскетизму (зухд), он отмечает: «Среди
стоянок мюридов первой стоянкой является также
аскетизм (зухд)»54, а в главе же, посвященной поминанию
(зикр), говоря следующее: «Первой из стоянок является
стоянка поминание (зикр), эта стоянка является стоянкой
вступающих на путь к богу (талиб) и скрытых (гайиб)»55,
также описывает поминание (зикр) в качестве первой
стоянки. Однако, если мы глубже подойдем к вопросу,
станет ясным, что Мустамли Бухари имел определенную
точку зрения относительно, как последовательности
суфийских стоянок, так и по поводу первой и последней
стоянки. В частности, Мустамли Бухари каждую из
стоянок покаяние (тавба), аскетизм (зухд) и поминание
(зикр) считает первой стоянкой не вообще в жизни
суфия в суфизме, а первой стоянкой различных этапов
жизни суфия в суфизме – отказ от насилия (джафа),
мюридство (послушание) и вступление на путь к богу.
Следует отметить, что по мнению Мустамли Бухари раб
божий, только после того, как совершит покаяние
(тавба), отказавшись от насилия (джафа), вступает на
путь мюридства, а затем уже на путь к богу 56. Исходя из
этого, можно понять, что Мустамли считал стоянку
покаяние (тавба) в общем первой стоянкой суфизма, а
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стоянки аскетизм (зухд) и поминание (зикр) упоминает в
качестве первых стоянок мюридства и вступления на
путь к богу соответственно. Точка зрения Мустамли
Бухари относительно последовательности суфийских
стоянок практически соответствует последовательности
глав «Шарх ат-Та‟арруф», посвященных стоянкам, в
которой суфийские стоянки начинаются со стоянки
покаяние (тавба) и заканчиваются стоянкой вечность
(бака). Однако, здесь стоянка соединение (иттисал), в
действительности занимающее место перед стоянкой
небытие (фана), описана в главе, которая расположена
перед главами, посвященных стоянкам непривязанность
к миру (таджрид) и непривязанность к себе (тафрид),
следующих после стоянки близость (курб).
Исходя из вышеупомянутого, можно говорить, что в
«Шарх ат-Та‟арруф» описаны следующее количество,
виды и последовательность стоянок и состояний:
Четырнадцать стоянок: покаяние (тавба), аскетизм
(зухд), бедность (факр), богобоязненность (таква),
упование на бога (таваккул), согласие (риза), поминание
(зикр), привязанность (унс), близость (курб), соединение
(иттисал), непривязанность к миру (таджрид), непривязанность к себе (тафрид), небытие (фана), вечность
(бака).
Семнадцать состояний: терпение (сабр), смирение
(тавази‘), боязнь (хавф), надежда (раджа), искренность
(ихлас), благодарность (шукр), достоверность (якийн),
любовь (мухаббат), страсть (шавк), восторг (галаба),
опьянение (сукр), трезвость (сахв), отсутствие (гайбат),
созерцание (шухуд), соединение (джам‘), разделение
(тафрика), расширение (инбисат).
Виды или названия суфийских стоянок и состояний,
описанных Мустамли Бухари, в основном соответствуют
видам и названиям стоянок и состояний, описанных
большинством других суфийских авторов. Здесь только
Мустамли для обозначения стоянки благочестие, называемой в других суфийских источниках вара‘, использовал
в «Шарх ат-Та‟арруф» термин таква, а состояние,
именуемое другими авторами расширение (баст), он
называет радость (инбисат). Кроме того, в некоторых
случаях Мустамли Бухари, наряду основными
арабскими названиями некоторых стоянок и состояний,
приводит также их персидский перевод. В частности, в
некоторых местах «Шарх ат-Та‟арруф» в значении
«бедность» вместо слова факр использовано слово
дарвеши, в значении «любовь» вместо слова мухаббат
слово дусти, в значении «надежда» вместо слова раджа
использовано умид или в значении «радость» вместо
слова инбисат использовано слово густахи.
Мустамли Бухари, как мы рассмотрели, во-первых,
считал стоянки и состояния в качестве отдельных друг
от друга явлений и показал границу между ними, вовторых, рассмотрел каждую стоянку и состояние в
рамках определенной системы. В частности, хотя автор
и показал четкую последовательность стоянок, начинающуюся с покаяния (тавба) и заканчивающуюся вечностью
(бака), но в первую очередь, в «Шарх ат-Та‟арруф»
стоянки и состояния рассмотрены в общем контексте в
качестве явлений, присущих суфизму, и только после
этого придал значению их вхождению в состав стоянок
или состояний. Здесь уместно напомнить, что большинство суфийских авторов, говоря о взаимной связи между
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состоянием и стоянкой, придерживались точки зрения,
что любое состояние у путника, идущему по пути
суфизма, превращается в стоянку, приобретя постоянную
окраску57. Хотя данная точка зрения непосредственно не
изложена в «Шарх ат-Та‟арруф», но в описаниях
Мустамли Бухари, которые даны некоторым стоянкам и
состояниям, наблюдается подобный подход. Т.е.,
Мустамли Бухари упоминает некоторые явления в одних
местах в качестве состояния, а в других в качестве
стоянки. В частности, такие явления, как привязанность
(„унс), небытие (фана) и вечность (бака), которые он сам
описывает в качестве стоянок, в некоторых местах
характеризуются им в качестве состояния. Например:
Привязанность (‘унс): «Таким образом, следует знать,
что привязанность („унс) является великим состоянием» 58.
Небытие (фана): «Когда у раба божьего происходит
состояние небытие (фана), истинность этого состояния в
нем проявляется в том, что он оберегается в каждой
вещи, которую велел ему бог»59.
Вечность (бака): «Вот это состояние у Мустафы, о
котором мы упоминали, может являться примером
вечности (бака)»60.
Исходя из этого, хотя Мустамли Бухари напрямую не
говорит о превращении в стоянку состояния у путника,
идущему по пути суфизма, после приобретения
постоянной окраски, но он непосредственно упоминает,
что некоторые стоянки в начале были состоянием.
В частности, во многих местах «Шарх ат-Та‟арруф» идет
речь о состоянии, через которую прошел суфий.
Подобно этому, такие явления, как терпение (сабр),
боязнь (хавф), любовь (мухаббат), надежда (раджа),
отсутствие (гайбат) и созерцание (шухуд), которые
Мустамли Бухари сам характеризует в качестве состояния, в некоторых местах упомянуты им в качестве
стоянок. Например:
Терпение (сабр): «Терпение (сабр), являясь великой
стоянкой, ...»61. «... без помощи Всевышнего господа раб
божий не сможет достичь стоянки терпение (сабр)»62.
Боязнь (хавф), надежда (раджа), отсутствие
(гайбат), созерцание (шухуд): «... если он находится в
стоянке боязнь (хавф), отторгает надежду и укрепляет
угрозe. Точно также, он находясь в стоянке надежда
(раджа) отторгает угрозу и укрепляет надежду, находясь
в стоянке отсутствие (гайбат) отторгает Всевышнего и
укрепляет народ, а находясь в стоянке созерцание
(мушахада) отторгает народ и укрепляет Всевышнего»63.
Однако, Мустамли Бухари не придерживается точки
зрения, что все состояния превращаются в стоянку или
все стоянки в начале являлись состояниями. Кроме того,
велика вероятность того, что слово «макам (стоянка)»,
использованное в некоторых местах «Шарх ат-Та‟арруф»
по отношению к некоторым явлениям, характеризируемых в качестве состояние, использовано не в значении
суфийская стоянка, имеющее значение один из этапов
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суфийского пути, а больше в значении степени, достигаемой в рамках определенного состояния. Исходя из
этого, наш вывод относительно границ, количества,
видов и последовательности стоянок и состояний,
описанных Мустамли Бухари, можно назвать самым
правильным, точным и категоричным выводом.
В «Шарх ат-Та‟арруф», кроме упомянутых выше
стоянок и состояний, речь идет также о некоторых
других явлениях, которые в определенных случаях можно
назвать стоянкой или состоянием. В число входят такие
состояния, как созерцание (мушахадат), откровения
(мукошафат), та‘зим (возвеличивание), почтение (хурмат), величие (хайбат) и оцепенение (хайрат). Хотя
Мустамли Бухари в различных местах каждое из этих
состояний упоминает в качестве явлений, подобных
стоянке или состоянию, категорично не включает их в
состав стоянок или состояний.
Мустамли Бухари, описывая суфийские стоянки и
состояния, сперва дает их лексическое значение, затем
их значение, которое дает оно при использовании в
жизни простого народа или в шариате, а после этого,
объяснив их значение в суфизме доводит до сведения,
какое именно их суфийское значение подразумевается в
этом месте. Выявив границы, количество, видов и
последовательности стоянок и состояний, приведенных
в «Шарх ат-Та‟арруф», мы посчитали нужным привести
краткое изложение описаний каждой из этих стоянок и
состояний, которые им дал Мустамли.
Стоянки:
Покаяние (тавба) [отказ] – отказ раба божьего от
[своего] поклонения богу, которое он сам считает
имеющим недостаток (т.е. не считать поклонением богу
совершенное им сами поклонение богу), и только уделять
внимание добродетелям, которые сделал для него бог.
В нем какое-бы дело не сделал раб божий, он не считает
его достойным бога и подобно грешнику, совершившего
грех, просит прощения от совершенных им самим
поклонений бога. Покаяние (тавба) еще одной группы
состоит из отказа от народа к Всевышнему, т.е. не
считать, что от людей можно получить вред или пользу.
Аскетизм (зухд) [воздержание] – отказ раба божьего
от этого мира и всех связанных с ним вещей, в значении
считать, что они не имеют никакого значения. Аскетизм
(зухд), имея несколько степеней, его первая степень состоит из отказа от имущества и богатства, вторая степень –
из осбождения души от корыстолюбия, последняя
степень – из отречения от наслаждения всеми вещами,
которыми может воспользоваться душа (эго). Некоторые
подвижники под аскетизмом (зухд) понимали отказ не
только от этого мира и присущих ему вещей, но также от
того мира и присущих ему вещей, и быть только с богом.
Бедность (факр) [бедность, нужда] – держать себя
перед богом бедным, нуждающимся и беспомощным,
стремление раба божьего не обладать вещами, присущими
этому миру. Истинная бедность (факр) состоит из нужды
раба божьего к богу. Ибо богатство является качеством
бога, а нужда качеством раба божьего, даже в том
случае, если раб божий будет обладать всем миром, он
считается нуждающимся. Бедность (факр) составляет
одну из основ суфизма.
Благочестие (таква) [воздержание] – воздержание
раба божьего с целью достичь бога от всех вещей,
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которые могут быть помехой на этом пути. Основу
благочестия (таква) составляют две вещи: боязнь и
воздержание. Благочестие (таква) раба божьего, полученное от Господа, также бывает двух видов. Т.е., раб
божий боится мук Всевышнего и его разлуки. Признак
благочестия (таква) раба божьего, проявляемого в виде
боязни мук Всевышнего, состоит из того, что в нем,
дабы не подвергнуться мукам он следует велениям и
запретам Всевышнего, а также сохраняет обязанности и
границы в беседе с богом. Если же полученное от
Всевышнего благочестие (таква) раба божьего, проявится в
виде боязни разлуки, то в нем раб божий, дабы не
разлучиться с Всевышним, уберегает себя от вещей,
стоящих ниже бога и не находит успокоения с вещами,
стоящими ниже бога.
Упование на бога (таваккул) [вручение себя] – раб
божий, считая все события и явления, хорошие и плохие
дела, происходящие в мире, в частности, в его судьбе,
являются от бога, а также проявив согласие со своей
судьбой, предопределенной богом, все вещи, связанные
со своей судьбой вручает на решение бога, и в своей
судьбе опирается только на бога.
Согласие (риза) [согласие] – согласие раба божьего
с любой судьбой, предопределенной ему богом, и любой
волей, которая проявлена по отношению к нему, вместе
с тем, знание богом пользы своего раба, т.е. его вера в
то, что он будет делать по отношению к нему только
одобряемые дела, быть спокойным относительно решения
бога относительно себя самого.
Поминание (зикр) [поминание] – поминать и помнить
бога. Истинным поминанием (зикр) является забывание
во время поминания (зикр) всех других вещей, кроме
поминаемого. Под поминанием понимается поминание
не языком, а в тайне. Пока в тайне не будут забыты
другие вещи, кроме Всевышнего, не произойдет истинное
поминание (зикр).
Привязанность (унс) [приучение, привыкание] –
привыкание, приучение раба божьего «быть вместе» с
богом и исчезновение видения всех вещей кроме него.
Близость (курб) [близость] – категорическое следование велениям и запретам бога, отрывание мыслей и
внимания от всех вещей, кроме бога, а также состояние
близости к богу, получаемое посредством откровения
(мукошафа) и созерцание (мушахада). Близость (курб)
происходит в виде осязания суфием своего приближения
к богу, непосредственного ощущения присутствия бога,
осознание падения взора бога на себя.
Соединение (иттисал) [соединение, объединение] –
«соединение» в виде не видеть, не слышать и не поминать никого кроме бога в смысле отказ раба божьего в
тайне от всех вещей, кроме бога, возвеличивание в тайне
никого, кроме бога. Соединение (иттисал) является
состоянием, происходящим после близости (курб) или
которое является результатом близости (курб).
Непривязанность к миру (таджрид) [разлука,
обнажение] – разлучение раба божьего от всех других
вещей, кроме бога, дабы остаться только вместе с богом.
Непривязанность к миру (таджрид), разделяется на два
вида: внешняя непривязанность к миру (таджрид) и
внутренняя непривязанность к миру (таджрид). Внешняя
непривязанность к миру (таджрид) есть разлучение себя
от этого мира и всех, относящихся к нему вещей, а

внутренняя непривязанность к миру (таджрид) является
не требованием никаких вещей как в этом, так и в том
мире, за счет разлучения себя от этого мира и всех,
относящихся к нему вещей.
Непривязанность к себе (тафрид) [обособление,
изолирование] – является состоянием, происходящим
после непривязанности к миру (таджрид), в котором раб
божий, отдаляет себя от всех творений бога, остается в
одиночестве и остается один вместе с богом. Раб божий
не останется один вместе с богом, пока не отдалится от
народа.
Небытие (фана) [исчезновение, отсутствие] – уход в
небытие, исчезновение от себя, потеря сущности, исчезновение своего «я», в значении не видения рабом
божьим своих бытия, сущности, свойств и действий или
осознанием им не обладающим своими бытием, сущностью, свойствами и действиями, считать всех их,
принадлежащими богу и не видением никого кроме бога
в обоих мирах.
Вечность (бака) [сохранение] – становление вечным
в свойствах присущих богу, после того, как раб божий
отделяется от всех свойств, присущих себе. Вечность
(бака), произошедшая после небытия (фана), будет
истинным.
Состояния:
Терпение (сабр) [терпение] – проявление терпения
раба божьего к любой беде, посланной богом, и
ожидание им избавления ни от кого другого, кроме бога.
Более же высшая степень терпения (сабр) состоит из
проявления терпения в терпении, в которой раб божий
не видит терпение, которое проявляет он сам, т.е. он не
считает себя проявляющим терпение. Если раб божий
будет проявляющим терпение в беде, через посредство
того, что он не видит посланную ему беду, т.е. не считая
его бедой, и не видит терпения, т.е. не считает себя
проявляющим терпение, он будет проявляющим терпение
в терпении (сабр).
Смирение (тавази’) [смиренность] – смирение раба
божье чтобы пережить беду, подчинение велению бога,
не проявление возражения, сделанному им и считать
приемлемым, все, что он бы не сделал.
Боязнь (хавф) [страх] – боязнь раба божьего не из-за
мучений, которые будут даны им богом, а боязнь из-за
того, что он считает бога великим. Так как мучения
являются вещами, достигающими тела, а боязнь за свое
тело не считается боязнью Всевышнего. Боязнь
Всевышнего же считается условием веры, и вера не
достигнет вечности (бака) без опасения (хавф).
Надежда (раджа) [упование] – упование раба божьего
на благосклонность бога. Признак боязни (хавф) состоит
из избегания, а признак надежды (раджа) из поиска.
Благосклонность порождает надежду, а величие (хайбат)
порождает боязнь. Сущность надежды состоит из
занятости поклонением богу, а сущность же страха из
избегания греха. Насколько будет сильнее надежда,
настолько будет смиреннее раб божий, насколько сильнее
будет страх, настолько будет дальше от греха раб божий.
Вера (ихлас) [беспристрастность] – раб божий,
чтобы избавить свои деяния от дурных вещей, не
приводит в них лицемерия народа и высокомерия эго,
считает целью, совершаемых им деяний не вожделение
награды за добрые дела, а наличие довольства Всевыш-
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него, что он бы не сделал, но не видит совершенного им
самим, т.е. не считает делом, сделанное им самим.
Благодарность (шукр) [благодарность] – раб божий
во время совершения поклонения богу видит не свое
поклонение богу, а признательность бога, и проявляет
благодарность за эту признательность. Когда раб божий
совершает благодарность богу, бог умножает благочестие,
даваемое ему. В итоге им осуществляется другое
служение богу и раб божий также проявляет благодарность этому. Если раб божий беспрестанно будет
проявлять благодарность, то Всевышний беспрестанно
будет давать ему благочестие. В действительности раб
божий неспособен исполнить долг перед богом. Поскольку
это так, для возникновения благодарности надо осуществить две нижеследующие вещи: признать, что благодарность является обязательным (ваджиб) и признать
возможность допущения недостатков в исполнении
долга перед богом. Только тогда бог примет эти его
недостатки как полное.
Достоверность (якийн) [твердая вера] – твердая вера
у раба божьего, что бог действует, преследуя пользу своего
раба, подобно этому, видение рабом божьим в тайне
вещей, делающих обязательным уверовать.
Любовь (мухаббат) [любовь] – во-первых, вещь,
которую должен делать Всевышнему раб божий –
покорность, во-вторых, вещь, которую делает Всевышний –
любить бога без какой-либо корысти, исходя из благодарности. Любовь раба божьего к богу является итогом
любви бога к рабу божьему, и любовь бога к рабу
божьему состоит из соизволения им добра рабу божьему, а
любовь раба божьего к богу из его поклонения богу.
Любовь бога является существующим извечно свойством и
каждое добро, оказываемое рабу божьему, является
итогом извечной любви. Любовь бога является истинной
любовью, а любовь раба божьего является ложной
любовью.
Страсть (шавк) [страстное желание] – любовь
(мухаббат), является состоянием, происходящим из восторга (галаба), насколько будет сильна любовь (мухаббат),
настолько сильной будет страсть (шавк). Любовь
(мухаббат) похожа на огонь, а страсть (шавк) же на язык
этого пламени. Насколько усилится огонь, настолько
удлинятся его язык. Насколько удлинится его язык,
настолько он будет больше жечь. Страсть также можно
уподобить этому. Если огонь сжигает дрова, то страсть
сжигает желание, мысли и тело. Если кто-либо
претендует на любовь к какой-либо вещи, то он буде
находиться в страсти этой вещи, в нем проявится признак
любви к ней. Если тогда перед ним поставят какую-либо
из вещей, принадлежащих двум мирам, он от страсти
любимой вещи не обратит внимания на эту вещь.
Восторг (галаба) [охват] – впадение в растерянность
в виде полного выхода из мыслей и помыслов раба
божьего представления о благах (ибо, любая беда или
мука перед разлукой с Всевышним и любое благо перед
соединением с Создателем является ничем) в результате
чувства благодарности (шукр), происходящего из
наблюдения бед или милости Всевышнего, его достоинств
и благодарности из помыслов раба божьего, как
результат чувства страха, происходящего из наблюдения
за такими вещами, как величественность и величие
Всевышнего, страх судного дня, мук ада. В нем рабом
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божьим совершаются поступки вне его желания. Когда у
раба божьего происходит состояние, он не может следовать приличиям, которым предписано следовать в шариате.
Однако, в то же время потому что эту вещь в нем делает
восторг (галаба) это считается простительным.
Опьянение (сукр) [опьянение] – лишение способности
различать друг от друга в результате восторга (галаба)
Всевышнего у раба божьего, т.е. восторга (галаба) его
мыслей о боге, его вещи и явления, в частности, добро и
зло, пользу и вред, трудность и наслаждение, страдание
и удовольствие. Восторг (галаба) и опьянение (сукр),
происходящие у суфиев, происходят ради согласия бога
(риза). Т.е. они в такой степени предаются достижению
согласия бога, что не будут чувствовать этого, даже
когда они упустят из рук каждый из двух миров.
Опьянение (сукр) предпочтительнее трезвости (сахв)
(бдительности). Так как, опьянение (сукр) позволяет в
себе не видеть добра двух миров и видеть зло двух
миров.
Трезвость (сахв) [бдительность] – выбор рабом
божьим после выхода из состояния опьянения (сукр)
трудности вместо наслаждения, страдания вместо удовольствия, для того чтобы получить награду за добрые
дела и достичь награды в том мире и после того, как он
пришел в себя. В нем раб божий проявляет благодарность
(шукр), когда испытывает наслаждение, и проявляет
терпение (сабр), когда испытывает страдания.
Отсутствие (гайбат) [невидимость] – отказ раба
божьего от своих плотских наслаждений, т.е. забывание
и бросание своих плотских наслаждений, а именно не
придавать им значения, отказ раба божьего от придачи
значения и важности этого бренного мира и всем
преходящим вещам этого мира, после того, как он
увидеть вечность и бога, являющегося вечным существом.
В отсутствии (гайбат) раб божий, находясь в этом мире,
будет, как будто не в этом мире, и, не находясь в том
мире, будет, как будто находящимся в том мире. Таким
образом, его бренное присутствие скроется, а его вечная
скрытность будет налицо (т.е. его преходящая сущность
исчезнет из глаз, а перед глазами появится постоянная и
вечная невидимость).
Созерцание (шухуд) [видимость] – взгляд раба
божьего не на себя, а на благодарность Господа, запретившего ему установление близких отношений с вещами, и
его занятие Всевышним, после его отказа от своих
плотских желаний, т.е. отдаления от вещей. Созерцание
(шухуд) является взглядом раба божьего не на себя, а на
бога. В нем раб божий принимает все вещи не исходя из
своих плотских желаний и вожделений, а исходя из
своей покорности и повиновения богу.
Совокупность (джам’) [концентрация, собрание] –
воплощение всех стараний раба божьего, превратившись
в единое старание, только для одной вещи – достижения
бога. Концентрация стараний раба божьего, т. е. их
направленность на одну вещь, считается первой степенью
совокупности (джам‟). В нем все старания раба божьего
превращаются в одно единое старание. Так, если
старания массы простого народа по причине желания
достичь своего своими стараниями одинаковых вещей,
считаются разрозненными, т.е. направленными на несколько вещей, то старания суфиев по причине направленности на одну вещь – достижение бога, считаются
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концентрированными, т.е. направленными на одну вещь.
Если человек с разрозненными стараниями предастся
вместо лицемерия вере, вместо многобожия единобожию и
вместо высокомерия скромности, его все старания будут
направлены на достижение бога.
Разделение (тафрика) [разбросанность] – осуществление стараний у раба божьего для достижения различных вещей и в итоге отвлечение от бога. Бог может
погубить в одной из долин человека, чьи старания
разрозненны, т.е. направлены на несколько вещей.
Долина плотских желаний, долина дьявола, долина
увлечения этим миром и долина увлечения народом,
считаются четырьмя долинами, делающих разрозненными
стараниями. Эти четыре долины являются долинами
погибели.
Радость (инбисат) [радость, смелость] – радость,
баловство и держание себя свободным раба божьего
перед богом, после того, как он стал свидетелем милости,
великодушия и щедрости Всевышнего, а также смелость
просить для себя у бога какую-либо вещь. Радость
(инбисат) является состоянием, происходящем после
привязанности (унс) или в стоянке привязанность (унс).
Ибо, насколько умножится любовь (мухаббат), настолько
же увеличится почтение, насколько станет больше количество почтения, настолько же увеличится количество
привязанности (унс), в какой степени будет большой
привязанность (унс), в такой же степени будет большой
радость (инбисат). Пока сначала не произойдут любовь
(мухаббат) и привязанность (унс), не произойдет также
радость (инбисат). В тоо время когда привязанность
(унс) пока еще несовершенна, будет необходимость в
радости (инбисат). Однако, когда привязанность (унс)
станет совершенной, не останется необходимости в
радости (инбисат).
В данном исследовании, посвященном описанию
суфийских стоянок (макам) и состояний (хал) в произведении Мустамли Бухари «Шарх ат-Та‟арруф», мы
пришли к следующим выводам:
1. Начиная с первых этапов истории суфизма, были
высказаны различные мнения относительно различий,
границ, особенностей, видов, количества и последовательности суфийских стоянок и состояний. Группа
суфиев и ученых, считающих стоянку и состояние
одинаковым явлением вели речь от трех до тысячи
стоянок, а другая же группа людей, считавших стоянку и
состояние отличающимися друг от друга явлениями,
говорили об их различных видах, количестве и особенностях. Т.е., не только каждой суфийской школой,
направлением или тарикатом, но и каждым крупным
суфием была создана присущая себе система стоянок и
состояний.
2. В произведении «Шарх ат-Та‟арруф» приведено
подробное описание суфийских стоянок и состояний. В
частности, автор произведения, осуществив присущий
себе подход к этому вопросу, попытался создать
систему, отличающуюся от видов, количества и особенностей стоянок и состояний, изложенных в произведениях авторов, живших и творивших до него. Эта
особенность данного произведения до сих пор не
изучена в должной степени. Хотя в последние годы
рядом иранских исследователей и были осуществлены
попытки исследовать описание некоторых стоянок и

состояний, однако, в их исследованиях соответствующие

темы не исследованы достаточно глубоко, а также
отсутствует комплексный подход к вопросу освещению
суфийских стоянок и состояний в произведении «Шарх
ат-Та‟арруф».
3. Мустамли Бухари в отличие от ряда авторов
рассматривал стоянку и состояние как различающиеся
друг от друга явления. В частности, Мустамли Бухари,
рассматривая стоянку и состояние в качестве взаимосвязанных отдельных явлений, в первую очередь пытался
показать их место в суфизме в рамках определенной
системы, именуемой суфийскими степенями. Согласно
ему, первой степенью, которой должен был достичь
человек на суфийском пути является – наука (‗илм),
второй степенью – экстаз (ваджд), третьей степенью –
состояние (хал) и четвертой степенью – стоянка (макам).
4. Мустамли Бухари, в отличие от некоторых
авторов, считающих стоянку зависимой от состояния,
дает оценку состоянию в качестве зависимого от
стоянки явления. По его мнению, раб божий не сможет
достичь стоянки, пока у него случится состояние.
Однако, человек не во всех случаях, когда у него
случается состояние, достигает стоянки. Т.е., встречается
много случаев, когда у человека хотя и случается
состояние, но он при этом не достигает стоянки.
5. В отличие от большинства авторов, считающих,
что стоянка достигается суфием в результате своих
стараний, а состояние является вещью, даруемой богом
вне зависимости от стараний человека, Мустамли
Бухари считает, что состояние приобретается человеком
в результате его деяний, точнее, оказания человеку
милости богом в результате его деяний, а стоянку же
рассматривает в качестве явления, даруемого богом.
6. Мустамли Бухари в своем произведении приводит
подробные сведения и комментарии в отдельных главах
двадцати семи стоянкам и состояниям (покаяние (тавба),
аскетизм (зухд), терпение (сабр), бедность (факр),
смирение (тавази‟), боязнь (хавф), благочестие (таква),
вера (ихлас), благодарность (шукр), упование на бога
(таваккул), согласие (риза), достоверность (якийн),
поминание (зикр), привязанность („унс), близость (курб),
соединение (иттисал), любовь (мухаббат), непривязанность к миру (таджрид) и непривязанность к себе
(тафрид), восторг (галаба), опьянение (сукр), отсутствие
(гайбат) и созерцание (шухуд), совокупность (джам‟) и
разделение (тафрика), небытие (фана) ва вечность
(бака)), а также в главах, посвященных другим темам,
еще четырем стоянкам и состояниям (страсть (шавк),
трезвость (сахв), надежда (раджа), радость (инбисат)) –
итого тридцати одной стоянке и состояниям.
7. Мустамли Бухари в своем произведении некоторые из стоянок и состояний непосредственно описывает
в качестве стоянки или состояния, а по поводу других
некоторых стоянок или состояний он при их описании
приводит косвенные указания относительно того являются
ли они стоянкой или состоянием. Однако, основываясь
на особенностях, которые Мустамли Бухари описывает в
качестве присущих им признаков, можно выявить какие
из них автор причислял к стоянкам или состояниям. В
частности, Мустамли Бухари непосредственно указывает
на вхождение в состав стоянок восьми явлений –
покаяние (тавба), аскетизм (зухд), упование на бога
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(таваккул), поминание (зикр), привязанность (‗унс),
близость (курб), небытие (фана) и вечность (бака), а
также косвенно указывает вхождение в число стоянок
четырех явлений – согласие (риза), соединение (иттисал),
непривязанность к миру (таджрид) и непривязанность
к себе (тафрид). Кроме того, автор непосредственно
остановился на вхождении в состав состояний девяти
явлений – терпение (сабр), боязнь (хавф), надежда
(раджа), благодарность (шукр), любовь (мухаббат),
страсть (шавк), восторг (галаба), опьянение (сукр) и
трезвость (сахв), косвенно остановился на вхождении в
число состояний шести явлений – достоверность
(якийн), отсутствие (гайбат), созерцание (шухуд),
совокупность (джам‘), разделение (тафрика) и радость
(инбисат).
8. Относительно некоторых явлений, приведенных в
«Шарх ат-Та‟арруф» – бедность (факр), смирение
(тавази‘), благочестие (таква) и вера (ихлас), хотя
непосредственно не сказано ничего о вхождении их в
состав стоянок или состояний, однако из характеристики,
которую дал им Мустамли можно понять, что автор
считал бедность (факр) и благочестие (таква) стоянкой, а
смирение (тавази‟) и веру (ихлас) состоянием.
9. Мустамли в своем произведении приводит стоянки
и состояния не отдельно друг от друга и не в одном
порядке, а в смешанном состоянии, приводя после глав
об определенных стоянках главы, описывающие состояния, в той или иной степени связанные с теми
стоянками.
10. В «Шарх ат-Та‟арруф» описаны следующее количество, виды и последовательность стоянок и состояний:
Четырнадцать стоянок: покаяние (тавба), аскетизм
(зухд), бедность (факр), благочестие (таква), упование
на бога (таваккул), согласие (риза), поминание (зикр),
привязанность (‗унс), близость (курб), соединение (иттисал), непривязанность к миру (таджрид), непривязанность к себе (тафрид), небытие (фана), вечность (бака).
Семнадцать состояний: терпение (сабр), смирение
(тавази‘), боязнь (хавф), надежда (раджа), вера (ихлас),
благодарность (шукр), достоверность (якийн), любовь
(мухаббат), страсть (шавк), восторг (галаба), опьянение
(сукр), трезвость (сахв), отсутствие (гайбат), созерцание (шухуд), совокупность (джам‘), разделение (тафрика), радость (инбисат).
11. Виды или названия суфийских стоянок и
состояний, описанных Мустамли Бухари, в основном
соответствуют видам и названиям стоянок и состояний,
описанных большинством других суфийских авторов.
Здесь только Мустамли Бухари для обозначения стоянки
благочестие, называемой в других суфийских источниках
вара‘, использовал в «Шарх ат-Та‟арруф» термин таква,
а состояние, именуемое другими авторами расширение
(баст), он называет радость (инбисат).
12. Мустамли Бухари подобно другим авторам, хотя
напрямую не говорит о превращении в стоянку состояния
у путника, идущему по пути суфизма, после приобретения постоянной окраски, но он непосредственно
упоминает, что некоторые стоянки в начале были состоянием. В частности, такие явления, как привязанность
(унс), небытие (фана) и вечность (бака), которые он сам
описывает в качестве стоянок, в некоторых местах
характеризуются им в качестве состояния.
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13. Такие явления, как терпение (сабр), боязнь (хавф),
любовь (мухаббат), надежда (раджа), отсутствие
(гайбат) и созерцание (шухуд), которые Мустамли
Бухари сам характеризует в качестве состояния, в
некоторых местах упомянуты им в качестве стоянок.
Однако, велика вероятность того, что слово «макам
(стоянка)», использованное в некоторых местах «Шарх
ат-Та‟арруф» по отношению к некоторым явлениям,
характеризируемых в качестве состояние, использовано
не в значении суфийская стоянка, имеющее значение
один из этапов суфийского пути, а больше в значении
степени, достигаемой в рамках определенного состояния.
14. Мустамли Бухари в различных местах своего
произведения хотя и упоминает созерцание (мушахадат),
откровения (мукошафат), та‘зим (возвеличивание),
почтение (хурмат), величие (хайбат) и оцепенение
(хайрат) в качестве явлений, подобных стоянке или
состоянию, но категорично не включает их в состав
стоянок или состояний.
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THE DESCRIPTION OF THE MAQAMS AND HALS OF TASAWWUF IN «SHARH AT-TA’ARRUF»
Hals and maqams – the crucial elements of Sufism – reflect a system of stages that a Sufi‘s soul must attain in its search for
the divine. Starting from the first stages of history and Sufism, various Sufis and authors have put forth various viewpoints with
regard to types of hals and maqams, their number, sequence and distinctive features. In this sense, of special note is the
description of hals and maqams in the fundamental and encyclopedic work «Sharh at-Ta‘arruf li-mazhab at-tasawwuf» penned
in Farsi in the 11th century by Central Asian author Khoja Abu Ibrahim Ismail b. Muhammad b. Abdullah al-Mustamli alBukhari. It reflects the Sufism of that period, particularly outlining an approach to hals and maqams in the Central Asian
school of Sufism. This article talks about data on Sufi hals and maqams described in «Sharh at-Ta‘arruf li-mazhab attasawwuf» as well as the styles and distinctions of their descriptions.
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КОНЦЕПЦІЯ СЛОВА БОЖОГО В ДІАЛЕКТИЧНІЙ
ТЕОЛОГІЇ ТА ХРИСТИЯНСЬКА
ТЕОЛОГІЧНО-ФІЛОСОФСЬКА ТРАДИЦІЯ
Статтю присвячено розглядові інтерпретацій концепції Слова Божого в традиції діалектичної теології
ХХ століття та їх кореляції із сучасними пошуками теології й філософії. У центрі уваги перебуває питання
про можливість формалізації філософського та теологічного дискурсів у межах мови й мовлення.
Акцентовано відкритий характер концепції Слова Божого в межах діалектичної теології, її
субстанціональний та водночас відношеннєвий, особистісний зміст. Вказано на близькість вихідних
інтуїцій діалектичної теології та традицій екзистенціальної, аналітичної і феноменологічної філософії.
Ключові слова: діалектична теологія, неоортодоксія, зустріч, мова, мовлення, Слово Боже.
Постановка проблеми. Концепція Слова Божого для
християнської теології та філософії є однією з визначальних та формоутворюючих підвалин системи поглядів,
оскільки на відміну від власне догматики, що формує
конструкцію релігійної християнської картини світу,
вона є проміжною ланкою, а також об‟єднавчим елементом
у складному співвідношенні істин віри й істин розуму
(наразі ці термінологічні словосполучення вживаємо не
в традиції схоластичної теорії «подвійної істини», але
здійснюємо поділ за критерієм визначального модусу
сприйняття та обробки мовних структур, мовлення,
мовного узусу назагал), оскільки Слово Боже є місцем
зустрічі «сердечних почуттів» вірянина, ірраціональних
психосоматичних та ментальних імпульсів й інтенцій та
аналітичної раціональності, орієнтованої на конструювання і розуміння наративу й дискурсу, що конституює
раціональну модерну людину. Власне, в Слові Божому
відбувається формування підвалин розуміння і переживання окремішності людини як її автентичності і
створеності, що в свою чергу, фундує можливість зустрічі з
Творцем в спілкуванні. Вищезазначені міркування обумовлюють актуальність статті.
Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням та
розвитком позначеної проблематики займалися такі
вітчизняні й зарубіжні вчені, як С. Гренц, Т. Лейн,
Олсон, Ф.Е. Реaті, Б. Хегглунд, О. Ворохобов, А. Мак Грат,
Р.В. Гaрaджа, П. Гуревич, С. Ісaєв, С. Конaчева, С. Лєзов,
Т. Ліфінцева, М. Пилаєв, Т. Гaврилюк, Ю. Жук, Л. Стaсюк,
Н. Хром‟як, М. Черенков, С. Шевченко та ін.
Метою статті є з‟ясування зв‟язку вихідних інтуїцій
діалектичної теології стосовно концепції Слова Божого
та генези філософії і теології ХХ ст. й сучасності,
визначальних напрямів їх розвитку та кореляції між
ними.
Виклад основного матеріалу. Відпочатку зазначимо,
що традиція європейської діалогічної філософії від
початку ХХ ст. за всієї своєї неоднорідності (напрями
М. Бубера, С. Розенцвайга та Е. Левінаса) особливо
акцентує Слово як єдину підставу самовизначення та
формування ціннісних орієнтацій екзистуючої людини,
вірянина. Християнська діалектична теологія як напрям,
в цілому, на диво суголосна діалогізмові юдейського
кореня, незважаючи на всі відмінності у потрактуванні

стосунків Бога та людини у Слові. Гранично схематизуючи, можна констатувати, наприклад, деяку спорідненість у цьому аспекті концептуальних позицій
К. Барта й М Бубера, С. Розенцвайга й П. Тілліха та
Е. Левінаса. Зазначимо, що «бартіанський ренесанс» [1,
с.27] в сучасній теологічній і філософській думці, так
само як і осмислення феномену постметафізичного
мислення в постсекулярній картині світу (інколи вживається термін десекуляризація як близький, але не
тотожний предикату постсекулярності [12]), насамперед
ставить питання про форми реінтерпретації нового
прочитання, нарешті – нового розуміння традиційної
християнської догматики, а отже, про мову як Святого
письма та Святого переказу, так і про мову теології та
релігійної філософії. ХХ ст. з його феноменологічною,
герменевтичною й аналітичною парадигмами, а також
проектами постструктуралізму і постмодерної традиції.
А також з‟ясовує питання про те, як можлива мова
теології (з чітко прослідкованою аналогією до славетних
кантівських запитувань з «Критики чистого розуму») і
яким чином форма вербалізації мисленнєвих конструктів
обумовлює їх зміст (наразі варто пригадати фундаментальний для філософії і мовознавства 20 ст. проект
генеративної семантики Н. Хомського).
З іншого боку, вже згадувана діалогічна традиція
взагалі переносить розгляд Слова з субстанціональної
площини у сферу відношень між людиною та Богом,
Іншим. Саме питання про раціоналізацію Одкровення у
вигляді мовних конструкцій постає викликом для теології найбільш динамічних у філософському вимірі гілок
християнства – католицизму та протестантизму. Очевидно,
що після епохи ліберальної теології, діалектичної теології
(включно з неоортодоксією К. Барта та все більш еклектичними проектами Р. Бультмана, П. Тілліха, аж до
Д. Бонхеффера), менш впливових проектів у теології
(наприклад, теологія «родового відмінку» або «смерті
Бога» Т. Альтіцера тощо), окреслення способів кореляції
між божим і людським, що стосується насамперед
осмислення Божої присутності, фундування релігійної
картини світу й богопізнання видається неможливим без
опори на розуміння того, як саме відбувається подія
Одкровення для людини з волі Бога і в чому специфіка
мови, яка при цьому з необхідністю використовується.
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Можна сказати, що проблематика Слова Божого у
ХХІ ст., з одного боку, надзвичайно гостро ставить
питання адекватної церковної догматики, а з іншого –
епістемології релігії, феноменології релігії та філософської антропології в релігійному контексті. На нашу
думку, ці два аспекти у тісному взаємозв‟язку генерують
і обумовлюють зміст феномена постсекулярного мислення й постсекулярного суспільства. Це відбувається тому,
що вищезазначені соціокультурні зміни та цивілізаційний
розвиток людства змушують людину проблематизувати
сам зміст релігійного переживання і релігійного знання.
Феноменологічний та герменевтичний у тісному зв‟язку
з епістемологічним аспекти релігії передбачають для
людини самотрансцендування, в тому числі, як і вихід за
межі традиційного загальноприйнятого семіотичного
коду мови. Але чи означає це заперечення мови як такої,
вивищення біблійного ідеалу глосолалії чи реінтерпретацію мови – це питання залишається відкритим.
Сучасні західні богослови, що наважуються на
спроби створення цілісної догматичної системи, вже не
можуть дозволити собі подібно до Аврелія Августина
(«De doctrina christiana») розглядати мову як дану
людині Богом, цілком інтуїтивно, вони змушені брати до
уваги як позитивістську парадигму, так і лінгвістичну
філософію та філософію мови 20 ст., уводячи у свої
оглядові праці розділи на кшталт «Богослов‟я та мова» і
розглядаючи співвідношення версифікаційного, функціонального аналізу й інших аналітичних процедур до
мови теології [13, с.103-125]. Питання назагал полягає в
тому, яким чином діалектична теологія сформувала
парадигмальний відкритий підхід до вказаної проблематики, що є актуальним і зараз, оскільки надає можливість
якщо не узгодження поглядів, то когерентного смислоутворення в розумінні проблематики Слова в межах
дуже відмінних філософських і теологічних напрямів та
концепцій. З метою обґрунтування зазначеної тези
розглянемо спочатку, яким чином можна узагальнити
інтерпретацію Слова Божого в найбільш загальному
підході до систематичної догматики в основних напрямах
християнства.
У «Догматичному богослов‟ї», яке є базовим
посібником для навчальних закладів РПЦ, чітко розрізнюється розуміння Святого Письма і Святого
переказу для римо-католицької церкви та протестантизму на відміну від православного погляду. Сучасна
православна доктрина наполягає на тому, що Святе
Письмо як безпосередньо богонатхненне та Святий
переказ практично тотожні, оскільки Святий переказ
розглядається як живий досвід богопізнання, «досвід
бачення богоодкровенної істини, без якої істинне знання
виявляється неможливим» [5, с.50-51]. Бачимо, що
епістемологія принагідно до релігійних текстів накладається на феноменологію, на переживання містичного
досвіду, що не передбачає як такої раціональної
герменевтики. Така точка зору обґрунтовується тим, що
неможливо кодифікувати людський досвід релігійного
почуття (при цьому не йдеться про теорію нумінозного
почуття Р. Отто). Отже, переказ, фіксований в літературних та історичних пам‟ятках і документах, не є
інформацією і має сприйматися виключно ірраціональними способами.
Сучасна православна теологія, звинувачуючи римокатолицизм у формалізмі та перебільшенні авторитету

папи, у свою чергу звинувачує протестантизм у
надмірній універсалізації принципу sola scriptura (тільки
Писання). Традиціоналізм православного погляду на
мову Святого Письма, опертий на аргумент більшої
давності текстів Священного переказу, ніж текстів
Святого Письма, з точки зору сучасного розуміння
кореляції між профанною й сакральною історією, як
мінімум, викликає більше запитань, ніж дає відповідей.
Авторитет Священного переказу як фіксованого Божого
слова може певною мірою суперечити авторитету Святого
Письма, оскільки «Святе письмо стало розумітися не як
частина Святого переказу, а як одна з багатьох його
форм, що не відрізняються за своїм внутрішнім змістом»
[5, с.54]. В. Лоський назагал вважав, що Переказ і
Письмо не можна протиставляти ані навіть співставляти
як дві відмінні одна від одної реальності [8, с.513-517].
Таким чином, питання про мовну форму Переказу й
Писання знімалося через їх розуміння як деякої
цілісності, що представляє Одкровення, при цьому
питання мовного характеру цієї репрезентації не тільки
спеціально не розглядається, але і вважається сумнівним
через надмірну раціоналізацію питання співвідношення
цілого та його частин стосовно Одкровення і форм його
осягнення людиною.
У свою чергу, римо-католицька церква, починаючи з
Аврелія Августина і Томи Аквіната, а також у процесі
полеміки з теологією протестантизму розділяє Священний
переказ і Священне письмо, використовуючи вирішальну
роль авторитету ієрархів церкви і насамперед папи у
питаннях першочерговості прийняття істин традиції
(Переказу) та істин Писання. Визначальною тут для
сучасної католицької точки зору видається позиція К.
Ранера [9], за якою Бог є єдиним автором Біблії як
творець Слова і Церкви, як способу й інституції доступності Одкровення для людини, але люди є авторами книг
Святого Письма саме як текстів, культурних та
історичних феноменів. Бог лише обрав і скерував
людських авторів, і тому ці тексти є богонатхненними.
Таке співвідношення божого й людського не стосується
текстів Священного переказу в повному обсязі, але лише
деяких, зокрема важливим є авторитет церкви, тобто
тільки документи церкви можуть вважатися причетними
до Слова Божого і тільки тексти, що існують у
письмовій формі.
П. Бенуа розвиває традицію К. Ранера в бік більшої
історичної динаміки, спираючись при цьому на
традицію феноменології та психології, розділяючи
оголошення Боже як піднесення умосяжного інтелекту і
натхнення як надприродний імпульс, що виникає у
безпосередній взаємодії зі Словом Божим. Таким чином,
видами натхнення, пов‟язаними з мовою і мовленням, за
П. Бенуа, є inspiration oratoire (до мовлення, навчання) та
inspiration sctripturaire (до записування тексту). Ці два
типи включно з третім, inspiration pastorale (до пастирського служіння, дії), є справою Святого Духа, можуть
поєднуватися в одній людині як частина її харизми
(дару) [7]. Л. Алонзо-Шюкель розглядає Слово як опосередковуючу ланку, через яку Бог входить в комунікацію
з людиною і дозволяє їй формувати через думку в мові
концептуальні доктрини в опорі на авторитет Біблії.
Тому Слово Боже виявляє себе у Святому Письмі насамперед як присутність, а не через просту відповідність
між пропозиціями й об‟єктивною реальністю [7].
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У Катехизмі католицької церкви, підготованому
комісією на чолі з Й. Ратцінгером (тоді ще кардиналом, а
не папою Бенедиктом XVI), зазначені три критерії для
тлумачення Святого Письма: 1) зміст і єдність усього
Письма в опорі на Божий задум, осередком і основою
якого є Христос від часу його Пасхи; 2) Святе Письмо
має сприйматися на основі живої традиції усієї церкви,
оскільки спершу воно було записане в серці церкви і
лише потім текстуально кодифіковане матеріальними
засобами письма. Отже церква у своїй традиції несе
живу пам‟ять про Слово Боже, а Святий Дух дає їй
духовне тлумачення Письма відповідно до духовного
сенсу, яким Дух обдаровує церкву; 3) «аналогія віри» як
зв‟язок між безпосередньою правдою віри та загальним
задумом божого оголошення [6]. Наразі можемо відзначити посутню раціональність та певну інституціональну
легітимізацію підходу до Слова та його культурноісторичних і текстуальних імплікацій.
Протестантська традиція спирається на заповіданий
М. Лютером принцип sola scriptura, за яким Святе
Письмо є винятковим джерелом, що робить доступним
людині Слово Боже, тому що володіє абсолютними
божественними атрибутами – правдивістю, авторитетністю, достатністю, об‟єктивністю. Знаменита відповідь
Лютера представникам папи на суді у Вормсі (1521)
«Якщо тільки я не буду переконаний Писанням і
здоровим глуздом – я не приймаю авторитетності пап і
соборів, оскільки вони суперечать один одному – моя
совість в полоні Слова Божого, я не можу, я не буду
відрікатися, тому що іти проти совісті неправильно і
небезпечно» [2] започаткувала колосальну традицію
протестантської теології якраз у сенсі інтерпретації
богонатхненності Святого Письма. У другому посланні
апостола Павла до Тимофія (2 Тим. 3:1-10) апостол
каже, що богонатхненність Письма для людини є тим,
що сприяє її поліпшенню, готує до здійснення задуму
Божого. При цьому грецька лексема «теопнеустос»
(богонатхненний) вказує насамперед на спосіб походження Святого Письма, а не на спонукання Богом
людини до чогось або наповнення Божим змістом
людських слів. Швидше навпаки – Слово Боже, видихнуте
Ним, набуло доступної людині форми слів людської
мови. Тому людська герменевтика Святого Письма в
традиції ліберальної теології з точки зору принципу sola
scriptura неприйнятна.
Слід зауважити, що не тільки позиція Шлеєрмахера,
Бультмана, Тілліха чи Бонхеффера непослідовна, але і
фундатор неоортодоксії К. Барт дещо применшує
значення Святого Письма. Точка зору євангелістської
теології на це питання радикальна: «Якщо людська мова
є священним даром (не чимось нав‟язаним Богом, попри
його слабкість і непридатність, але ініційованим Богом
як засіб спілкування, який продовжує бути ефективним
навіть по цей бік гріхопадіння та Вавилонської вежі),
тоді припущення, що людяність Біблії обов‟язково має
тягти за собою неминучість помилок, що поширюються
на її релігійний і теологічний зміст (навіть якщо тільки в
певних межах), є небезпечною хибою» [16, с.76].
Бачимо, що абсолютизація тексту Святого Письма,
знімаючи питання про спосіб репрезентації людині
Слова Божого, жодним чином не стосується розуміння
тексту, а також модусів побутування мовних конструкцій в
культурі та свідомості людини. Така елімінація герме-
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невтичного підходу призводить до крайнього догматизму,

що може бути інтерпретований як фундаменталістський
підхід до Слова Божого та його теологічних експлікацій.
При цьому відомо, що діалектична теологія, навіть у
варіанті Бартової неоортодоксії не відкидає герменевтику,
похідну від давньохристиянської екзегези, назагал –
вона скоріше чітко регламентує її роль та місце,
унеможливлюючи її застосування до Слова як Логосу,
Сина Божого. Що ж до Бультмана та Тілліха, то їх відхід
від Бартової безкомпромісності у розділенні Божого та
людського не означав ревізію концепції цілісності Слова.
Чи не найчіткіше цю тезу сформулював Е. Бруннер:
«Тільки в цьому Слові Святого Духа Божественне
одкровення в Ісусі Христі перетворюється в живе та
дієве слово Боже, звернене до людини, в якому метафора
історичного одкровення Deus dixit (Бог сказав)
перетворюється на Deus dicit (Бог говорить)» [14, с.30].
Отже, Слово, що набуває будь-якої людської форми,
є одкровенням лише опосередковано, оскільки і
постільки свідчить про Нього. І тут ми бачимо спільну
для К. Барта, його однодумців-опонентів Е. Бруннера,
Р. Бультмана, П. Тілліха, для традиції іудейськохристиянського діалогізму (С. Розенцвайг, М. Бубер,
Е. Левінас, Ю. Тішнер), для проекту антропологізованої
феноменології М. Гайдеґґера (втім, для всього напряму,
що за сартровим слівцем отримав назву екзистенціалізму
ХХ ст.) підставу філософування та будь-яких форм
раціоналізації переживання (перебування в) віри: Слово
не укорінене в Бозі і не є похідним від істини – воно і є
Бог та Істина. Таку позірно очевидну тезу, неодноразово
проголошену в Святому Письмі (Ів. 14: 6) філософська
потуга людини приймає як подолання об‟єктивуючого
розуму та визнання неабсолютної чинності дихотомії
суб‟єкт-об‟єкт як онтологічно, так і епістемологічно.
«Істина як зустріч – це не просто правдива інформація.
Це істина, що руйнує безособові поняття істини й
розуму. Вона може бути виражена лише у формі Я-Ти»
[15, с.24], – писав Е. Бруннер.
Таким чином, розглянувши прийняті різними гілками
християнства модуси інтерпретації текстів Святого письма
та Священного переказу як форм побутування Слова
Божого, можна припустити, що згадані інтерпретації і
взагалі увага до розуміння людиною Слова і самопозиціонування як самовизначення щодо нього є найбільш
значущими для традиції протестантизму. Такий висновок
ми робимо тому, що Слово Боже як Євангеліє, звістка,
подія, аспект теофанії та оголошення, насамкінець, як
Одкровення акцентується поза опертям на авторитет
церковної ієрархії (католицизм) або духовної традиції та
особистого містичного досвіду, чи то в межах концепції
енергетизму або ім‟яславської традиції (православ‟я),
саме в межах протестантизму. Звісно, між неоортодоксією у варіанті К. Барта або програмою деміфологізації
Нового Заповіту Р. Бультмана (корпус ідей яких умовно
може бути об‟єднаний в межах течії діалектичної
теології), з одного боку, та євангельським фундаменталізмом, з іншого, – дистанція у розумінні способів
категоріального оформлення Слова Божого дуже велика.
Проте керигматичною в прямому сенсі (гр. kerigma –
звістка, проповідання) можемо вважати саме діалектичну
теологію 20 ст., оскільки, критично сприйнявши критику
ліберальною теологією текстуальної християнської традиції, діалектична теологія парадоксальним чином від неї
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відштовхується, що засвідчує їхній зв‟язок. Власне,
П. Тілліх, наприклад, хрестоматійним прикладом керигматичної теології вважав учення К. Барта [10, с.104],
тоді як свою «апологетичну», тобто таку, що є полемічною, діалогічною, таку, що відповідає на виклики та
запити ситуації людини, вважав близькою до неї, але
при цьому альтернативною.
Згадувана програма деміфологізації Р. Бультмана
щодо рецепції поняття керигми в теології має своєю
протилежністю євангельський фундаменталізм з притаманним йому буквалізмом у розумінні тексту Святого
Письма (згадуваний вище принцип sola scriptura). За
К. Бартом, керигма є трансцендентальною (в Кантовому
розумінні) незмінною істиною християнського провіщення, яка в принципі знаходиться поза будь-яким
історичним чи соціокультурним контекстом. Вона
коріниться в засадничій «інакшості» Бога, і єдине, що є
проміжною ланкою між Богом і людиною (і то не в
повному сенсі, не на рівні сутностей), – це мова людини,
дарована їй Богом так, щоб вона могла позначати (нехай
неповністю, невичерпно, символічно) невисловлювану
істину Слова Божого.
За П. Тілліхом, Слово Боже є ключем до викликів
будь-якої життєвої ситуації людини, і в цьому сенсі
керигма є інваріантом, який може набувати різних
варіантів, зокрема поняттєвого апарату філософії екзистенціалізму. Р. Бультман зі своїм проектом деміфологізації
практично йде шляхом своєрідних «теологічних редукцій»,
як свого часу Е. Гуссерль зі своїм прагненням відтворити
ідеал «філософії як точної науки», й елімінація міфологічного контексту, і не лише сюжетного чи культурного,
а насамперед мовного, є для нього способом повернути
Слову Божому актуальність нагальності, звільнити від
баласту контекстуальних смислів і пов‟язаності з профанною історією, примусити людину чути його так,
неначе воно звучить саме для неї вперше.
У своїй підсумковій праці, своєрідному компендіумі
«Вступ до євангелічної теології» (1963), що її інколи
позначають як лебедину пісню теолога, Барт стверджує:
«Слово, яке не стільки скеровує теологію та інтерпретується нею, скільки покладає їй підставу, конституює її,
викликає з небуття в буття, із смерті в життя, – це Слово
і є Слово Боже. І якраз навпроти Нього знаходиться те
місце, на яке теологія поставлена і повинна постійно
ставити себе» [4, с.24]. Особливо підкреслюючи не
інтерпретативний, не власне герменевтичний характер
зусиль людської теології щодо Слова Божого, а саме
онтологізуючий, життєстверджуючий у повному сенсі
цього слова, вчений недвозначно вказує на керигму як
на цілісність і сутність, що є вищою, ніж будь-які
формальні аспекти людського письма та мовлення:
«Слово Боже – це Слово, котре Бог промовляв, промовляє і
буде промовляти, звертаючись до всіх (незалежно від
того, чують вони Його чи ні). Це Слово Його дії в
людях, для людей і з людьми. Якраз дія Бога зовсім не
безмовна: це промовляюча дія, оскільки тільки він може
зробити те, що Він робить, то тільки Він може в своїй дії
сказати те, що Він каже. І оскільки Його дія – за всієї
багатоманітності її зовнішніх проявів – від початку й до
кінцевої мети – не роздвоєна, а єдина, то і Його Слово, у
всьому своєму захоплюючому багатстві, теж є простим
та єдиним. Воно не багатозначне, але однозначне, не
темне, але ясне і саме по собі цілком зрозуміле як

наймудрішому, так і найтемнішому з людей. Бог діє і,
діючи, говорить» [4, с.24].
Можна сказати, що ця розлога цитата з написаної
вельми лаконічною мовою книги є програмним положенням, переконанням, яке теолог проніс через усе своє
життя, філософську та богословську діяльність. Отже,
Слово є блага дія Бога, котра виражається в мові і стає
зверненням [4]. У найвищому своєму звучанні Слово
Боже є виразом Божої милості до людини та єдності
Христа й людей в його служінні як Логоса. Недарма,
обґрунтовуючи таке розуміння цілісності Слова Божого,
К. Барт посилається на знаковий для нього вислів
апостола logike latreia (Рим. 12:1), коли апостол Павло
говорить про розумне служіння. П. Тілліх у першому
томі «Систематичної теології», виділяючи шість різних
значень термінологічного словосполучення «Слово Боже»,
віддаляється від Бартового ригоризму стосовно Слова
Божого та людської мови принагідно до теології. «Слово» – це не сукупність слів, вимовлених Ісусом. Це те
буття Христа, виразом якого є його слова і його дії» [10,
с.238], – пише теолог. Бачимо, що у вихідних положеннях Тілліх близький до Барта, але висновок він робить в
опорі не на цілісність Слова, як Барт, а на дистинкцію
Слова і мовлення, Слова і мови людей, якою
користується Христос-Логос: «Якщо так, то неможливість ототожнення Слова і мовлення настільки очевидна, що важко зрозуміти, яким чином теологи, що
приймають учення про втілення, можуть наполягати на
цій плутанині» [10, с.238]. П. Тілліх заперечує безпосереднє ототожнення Слова та Біблії, більше того, він
стверджує, що «неправильному розумінню біблійного
вчення про Слово ніщо, ймовірно, не сприяло більше,
ніж ототожнення Слова та Біблії» [10, с.238]. Теолог
вважає, що Біблія є Словом Божим як документ остаточного Одкровення і як співучасник здійснення цього ж
таки остаточного Одкровення. Яким чином при цьому
необхідно розуміти вербальний характер оформлення
Святого Письма і пов‟язані з цим теологічні питання, він
не вказує, лише наголошуючи на відмінності Слова та
«суто людської мови, в якій немає ніяких божественних
проявів», якщо у ній немає «екзистенційної сили» [10,
с.238].
Зрозуміло, що формалізації, таким чином, дистинкція
між Словом та людською мовою не підлягає, оскільки
відсутній її критерій у більш-меш чіткому вираженні.
Насамкінець П. Тілліх зупиняється на об‟єднавчому
термінологічному словосполученні, що поєднує багатоманіття смислів поняття «Слово Боже» в теології
(жодною мірою не в культовій практиці, не в пастирському служінні, гомілетиці), – «Бог явлений» – явлений
у собі, в творінні, в історії Одкровення, в кінцевому
Одкровенні, в Біблії, в словах церкви та її членів. «Бог
явлений» (тобто таємниця божественної безодні, що
виражає себе через божественний логос) – такий смисл
символу «Слово Боже» [10, с.239-240]. У третьому томі
«Систематичної теології» П. Тілліх наголошує на
специфіці Слова принагідно до християнських таїнств,
підкреслюючи сакраментальний характер культових
об‟єктів та актів. Тут теолог роз‟яснює, що оскільки
Слово є головним засобом виразу для людського духу,
то християнські таїнства «не безсловесні навіть і тоді,
коли вони не супроводжуються словами» [9, с.168].
Тобто Слово Боже у церковному житті людини – це те,
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що позначає людські слова, які слугують «провідниками
духовної присутності» [9, с.168].
Таким чином, сама Біблія, а також розлога традиція
текстів Священного переказу з документами церкви
включно не є Словом Божим, а лише потенційно можуть
ними стати, виступити. Як при цьому поєднати зануреність людської свідомості в мову та її мовну оформленість з вимогою постійного розділення Слова, яке є
провідником духу, і слова, мови й мовлення, які такими
не є, можна, здавалося б, лише в опорі на концептуальну
базу екзистенціалізму чи концепції містичного досвіду.
Небхідно постулювати ситуацію «зустрічі», «стрибка
віри», мовлення як глосолалії. Звичайне слово може
бути в певних умовах, в певній ситуації пережите людиною як Слово. Інша справа, що моделюванню подібні
ситуації не піддаються в принципі. На нашу думку,
якраз тут Тілліх відступає від прямої послідовної лінії
Барта і будує свою теологію не від Бога до людини, а від
людини, від її ситуації, від її екзистенції, від її мовлення
до Бога.
Можна сказати, що це і було головним каменем
спотикання в ставленні К. Барта до зрілої та пізньої
творчості П. Тілліха. Філософ розглядає як єдиний
критерій, що відділяє людські слова від Слова Божого,
біблійні вирази та слова [9, с.170], що, по-перше,
суперечить його вихідній установці, а по-друге, вкрай
розмиває саму предикацію Божого принагідно до
суб‟єкта, відношення, сутності та імені «Слово», і навіть
звернення до концепції внутрішнього слова не дає, за
Тілліхом, можливості дати відповідь на питання щодо
його природи. Слово поза предикатом Боже є лише
посередником, і через нього може говорити будь-яка
духовна традиція, що прекрасно розуміє П. Тілліх [9,
с.172]. Але от що саме робить Слово Божим, на це
питання у П. Тілліха, на відміну від К. Барта, відповідь
настільки нечітка (саме завдяки слововжитку), що цілком
підійшла б для будь-якого екуменічного тексту: «Словом
Божим не може бути те, що суперечить вірі та любові,
котрі суть справи духу і котрі утворюють нове буття,
яким воно явлене в Ісусі як у Христі» [9, с.169]. При
цьому сам філософ чітко розуміє, що категоріальний лад
мови формує картину світу, а не лише дискурс і з
реальністю співвіднесений як прямо, так і опосередковано як через мислення, так і через використання
(письмо й мовлення). «Свідомість не здатна досвідно
сприймати реальність інакше, ніж через категоріальні
форми. Ці форми використовуються як у релігійній, так і
в секулярній мові. Вони імпліцитно чи експліцитно
виникають у кожній думці, що має відношення до Бога
та світу, до людини та природи. Вони присутні скрізь,
навіть і в тій сфері, з якої вони виключені за визначенням, тобто у сфері «безумовного» [10, с.288].
Але як категоріальний лад мови, ця Стагіритова
піраміда форм і понять, корелює з Одкровенням і якою
мірою визначає доступність і формальне різноманіття
Слова Божого для людини, мислитель не вказує, оскільки це призвело б його, за його власним висловом, до
«плутанини» між вказуванням будь-якого елемента
конструкції на ціле, на абсолютні поняття в Стагіритовій
традиції чи традиції Аврелія Августина або Аквіната та
власною семантикою і «внутрішньою формою» слів
людської мови. Тобто йдеться про горизонтальний і
вертикальний способи збирання цілого. У Барта він
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завжди і тільки вертикальний – від Бога до людини.
У Тілліха він подекуди горизонтальний, цілком метафізичний. Знаменно, що Р. Бультман, говорячи про
Слово Боже, вказує, що «слово провіщення – це не
просвітницький світогляд, що виливається в загальні
істини, і не просто історичне повідомлення, котре
реферативно «нагадало» про вирішальну, але минулу
подію. Швидше, це керигма у власному сенсі, уповноважене Богом, провіщення, що має владу, указ
володаря. /…/ Таким чином, за природою воно є зверненням до особистості, що сягає кожного індивіда, ставить
під питання саму його особистість в її саморозумінні і
таке, що вимагає від нього рішення» [3, с.150].
Отже, особистісний аспект керигми обов‟язково
передбачає дію, яка, власне, і є Словом Божим, прийнятим людиною і здійсненим у ній, як імперативом
самоздійснення для людини. Показово, що Д. Бонхеффер,
який чи не найдалі відійшов від ортодоксії К. Барта зі
своєю концепцією нерелігійної інтерпретації Святого
Письма та Священного переказу в межах проекту
нерелігійного християнства як кінця релігії, закидає
Барту його відмову від спроби розглянути Слово Боже в
герменевтичному смисловому полі історії та культури,
при цьому апелюючи до нерелігійної інтерпретації як
повернення до таємниці Слова, втраченої з часів ранньої
церкви. Маємо на увазі концепцію «дотримання таємного» (нім. arkansdisciplin). Практично відмовляючись
від поняттєвого апарату теології та мови Біблії в межах «нерелігійного християнства в дорослому світі»,
Бонхеффер прагне захистити Слово Боже від знецінюючих
інтерпретацій, встановивши певний простір німотства,
тиші між Словом Божим та людськими словами.
Сучасний протестантський теолог Дж. Фрейм у своїх
лекціях з християнської етики стверджує, що на Слові
Божому ґрунтується християнська епістемологія, як і
християнська етика. Бачимо, що його точка зору є
спробою узгодити інтенції представників діалектичної
теології: «Вищим критерієм істини є Бог, і тому його
Слово, його Одкровення, дане нам, є підставою для
оцінки всього, що претендує на істинність. Ми дійсно
осягаємо Боже Одкровення розумом, через посередництво
чуттєвого досвіду та різноманітних складних для
визначення підсвідомих відчуттів, емоцій та сприйнять,
котрі ми називаємо «суб‟єктивністю». Ніщо з цього саме
по собі не дає абсолютного знання. Якби було б інакше,
ми не потребували б Слова Божого, але ці здатності,
знаходячись у відношеннях взаємної обумовленості,
взаємодіють в нас і приводять до осягнення тієї істини,
котра є абсолютною і незмінною й котра є Боже Слово,
скероване до нас» [11].
Висновок. Підсумовуючи, зазначимо, що одна з
небагатьох тем, інтерпретація якої не зазнає серйозних
змін у доволі неоднорідній за акцентуванням богословських проблем традиції діалектичної теології, – це
розуміння христології як латентної антропології та її
словоцентричний характер. Віднайдення Слова, цілком у
ранньохристиянській традиції пошуків «внутрішнього
Ісуса», є христомонізмом, який лише і дає можливість
розгорнення власне людського, його здійснення «за
образом і подобою», подолання гріхопадіння (метафорично – як не укоріненої в бутті раціональності).
Таким чином, місцем зустрічі Бога і людини є Слово
Боже як Христос-Логос і як дологічний та дораціо-
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нальний континуум часу й простору, історії та культури,
особистісного та загальнолюдського, раціонального й
ірраціонального, досвідного та апріорного. Можемо вважати це принциповою тезою для діалектичної теології.
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THE CONCEPT OF GOD’S WORD IN DIALECTICAL THEOLOGY AND CHRISTIAN THEOLOGICAL AND
PHILOSOPHICAL TRADITION
The article is devoted to the consideration of the interpretations of the concept of the Word of God in the tradition of
dialectical theology of the twentieth century and their correlation with modern searches of theology and philosophy. The focus
is on the possibility of formalizing philosophical and theological discourses within the scope of language and speech. The open
character of the concept of the Word of God within the limits of dialectical theology, its substantive and at the same time
relative, personal meaning is accentuated. It is indicated on the proximity of the initial intuitions of dialectical theology and
the traditions of existential, analytical and phenomenological philosophy.
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ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ДИНАМІЧНИЙ
СИНТЕЗ РІЗНИХ МОДУСІВ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ
Раціональність сучасної держави зрештою знайшла свій ракурс у зверненні до «людського капіталу»,
який спрямовується соціальною та гуманітарною політикою із притаманним їй намаганням регулювати
всі сфери суспільного життя. Принципова відмінність між соціальною та гуманітарною політикою
«знімається» у динамічному синтезі за умов постановки цілей збагачення духовної культури людини. Якщо
соціальна політика ставила за мету досягнення соціального миру та справедливого розподілу матеріальних
ресурсів, то гуманітарна політика повинна надавати простір духовному розвитку людини, а отже мати
першість над соціальними факторами на користь вільного розвитку індивідуальності.
Ключові слова: соціальна політика, гуманітарна політика, гуманізм, соціальна держава, динамічний
синтез соціального з особистісним.
Постановка проблеми. По завершенню грізних соціальних потрясінь, які водночас ставали потрясінням для
мільйонів їх рядових учасників, таких як війна («війна
поділила моє життя навпіл» стверджував Ж.-П. Сартр),
зазвичай постає питання щодо реальності існування
(буття) гуманізму, не тільки як філософської концепції
людяного ставлення до людини, а життєво, онтологічно.
З‟являлись концептуальні проекти, наприклад, «Гуманістичні маніфести» Пола Куртца, підтримувані видатними
інтелектуалами, у яких наголошувалось на необхідності
«нового гуманізму», водночас у названому маніфестом
творі «Критика цинічного розуму» П. Слотердайка стверджувалось щодо настання епохи постгуманізму.
Німецький мислитель, зокрема, писав, що гуманізм
від часів античності до Відродження зароджувався як
діалог між вчителем та учнем, а той благоговійно сприймав
ідею величі та самоцінності людини, надалі гуманізм
еволюціонував до балансу розуму та людяності, але
«класичний» його модус перетворився, вірніше, «перевтілився» у постгуманізм. Отже, необхідно встановити хоча б
у першому наближенні його нові характеристики у взаємодії із необхідним функціонуванням соціальної сфери.
В наш вік політизованих соціальних намірів та запрограмованих дій людина все більше відчужується від
власної гуманістичної природи, стає об‟єктом політичних
технологій, які нерідко вживають у своїх назвах поняття
гуманності та соціальної справедливості, турботи щодо
знедолених, звернення до «простої людини». Держава
відтепер претендує на те, щоб людський капітал також
був врегульований певними напрямками політики. Гуманізм робиться «прагматичним та програматичним»
(П. Слотердайк), втрачає риси індивідуального та стає
соціалізованим.
Постановка проблеми. Суперечливу тезу, що наголошує на сьогоднішньому розриві із «класичним», начебто
романтизовано-естетичним гуманізмом епохи модерну,
на наш погляд, слід досліджувати у іншому контексті.
Ствердження про «трансгуманізм» відкрили новий простір
гуманістичний думки, щоб «оживилась суттєва частина
філософських міркувань про людину».

Головне питання полягає у тому, як узгоджується соціальна політика сучасних держав із намаганням концепту
«людського капіталу» наблизитись до злободенних
запитів духовного світу людини, так би мовити, ставати
більш гуманною із глибинним смислом гуманізму цінування людського в людині. Ж.-П. Сартр у одному із інтерв‟ю, коли він з осліпу не міг читати й писати, сказав,
що тільки на війні він зрозумів роль соціальної сфери,
вона тримає вас там, де ви не бажаєте знаходитись, згідно її
дегуманізуючого характеру. Виходить так, що попри
високий розквіт влади демократії, як і раніше, нерідко
проступає дикість, воєнна або груба сила, повсякденне
«озвіріння» (Bestialisierung) людей [1].
Виклад основного матеріалу. Дійсно, якщо настала
епоха постмодерністсього мислення та конструювання
тим самим дійсності, яка вже представляється «пастишем»
різноманітних цінностей, включно з віртуальними,
причому не завжди висококультурними, то й глибоко
суперечливі духовні цінності минулого мають також
змінювати свої модуси, причому, можливо, у «реверсному
напрямку». Тому головним у розгляді питання чи не зник
гуманізм як сутнісний феномен сучасних форм людського
життя, як досягнення цивілізованої стадії розвитку, буде
перенос центру тяжіння на розгляд результатів зіткнення
ідей гуманізму із реаліями, де панує холодний розум у
вигляді політики соціальних сил та держав. Програмування гуманізму у соціальному напрямку, на наш погляд,
протистоїть його природній сутності розкриття самоцінності людини. Його незамінна цінність у свободі реалізації смислоутворюючого потенціалу життя кожної
особистості.
Можливо, що для усвідомлення трагічності глибини
розриву гуманізму із соціальністю знаковим прикладом
стала доля Стефана Цвейга, видатного гуманіста першої
половини ХХ століття, який добровільно пішов із цього
жорстокого життя разом з дружиною у розпал Другої світової війни із її жахливим ставленням до мільйонів ні в
чому невинних людей. У цей час у Ж.-П. Сартра,
А. Екзюпері, С. Вейль разом із іншими філософами
екзистенціальної спрямованості світосприйняття особ-
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лива увага була звернена до найбільш обездолених у
стихії війни, її «рабів» – полонених.
Симона Вейль так писала про людину-полоненого:
«знищення Я зовнішніми силами є істинне нещастя: їх
примушуються розглядати себе як предмети, як числа у
статистиці, як взаємно замінні номери». Сама вона брала
участь у громадянській війні у Іспанії, де «трагічний
гуманізм» (А. Камю) ставав забутим обома протиборчими
сторонами. Полонених рідко жаліли, бо це був «відпрацьований» матеріал ворога.
Сам Цвейг іронічно ставився до свого знаменитого
попередника Еразма Роттердамского («найвченішої людини свого часу»), гуманістична теорія того здавалась
наївною перед лицем політичних інтриг, релігійних
конфліктів, громадянських війн. У творі «Тріумф і трагедія
Еразма Роттердамського» він писав: «Щось смішне є у
цих кабінетних ідеалістах, вони, перебуваючи у професорській наївності, вірують у прогрес у той час як у
реальному світі дійсності війна слідує за війною…» [2].
Приблизно у той самий момент духовного розвитку
людства з творчістю Еразма у Європі виникло наближене до сучасного трактування визначення політики
Н. Макіавеллі, яке також поривало із його попереднім
класичним єлінізованим розумінням політичної діяльності
як суспільної діяльності «на благо усім», згідно трактування Платона.
Для Нікколо Макіавеллі політика є одержавлена діяльність керівника у досягненні тих цілей, які важать понад
усе. Політика вважалась ефективним регулятором влади
всіх проявів державного життя, де важить не людина, а
зростання національної величі держави, могутності,
сили, тобто абстрактна мета. Недарма ідеалом Макіавеллі
була Римська держава з її світовою потугою, сильним
військом і державцем, законами. Якщо там людина й цінувалась, то вона мала бути міцною, захисником республіки.
Війна слугувала звеличуванні нації, держави, зрештою,
гіпертрофіровано «героїчного».
Цей момент вірно примітив філософ спіритуалістичного напрямку Юліус Євола у «Метафізиці війни» [3].
Характерно, що ідеї цього філософа-містика підтримувались суспільною (вірніше – народною) думкою в Італії,
Іспанії із укоріненими на той час націоналістичними
ідеями. У знаковому романі «П‟ять годин із Маріо» іспанський письменник Мігель Делібес – учасник громадянської
війни у Іспанії (спочатку на боці військ генерала Франко, а
потім він став «дезертир із перемоги»). Словами вдови
покійного прогресивного вченого і громадянина Маріо
висловлювалась думка, вкрай антигуманістична, бо та із
захопленням згадує: «…Ну добре, війна жахлива і все
що бажаєш, але … це було безкінечне свято, то легіонери,
то італійці, захоплюють міста, зрештою це ремесло
хоробрих...» [4, с.308].
Тому не дивно, що гуманізм і реальна політика, особливо воєнна політика, розходились у принциповому
погляду на людину як на ціль, мету чи як на засіб досягнення важливої державницької мети. Трагедія гуманізму
полягала у тому, що ця філософія і мистецтво возвеличення людини подобались сильним миру цього «папам,
імператорам, князям, котрі рукоплескали ідеям і водночас

створювали союзи один з іншим і друг проти друга», ані
трохи не жалкуючи за жертвами.
Зіткнення самих величних ідеалів із безжалісною дійсністю у підсумку приводило до позиції, послідовно
сформульованої Р. Олдінгтоном назвами романів «Смерть
героя» та «Всі люди – вороги». У першому творі автор
пише, що війна загублює самий квіт життя – Юність, а у
другому він ставить питання вустами героя, який прийшов
з війни: «Який смисл жити, коли отруєні душа і тіло?»
Люди були б щасливі, аби не було притягань держав
одна до одної [5, с.169].
Все ж таки гуманізм не зникав, не помирав у часи самих
жорстоких випробувань людяності, коли не уособлене
Зло було звичайним «банальним» (за однойменною назвою
твору Ханни Аренд). У нагаданому творі для підсудного
нациста Айхмана ув‟язнені концтаборів були такими
віддаленими від гордого поняття «людина», що він навіть
не міг зрозуміти свою провину перед жертвами, бо його
дії були акуратними, точними, відповідними бездоганній
роботі державного механізму фашистської Німеччини
щодо «остаточного вирішення питання» євреїв. Як зауважував захисник Фрица Заукеля, винного у знищенні десятків тисяч робітників у Польщі, це були буденні «державні
дії», вони полягали у «здійсненні суверенної влади» [6,
с.124-125].
При цьому Антуан де Сент-Екзюпері у «Щоденнику
воєнного льотчика» ділився враженнями, як танкісти
колон німецьких військ при окупації Франції 1940 р.
розстрілювали одних біженців, а іншим біженцям, обезсиленим та зламаним, давали їсти й пити. Людяність
намагалась вижити під тиском державної воєнної політики
руйнації ворога вщент [7, c.239].
У авторитетних виданнях (Ф. Рудича, М. Цюрупи) щодо
сутності та видів політики наголошується на багатозначності її трактування терміну: з функціональної точки зору
це практична діяльність з упорядкування суспільного
життя, вирішення загальних проблем, як-то збереження
внутрішнього і зовнішнього миру, це відносини володарювання, панування, проведення адміністративно-розпорядчих дій, керування діями інших тощо [8, c.239].
Однак людина зникла у даних раціональних конструктах. Після завершення Другої світової війни гуманістичні
цінності ще не ставали суспільно значущими (соціальними), тоді як соціальна політика набувала свого статусу
офіційного державного піклування про певні верстви
людей, які поступово почали вимагати підвищеної акцентуації на соціальній спрямованості державної політики.
Перші спроби активувати соціальну політику із гуманітарною спрямованістю було запроваджено ще у стародавньому Римі, зокрема, роздачею народу хліба та грошей,
причому такі дії імператора Марка Аврелія чернь засуджувала, якщо виплати у зв‟язку із війнами обмежувались.
Соціальна політика (також у сучасному розумінні) була
обґрунтована лордом Беверідж у період Другої світової
війни, парадоксально, що його ідеями соціальної справедливості (листівки були знайдені у архівах фашистського
керівництва) зацікавились й вороги.
У свою чергу гуманітарна політика трактується спрямованою на «розвиток людського капіталу», де зновтаки
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забувається щодо гуманістичних аспектів будь-яких
регуляції суспільної діяльності. На наш погляд, метою
гуманітарної політики, на відміну від соціальної, є не
дотримання мінімальних матеріальних стандартів цивілізованого життя, добробуту, рівняння на «індекс
щастя», а культурне та духовне зростання людини.
Поняття гуманізму значно ширше за розуміння політики, це вищий розвиток культури та моральності в царині
відповідного відношення до інших, або за І. Кантом,
«всезагальне відчуття участі».
Повертаючись до тези щодо настання «епохи постгуманізму» зауважимо, що гуманізм дійсно має конкретноісторичний характер, тому на кожному новому етапі
історії він стає «пост» у порівнянні із «старим». Гуманізм
як світоглядна позиція найвищої цінності людини не
тільки висвітлює перспективний шлях розвитку суспільства, а й має спиратись на реалії, як того й вимагає політика,
або «реал політик».
У зв‟язку із недавніми, так би мовити, «знаковими»
відносно прояву антигуманізму терористичними актаминападами на мусульманські мечеті у Новій Зеландії, в
результаті якого загинули більше 50 осіб – молоді, старі,
діти, ветерани війни, на християнські церкви в різних
країнах від Шрі-Ланки до Африки, – кореспондент «Аль
Джазіри» справедливо вказав: «гуманність повинна бути
обернена до захисту жертв, а на виправдання нападників».
При позитивному ставленні до думки проф. Дабаші, що
ненависть терористів нерідко отримує підтримку шоу –
жартами коміків типу Білла Махера у США, в студії якого
людини «переповзають один одного, щоб разом насміхатись на іншою культурою», частіше над мусульманською,
додамо, що насторожують тенденції деяких систем освіти
ультра правих, де із змісту викорінюються ліберальні
цінності, мультикультуралізм і навіть знання історії, яка
вчить, що здавна людини шукали контактів, а не роз‟єднань. Напади терористів на редакцію гумористичного
журналу Шарлі Єбдо у Франції мають насторожити громадськість щодо небезпеки «знущання сміхом» над високими духовними цінностями, які поділяються окремі
особистостями, не всіма суспільними групами.
Філософ, гуманіст, богослов Франциск Асизський одним з перших переступив рису ворожнечі мусульманського та християнського світів. Його постать гуманіста і
захисника всього світу, що оточує людину, надихає нас
вимагати, щоб сучасний гуманізм підживлювався державною політикою і гуманістичними організаціями при
недопущенні роз‟єднання «Адамова племені» по расовим,
етнічним, релігійним ознакам. Поет Сааді майже 900
років тому прославляв, намагаючись утвердити у свідомості народів єдність, «адаміят», спільність Адамова
племені. На наш погляд, це і є сьогоднішній модус гуманізму. Шлях до нього не простий – повага до особистості
«іншого світу» також людяного.
Висновок. Єдність соціальної політики та гуманізму,
як ми вже підкреслювали, є складним динамічним синтезом, діалектичним підходом до сутності соціального та
гуманітарного. Автори статті «Гуманність» «Філософського енциклопедичного словника» висловили плідну
думку у контексті нашої теми, що «обов‟язок гуманності»
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протистояти державі у її намаганнях проводити весь
спектр регулятивної політики з виходом за межі критерію
гуманізму. Поступово у спектр державної політики
входить нова ділянка регулювання – людяність і гуманізм
як суспільна цінність. Відбувається не одно миттєвий,
динамічний синтез максимально одержавленого (політика)
і суто людського (гуманізм). Відтепер «гуманітарна
політика» стає різновидом політики і специфічним
терміном, до якого увага дослідників значною мірою ще
не привернута.
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HUMANITARIAN AND SOCIAL POLITICS: DYNAMIC SYNTHESIS OF DIFFERENT VARIATIONS OF
ATTITUDE TOWARD HUMAN
Rationality of the modern state in the end found foreshortening in an address to the «human capital» that is directed by
social and humanitarian politics with an inherent to her attempt to regulate all spheres of public life. A fundamental difference
between social and humanitarian politics is «taken» off in a dynamic synthesis at the terms of raising of aims of enriching of
spiritual culture of man. If social politics put an aim achievement of the social world and just allocation of material resources,
then humanitarian politics must give space to spiritual development of man, and thus to have championship above social
factors in behalf on free development of individuality.
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ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
У статті показано актуальність вивчення самоставлення, оскільки це один з основних компонентів
самосвідомості. Самосвідомість проявляється у людини як процес та результат психічної діяльності.
Пізнання людиною самої себе є дуже складним процесом, який триває протягом життя. Особлива увага
приділяється дослідженню самоставлення, як фактора копінг-стратегій. Йдеться не стільки про
пристосування до нових умов, а про реалізацію потреб, інтересів і прагнень особистості із збереженням
своєї самооцінки та самоповаги в проблемних ситуаціях. Тема дослідження є актуальною, оскільки
громадяни України перебувають в умовах економічної, політичної кризи та міжнародного конфлікту.
Ключові слова: самоставлення, самосвідомість, копінг-стратегії, самоповага, глобальна самоповага,
самоприйняття, аутосимпатія, самоінтерес, саморозуміння, самовпевненість, очікуване відношення від
інших, самокерівництво.

Постановка проблеми. Самоставлення як цілісне,
відносно стійке емоційне ставлення до себе, відіграє
значну роль не стільки у пристосуванні до нових умов, а
й у реалізації потреб, інтересів і прагнень особистості зі
збереженням ухвалення (або неприйняття) самого себе.
С.Р. Пантилеєв, розглядаючи «самоставлення» в рамках
концепції О.М. Леонтьєва, зазначає, що зміст самоставлення може бути розкритий лише в контексті реальних життєвих відносин суб‟єкта. Дослідження ставить своїм
завданням розкрити структуру зв‟язків самоставлення з
механізмами подолання проблемних життєвих ситуацій ‒
когнітивними, емоційними та поведінковими стратегіями,
які використовуються, щоб впоратися з психологічно
важкими ситуаціями повсякденного життя, стресом. В дослідженні приймали участь студенти другого курсу факультету психології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка у кількості 30 студентів, з них
чоловіків – 7, жінок – 23. Вік студентів – від 18 до 20.
За результатими дослідження визначено, що опанування негативних життєвих обставин у студентів з самоповагою полягає в тому, щоб подолати труднощі або зменшити
їх негативні наслідки. А у студентів з негативним ставленням до себе ‒ опанування негативних життєвих обставин
відбувається за рахунок уникання цих труднощів або
терпіння їх.
Дослідження спрямоване на визначення особливостей
самоставлення, які мають зв‟зок із факторами копінгстратегій поведінки особистості в важких життєвих
ситуаціях. Стаття має за мету розкрити особливості самоставлення, які призводять до опановувальної поведінки в
проблемних ситуаціях без патологічних змін структури
особистості та одночасно без порушення норм тієї
соціальної групи, в якій протікає активність особистості.
Проблему самоставлення досліджували такі вчені, як
Б.Г. Ананьєв, Д.Б. Ельконін, І.С. Кон, О.М. Леонтьєв,
В.М. Мясищев, К. Роджерс, С.Л. Рубінштейн, В.В. Столін,
Д.М. Узнадзе, І.І. Чеснокова.

С.Л. Рубінштейн вважав, що власні переживання пізнаються і усвідомлюються опосередковано, через їх ставлення до об‟єкта. С. Куперсміт визначає, що самоставлення ‒
це ставлення індивіда до себе, яке складається поступово і

виявляється як відчуття або у почутті схвалення (чи
несхвалення) себе.
В.М. Мясищев розглядав поняття «самоставлення»
як базову категорію психології і як вихідну одиницю психологічного аналізу. Схожих поглядів був Б.Г. Ананьєв.
Він визнав «самоставлення» як значущу категорію психологічної науки, як фактор, що зумовлює гармонійний
розвиток особистості.
Н.І. Сарджвеладзе вважає «самоставлення» як спеціальне поняття, що визначає ставлення суб‟єкта потреби
до ситуації її задоволення, яке направлене на самого себе.
«Глобальну самооцінку» почав вивчати У. Джеймс.
Поняття «самооцінки» він визначав через співвідношення
реальних досягнень індивіда та його домагань, тобто як
результат сполучення в «образі Я» «Я-реального» та «Яідеального». У. Джемс виділив два аспекти пізнання про
самого себе ‒ самосвідомість і саморозуміння. Самосвідомість, на їхню думку, утворюють два компоненти: безпристрасне зосередження на власному «Я» та більш емоційну
ідентифікацію зі своїми якостями. Саморозуміння ж має
три аспекти: особисті спогади, когнітивні образи і теорії
«Я» [1, с.5].
У розумінні І.С. Кона підсумковим вимірюванням «Я» є
самооцінка, що виражає ступінь ухвалення або неприйняття індивідом самого себе, позитивне або негативне
ставлення до себе, яке складається з окремих самооцінок.
Самооцінка відображає відчуття власної цінності та
позитивного ставлення до себе. Відповідно, низька
самооцінка ‒ це часткове або повне неприйняття себе,
самозаперечення, негативне ставлення до своєї особистості, а висока самооцінка – ухвалення себе, позитивне
ставлення до своїх якостей, рис, поглядів, принципів та
діяльності.
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Отже, самоставлення не є тотожнім самооцінці, оскільки людина з низьким рівнем самооцінки може позитивно
із гідністю ставитися до себе. Самоставлення можна
розглядати синонімічно поняттю «глобальна самооцінка»,
оскільки переважно розуміється особливе афективне
утворення особистості, яке є результатом інтеграції
самопізнання і емоційно-ціннісного ставлення до себе.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ставлення
особистості до себе має когнітивну і емоційну складові.
Когнітивна складова сенсу «Я» (емоційно-ціннісне
ставлення особистості до себе) складна і багатомірна,
оскільки складний і багатомірний сам об‟єкт ставлення –
реальне «Я» особистості.
У спеціальному емпіричному дослідженні В. Столін
встановив тривимірну структуру ставлення до себе, яка
формується за вісями: «симпатія – антипатія», «повага –
неповага», «близькість – віддаленість». На думку
В.В. Століна «досліджувані з одними і тими ж особистісними рисами виявляються глибоко різними за характером
емоційно-ціннісного ставлення до себе. Це ставлення до
себе проявляється насамперед у формі ставлення до
іншого, який уособлює Я-риси. Ті чи інші особистісні
риси стають особливо важливими в рамках суб‟єктивної
Я-концепції. Наявність цих рис, об‟єктивно нейтральних,
суб‟єктивно переживається як підстава для поваги або
неповаги, симпатії чи антипатії до себе. Структура
самоставлення, однак, не зводиться до усвідомленого або
неусвідомленого переживання симпатії і поваги до себе.
Ця структура розкривається в діалозі з виділеними «Я»
співрозмовниками, один з яких є подібним суб‟єкту, а
інший ‒ відрізняється від нього, об‟єктивно іншим.
Виділення цих інших партнерів по самосвідомості відповідає реальним відмінностям в процесі спілкування моментів
безумовного та умовного прийняття. Таким чином, для
характеристики самоставлення суб‟єкта необхідні,
принаймні, три типи відносин, що становлять мінімально
діалогову одиницю: ставлення до себе, ставлення до
іншого і очікуване ставлення від нього» [2, 150].
Самоставлення ‒ одна зі складових суб‟єктивного ядра
особистості й структури її самосвідомості, характеристика
самоцінності та механізм керування поведінкою. На рівні
свідомості самоставлення виявляється в поведінці та
діяльності як загальне, глобальне почуття «за» чи «проти»
самого себе у формі самоповаги, аутосимпатії, самоінтересу, близькості до самого себе, очікуваного ставлення
інших. На рівні підсвідомості працюють механізми
психологічного захисту «Я», самоцінності (компенсація,
прикрашання, захист від самозаперечення), що може
провокувати деструктивну поведінку особистості [3, с.32].
Узагальнюючи позиції відомих вчених, слід зазначити,
що самоставлення ‒ це загальний термін, який містить в
собі самосприйняття, саморозуміння та самовідношення,
тобто осмислена оцінка самого себе, власних суб‟єктивних
утворень, особистісних властивостей та ставлення до
них. Оскільки йдеться про інтегроване утворення особистості, самоставлення можна розглядати як результативну
характеристику яка відіграє особливу роль у задоволеності
життям загалом, так й як інструментальну характеристику
для вирішення повсякденних питань та прийняття рішення
в ситуаціях невизначених або екстремальних.
Метою статті є аналіз особливостей самоставлення
особистості.

Виклад основного матеріалу. Для визначення структури зв‟язків самоставлення з копінг-стратегіями підібра-

ний адекватний комплекс методик: тест-опитувальник
самовідношення В.В. Століна, С.Р. Пантилєєва; методика
діагностики рівня емоційного інтелекту (Н. Холла);
копінг-тест Р. Лазаруса та С. Фолкмана (адаптований
Т.Л. Крюковою, Є.В. Куфтяк, М.С. Замишляєвою); методика діагностики особистості на мотивацію до успіху
Т. Елерса.
В дослідженні приймали участь студенти другого
курсу факультету психології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка у кількості 30 студентів, з них чоловіків – 7, жінок – 23. Вік студентів –
від 18 до 20.
Завдяки проведенню факторного аналізу результатів
дослідження у вибірці студентів методом обертання
варімакс з нормалізацією Кайзера у ході нашого дослідження найбільш інформативними є перші два фактори.
Перший фактор пояснює 20,3, другий − 13,2. Загалом
два фактори пояснюють 33,5 всієї дисперсії (див.
табл.). У науковій літературі зазначається, що критерій
Кайзера та виокремлення кількості факторів на основі
величини власного значення більше одиниці, потенційно
може завищувати кількість факторів, що підлягають
виокремленню. Це обумовлено тим, що даний тип статистичного критерію є доволі чутливим до кількості
залучених для аналізу змінних [4].
Факторний аналіз представлений за ознаками, де найбільш виразним було тяжіння до одного з полюсів шкали.
У фактор «Механізм подолання негативних переживань
у самовпевнених студентів» увійшли наступні показники:
характеристики самоставлення ‒ глобальна самоповага
(r=0,835; p<0,001), самоприйняття (r=0,784; p<0,001),
самоповага (r=0,739; p<0,001), аутосимпатія (r=0,771;
p<0,001), самоінтерес (r=0,634; p<0,001), саморозуміння
(r=0,512; p<0,001), самовпевненість (r=0,410; p<0,001),
очікуване відношення від інших (r=0,380; p<0,001),
самокерівництво (r=0,369; p<0,001); компоненти емоційного інтелекту ‒ розпізнавання емоцій інших людей
(r=0,411; p<0,001), емпатія (r=0,347; p<0,001); копінгстратегії ‒ позитивна переоцінка (r=0,629; p<0,001),
пошук соціальної підтримки (r=0,443; p<0,001), прийняття
відповідальності (r=0,314; p<0,001), самомотивація (r=
-0,581; p<0,001) (див. табл.). Групи емпіричних змінних
дають можливість зробити висновки, що структура
кореляцій має складові: самоставлення, компоненти
емоційного інтелекту та механізми копінг-стратегій.
Вимірювані емпіричні показники вважаються наслідком
інших, більш глибинних, прихованих від безпосереднього
вимірювання характеристик (латентних змінних).
Самоставлення та особливості емоційного інтелекту
досліджуваних зумовлюють стратегії дій ‒ позитивну
переоцінку ситуації, пошук соціальної підтримки та
прийняття відповідальності.
Самоставлення (глобальна самоповага, самоприйняття,
самоповага, аутосимпатія, самоінтерес, саморозуміння,
самовпевненість, очікуване відношення від інших,
самокерівництво) виступають факторами опановувальної
поведінки й виконують в основному адаптивну функцію.
Самоповага, як стійка риса або ставлення до себе, виявляється в почутті схвалення, або судження про власну
значимість, що виявляється в настановах особистості.
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Таблиця

Факторна матриця
I фактор (20,3)
«Механізм подолання негативних переживань
самовпевнених студентів»
Тест-опитувальник cамоставлення (В.В. Столін,
С.Р. Пантилеєв)

у

II фактор (13,2,)
«Механізм подолання негативних переживань
студентів, з негативним ставленням до себе»
Тест-опитувальник cамоставлення (В.В. Столін,
С.Р. Пантилеєв)

Глобальна самоповага……..……………………....,835
Самоприйняття………………………………….….,784
Самоповага………………………………….......….,739
Аутосимпатія…………………………………….....,771
Саморозуміння……………………………….…….,512
Самовпевненість.......................................................,410
Очікуване відношення від інших……….………...,380
Самокерівництво…………………………………...,369

Очікуване відношення від
інших…….................................................………….,667
Відношення інших………………………………....,498
Самокерівництво…………………………………..,375
Саморозуміння………………………………….....-,554
Аутосимпатія……………………………………....-,407

Діагностика «емоційного інтеллекту» (Н. Холл)

Емоційна обізнаність.………………………..….…,800
Розпізнавання емоцій інших людей……………....,538
Емпатія………………………………….………..…,352

Розпізнавання емоцій інших людей,……...….……411
Емпатія…………………………………………..….,347
Самомотивація………………………………….…-,581
Копінг-тест Р. Лазаруса та С. Фолкмана (адаптований
Т.Л. Крюковою, Є.В. Куфтяк, М.С. Замишляєвою)

у

Діагностика «емоційного інтеллекту» (Н. Холл)

Копінг-тест Р. Лазаруса та С. Фолкмана (адаптований
Т.Л. Крюковою, Є.В. Куфтяк, М.С. Замишляєвою)
Конфронтація……………………………………...-,578

Позитивна переоцінка………………………….….,629
Пошук соціальної підтримки…………….…….….,443
Прийняття відповідальності…………………...…..,314
Такі досліджувані задоволені своєю манерою поведінки, морально-вольовими якостями. Вони усвідомлюють
свої позитивні риси та якості, виділяють себе від інших
людей, мають інтерес до власних думок і почуттів, готовність спілкуватися із собою «на рівних», впевнені в
тому, що інші зацікавлені в них. Вони розуміють себе,
усвідомлюють свої переваги й недоліки, свій сенс, думки
та почуття, мотиви поведінки. Характер, світогляд, високе
самовідношення, відчуття «власного Я», як змістова
характеристика самоставлення, виступають чинниками у
подоланні стресу.
Досліджувані у разі стикання з життєвими труднощами, змінюють когнітивні і поведінкові зусилля з метою
управління специфічними зовнішніми та внутрішніми
вимогами, які оцінюються як такі, що перевищують їх
ресурси. Завдання опанування негативних життєвих
обставин полягає в тому, щоб або подолати труднощі,
або зменшити їх негативні наслідки, або уникнути цих
труднощів, або терпіти їх.
Можна визначити опановувальну поведінку як цілеспрямовану соціальну поведінку, що дозволяє впоратися
з важкою життєвою ситуацією (або стресом) способами,
адекватними особистісним особливостям і ситуації,
тобто через усвідомлені стратегії дій. Стилі і стратегії
розглядаються як окремі елементи свідомої соціальної
поведінки, за допомогою яких людина справляється з
життєвими труднощами.
Це свідома поведінка спрямована на активну зміну,
перетворення ситуації або на пристосування до неї, якщо
ситуація не піддається контролю. В нашому дослідженні
виявилось, що подолання негативних переживань у зв‟язку
з проблемою за рахунок її позитивного переосмислення,

відбувається за допомогою позитивної переоцінки,
пошуку соціальної підтримки, прийняття відповідальності,
самоповаги, що стосується «внутрішньої послідовності»,
«саморозуміння», «самовпевненості». Йдеться про той
аспект самоставлення, який емоційно і змістовно об‟єднує
віру в свої сили, здібності, енергію, самостійність, оцінку
своїх можливостей, здатність контролювати власне
життя і бути самопослідовним, розуміти самого себе.
Характерна орієнтованість на надособистісне, філософське осмислення проблемної ситуації, включення її в
більш широкий контекст роботи особистості над
саморозвитком.
«Позитивна переоцінка», «пошук соціальної підтримки»
та «прийняття відповідальності» ‒ це основні копінг-стратегіії, які базуються на самоставленні та компонентах емоційного інтелекту. Такі стратегії свідчать про можливість
змінювати ставлення до важкої життєвої ситуації та
прийняття за неї відповідальності або прагнуть допомоги
від інших без зміни себе та ситуації, що склалася.
Досліджувані вдаються до позитивної переоцінки того,
що відбувається. Переоцінюють негативну подію в позитивному ключі, вміють побачити в ній певний сенс і вдалий прогноз.
«Пошук соціальної підтримки» орієнтований на подолання складної життєвої ситуації з допомогою інших
людей. Досліджувані прагнуть до спілкування, активної
взаємодії з оточуючими з метою отримати підтримку.
Такі студенти, маючи високе самоставлення, емпатію та
самомотивацію шукають емоційної підтримки у друзів,
рідних, родичів у складних життєвих обставинах. Соціальну підтримку можна отримати від сім‟ї, друзів, колег,
знайомих та інших осіб, які є референтними.

52

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
Досліджувані схильні до того, щоб ділитися своїми

переживаннями з близькими людьми і отримати відповідну
психоемоційну підтримку. Таку поведінку можна оцінити

як одну з найбільш продуктивних стратегій подолання
різних складних життєвих ситуацій. Це захист людини,
який зберігає здоров‟я, благополуччя та моральний стан,
перешкоджає захворюванню у кризових та важких стресових життєвих ситуаціях і призводить особистість до
думки, що її люблять, цінують, про нього турбуються.
«Прийняття відповідальності», як копінг-стратегія ‒
це поведінка соціально схвалена й свідчить про високий
рівень внутрішнього локусу контролю та саморозвитку.
Оскільки тут необхідне визнання власних помилок і їх
аналіз з метою не допустити повторення. Ця стратегія
може бути небезпечною в тому випадку ‒ коли особистість
бере відповідальність за інших, не вміє розділити свій
власний внесок в розвиток подій та внесок інших. Така
«батьківська» позиція може призвести особистість до
самозвинувачень, а це є шлях до неврозу.
Емоційний інтелект виступає чинником подолання важкої життєвої ситуації. Емоції є об´єктом інтелектуальних
операцій. Контроль за емоціями інших людей, здатність
розуміти ставлення особистості, представлене в емоціях,
і керувати емоційною сферою на основі інтелектуального
аналізу й синтезу є фактором подолання життєвих труднощів. Кінцевим продуктом емоційного інтелекту є прийняття рішень на основі відображення й осмислення емоцій,
які є диференційованою оцінкою подій, в тому числі й
важких життєвих ситуацій.
Емоційний інтелект відображає внутрішній світ і його
зв´язки з поведінкою особистості та взаємодією з реальністю, й виступає способом активності для досягнення
цілей і задоволення потреб. Такі студенти розуміють
почуття інших людей, ніби власні. Й звісно, що вони
будуть очікувати від інших такого ж включення в їхні
особисті проблеми. Для них бажано вирішення проблеми
за рахунок залучення зовнішніх (соціальних) ресурсів.
Вони шукають інформаційної, емоційної і дієвої підтримки. Орієнтовані на взаємодію з іншими людьми, очікують
підтримки, уваги, поради, співчуття, конкретної дієвої
допомоги. «Очікуване відношення від інших» відображає
очікування позитивного ставлення до себе оточуючих.
Також вони, завдяки своєму самоставленню, у виникненні проблеми прагнуть брати відповідальність за її
рішення, в ряді випадків з виразним компонентом самокритики і самозвинувачення. Виразність даної стратегії в
поведінці може призводити до невиправданої самокритики
і самобичування, переживання почуття провини і хронічної
незадоволеності собою.
Аутосимпатія стосується «самоприйняття». У змістовному плані це схвалення себе в цілому і в істотних деталях,
довіра до себе і позитивна самооцінка.
Самоінтерес відображає міру близькості до самого
себе, зокрема інтерес до власних думок і почуттів,
готовність спілкуватися з собою «на рівних», впевненість у
своїй зацікавленість для інших.
В другий фактор «Механізм подолання негативних
переживань у студентів, з негативним ставленням до
себе» увійшли наступні показники: характеристики
самоставлення ‒ очікуване відношення від інших (r=0,667;
p<0,001), відношення інших (r=0,498; p<0,001), самокерів-

ництво (r=0,375; p<0,001), саморозуміння (r=-0,554;
p<0,001), аутосимпатія (r=-0,407; p<0,001); компоненти
емоційного інтелекту ‒ емоційна обізнаність (r=0,800;
p<0,001), розпізнавання емоцій інших людей (r=0,538;
p<0,001), емпатія (r=0,352; p<0,001); копінг-стратегії ‒
конфронтація (r=-0,578; p<0,001).
Студенти, для яких є вагомим позитивна думка про них
інших людей, не здатні раціонально організовувати свою
поведінку, звинувачують себе у невдачах, мають загальне
негативне ставлення до себе, тобто інтегральне почуття
«проти» власного «Я» ‒ схильні у напружених ситуація
використовувати копінг-стратегію ‒ конфронтацію з
низьким інтегральним показником. Тобто, обернений
зв‟язок у факторі вказує на те, що такі досліджувані не
здатні до конфронтації, протистояння, а схильні до
потурання себе, конформізму. Стратегія конфронтації із
оберненим зв‟язком забезпечує здатність особистості до
опору труднощам за рахунок задоволення потреб інших
людей, бажання інших та їхніх рекомендацій і вказівок.
Загалом, опанування життєвих труднощів відбувається
за рахунок когнітивних і поведінкових зусиль досліджуваних з метою управління специфічними зовнішніми і (або)
внутрішніми вимогами. Такі студенти прагнуть схвалення
своїх вчинків, поглядів, відчувають провину за власні
невдачі, не вступають у конфронтацію, готові до самозвинувачення. Низький рівень саморозуміння призводить
до нерозуміння раціональних причин ситуації, їм важко
знайти причини своїх психічних станів, дій і вчинків.
Саме така поведінкова реакція є опановувальною в напружених ситуаціях. Оскільки вимоги ситуації перевищують
ресурси досліджуваних, слід проявляти обережність в
тому, що високий рівень інтрапунітивності може свідчити
про агресивний характер до себе. Низький рівень аутосимпатії відображає ворожість до власного «Я».
За методикою до шкали увійшли пункти, що стосуються «самоприйняття», «самозвинувачення». У змістовному плані шкала на негативному полюсі об‟єднує бачення
в собі переважно недоліків, низьку самооцінку. Це
свідчить про такі емоційні реакції на себе, як роздратування, презирство, глузування, винесення собі вироку
(«так тобі й треба»). Можна припустити, що це група так
званого «ризику». І, можливо, такі досліджувані схильні
до самогубства та суїцидальної поведінки. Це може бути
перспективою дослідження.
Такі студенти не здатні сприймати, осягати і усвідомлювати повністю мотиви своєї поведінки, не вміють
пояснити собі, навіщо зроблені певні дії та конкретні
вчинки, не здатні розуміти природу своїх пригнічених
бажань, намірів, проявів почуттів, думок.
Ґрунтуючись на результати дослідження з‟ясовано,
що складовими механізму різної опановувальної поведінки
виступають показники емоційного інтелекту: розпізнавання емоцій інших людей та емпатія. Це вказує на те,
що в механізмі формування стратегій поведінки в стресових ситуаціях емоційний інтелект відіграє важливу роль.
Досліджувані характеризуються здатністю враховувати
почуття інших людей при прийнятті рішень, а також здатні
співпереживати іншим людям. Вони вміють розпізнавати,
усвідомлювати і розуміти почуття інших людей.
До механізму подолання негативних переживань у
самовпевнених студентів входить показник: самомотивація
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з оберненим зв‟язком. Це вказує на неможливість управління своєю поведінкою за рахунок управління емоціями.
Самовпевнені досліджувані не схильні керувати власними

емоціями.
До механізму подолання негативних переживань у
студентів з негативним ставленням до себе входить
показник: емоційна обізнаність. Вони розуміють свої
емоції, знають про свій внутрішній стан. Враховуючи,
що показник саморозуміння увійшов з оберненим зв‟язком,
можна припустити, що досліджувані з негативним ставленням до себе більш схильні до аналізу емоцій, станів ніж
до раціонального розуміння ситуації.
Висновки. Вивчаючи особливості самоставлення особистості визначено, що вони зумовлюють опановувальну
поведінку у важких життєвих ситуаціях.
Результати дослідження вказують, що у самовпевнених
студентів самоставлення (глобальна самоповага, самоприйняття, самоповага, аутосимпатія, самоінтерес, саморозуміння, самовпевненість, очікуване відношення від
інших, самокерівництво) виступають факторами опановувальної поведінки й виконують адаптивну функцію.
Самоповага, як стійка риса або ставлення до себе,
виявляється в почутті схвалення, або судження про
власну значимість, що виявляється в настановах особистості. Копінг-стратегії у таких студентів ‒ позитивна
переоцінка, пошук соціальної підтримки, прийняття відповідальності.
У студентів з негативним ставленням до себе
(очікуване відношення від інших, відношення інших,
самокерівництво, саморозуміння (обернений зв‟язок),
аутосимпатія (обернений зв‟язок) виступають факторами
опановувальної поведінки й виконують адаптивну функцію. Копінг-стратегії у таких студентів ‒ конфронтація
(обернений зв‟язок), тобто потурання.
Таким чином, визначено, що опанування негативних
життєвих обставин у студентів з самоповагою полягає в
тому, щоб подолати труднощі або зменшити їх негативні
наслідки
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А у студентів з негативним ставленням до себе ‒ опанування негативних життєвих обставин відбувається за
рахунок уникання цих труднощів або терпіння їх.
В перспективах дослідження як задача висувається
необхідність вивчення зв‟язку показників самоставлення
з копінг-стратегіями та схильністю до суіцидальної
поведінки. Оскільки визначений зв‟язок саморозуміння з
низьким інтегральним показником конфронтації та
низьким рівнем аутосимпатії свідчить про вороже ставлення до свого «Я» та аутоагресії. В напружених ситуаціях
проявляється схильність до потурання себе, відсутність
протистояння, невміння вступати в конфронтацію.
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FEATURES OF SELF-PERSONALITY
The article defines the topicality of the study self-help, as one of the main components of self-awareness. Self-awareness of
a person is determined as a process and a result of mental activity. The process of self-conscious ness is complicated one and
lasts throughout life. The particular attention is paid to the research study of self-help, as a factor of coping strategies. The
focus is not on adapting to the new conditions, but on the realization of individual needs, interests and desires while preserving
own self-respectfulness and self-esteem in problem situations. The topic of the research is actual relevant, as the Ukrainian
citizens existing both in are economic, political crisis and international conflict.
Key words: self-help, self-consciousness, coping strategy, self-esteem, global self-esteem, self-perception, autosimpation,
self-interest, self-understanding, self-confidence, expected attitude from others, self-leadership.
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ДУ «ТМО МВС України по Харківській області»,
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ПЕРВИННІ ІНІЦІАЛЬНІ ПРОЯВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
НЕУЗГОДЖЕННОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ
І СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ
В статті розглянуті питання діяльності працівників поліції, а саме, працівників оперативних і спеціальних
підрозділів в сучасних умовах, які часто є такими, що можуть привести до тяжких розладів у формі ПТСР
(посттравматичних стресових розладів).
Ключові слова: стрес, вивчення активності, напруга, стрес - чинник стресової активності, дистрес.
Постановка проблеми. В останній час в Україні відмічається зріст соціальної напруги в зв‟язку з негативними

подіями. У професійній сфері діяльності співробітники
оперативно-розшукової діяльності поліції зустрічається
з безліччю специфічних стресорів, більшість із яких діє
безупинно й довгостроково, котрі можуть привести до
розладів невротичного регістра в найкращому разі
викликають перевтому, загальні й професійні захворювання, передчасне старіння і також соматичні деформації
особистості. Курс на розбудову демократичної правової
держави, який взяла Україна, вимагає від працівників
поліції підвищення ефективності оперативно-службової
діяльності у боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку та забезпеченні безпеки громадян.
Ціль даного дослідження полягає в тому, щоб визначити, які основні психологічні первинні зміни особистості
виявляються при дії на людину психотравмуючих ситуацій
та визначення різних типів психологічного реагування
особистості в тому числі працівника поліції з оперативнорозшуковою функцією діяльності на різні стресові та
дистресові ситуації. Крім того ціллю є дослідження
розглянути на конкретних прикладах дії стресогенних
чинників на психологічний стан особистості та надати
характеристику психологічних і психічних розладів, які
найбільш часто зустрічаються.
Стан дослідження. Основні принципи до вивчення
психології професійної діяльності закладені в роботах
провідних науковців Беспалько В.П., Глушко А.Н.,
Кікоть В.Я., Моляко В.О., Музика О.Л., Бочарова С.П. та
інших вчених. Але вони торкалися питань впливу на
психіку працівників оперативних підрозділів під час
проведення оперативно-розшукової діяльності, у тому
числі в екстремальних ситуаціях, і психологічних
проблем при підготовці кадрів у вищих навчальних закладах системи МВС України для цих служб. Серед вченихмедиків необхідно згадати Н.О. Маруту і Т.В. Панько,
які дійшли висновку, що в структурі МВС патологічні
тривожні розлади є другими по поширеності після афективних розладів. Професійна діяльність особистості може бути ускладнена впливом стресорів різної природи.
У працівників поліції, особливо, оперативних підрозділів і спецпідрозділів, частіше стресовими чинниками, що
обумовлюють екстремальність діяльності працівників
Національної поліції України та військовослужбовців
Національної гвардії України, є:

– психологічні чинники: небезпека для життя і здоров‟я, інформаційна невизначеність, раптовість впливу,
неочікуваність подій, дефіцит часу й інформації, напружені стосунки в колективі, невизначеність, складність завдання, наявність перешкод, небезпека для життя
і здоров‟я;
– різні фізичні та фізіологічні чинники: хвороба,
травми, надмірне фізичне навантаження, використання
зброї;
– інші чинники: робота вночі; режим, що перевищує
денні й тижневі ергономічні норми.
Виклад основного матеріалу. Те, що в інших видах
діяльності властиво лише «аварійним ситуаціям», є
звичайним в роботі працівника Національної поліції
України. Напруженість пов‟язана і з великими фізичними і
психічними навантаженнями, які відчуває працівник
через високу екстремальність його діяльності, діями в
умовах конфліктної ситуації, впливами різного роду
стресфакторів, ненормованим робочим днем, наявністю
негативної емоційно забарвленої діяльності, оскільки
працівнику доводиться стикатися з проявами людського
горя, складними умовами його службової діяльності.
На передній план сьогодні висувається завдання посилення професійного потенціалу працівників поліції,
забезпечення психологічної готовності до стресових
ситуацій та уміння своєчасно реагувати на ситуацію,
захищаючи правопорядок.
Від працівників підрозділів Національної поліції
України вимагається підвищення ефективності оперативно-службової діяльності у боротьбі зі злочинністю,
охороні громадського порядку та забезпечення безпеки
громадян, що залежить в значній мірі від їх психологічної
готовності.
Поряд із цим, напружений характер професійної діяльності працівників кримінальних підрозділів поліції
України, висока відповідальність та психологічна «вартість» результатів їхньої діяльності, наявність невизначеності та інформаційних перевантажень, висока ймовірність виникнення непередбачених подій, а також загроза
їхньому здоров‟ю та життю сьогодні являються причинами
виникнення різного роду труднощів при здійсненні
професійної діяльності в особливих умовах, викликають
в особового складу стан напруженості та ставлять під
загрозу зриву виконання професійного завдання. Діяльність працівників поліції здійснюється в умовах
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підвищеної небезпеки і характеризується негативним
впливом на них цілою низкою несприятливих, дискомфортних і загрозливих факторів, які, за певних обставин,
провокують не тільки розвиток нервово-психічних
розладів, але і спричиняють загрозу життю. Тому вирішення проблеми психологічної готовності працівників
підрозділів з оперативно-розшуковою функцією діяльності
та особливого призначення до професійної діяльності
набуває особливого значення у сучасних умовах та
визначає актуальність обраного напряму дослідження.
Таким чином, виконання службових обов‟язків у складних умовах, де існує загроза для здоров‟я і життя не
тільки особистого, але й інших осіб, призводить до
негативних наслідків, перш за все, у психологічній або у
психічній сфері. Суворі вимоги до дій працівників практичних підрозділів МВС та жорстка правова регламентація їх професійної діяльності є одним із важелів
негативного впливу на психічне здоров‟я працівників
поліції, що вимагає від них високої психологічної
готовності до службової діяльності. У зв‟язку з цим
пошук шляхів та розробка заходів запобігання професійному стресу, збереженню психічного здоров‟я
працівників небезпечних професій є однією з найбільш
актуальних проблем сучасної психології.
Таким чином, вплив різних стрес-факторів професійної діяльності на емоційну складову особистості
великий.
Нами проведені і надані психологічні особистісні
характеристики працівників спецпідрозділів, а саме,
підрозділу БПОП (колишнього СПШР) у кількості 137
людей та БШР «Титан» у кількості 35 людей.
Психологічні особистісні характеристики осіб рядового
і начальницького складу оперативних підрозділів значно
відрізняються від слідчих підрозділів.
Проаналізуємо середні дані психологічного обстеження
працівників оперативних підрозділів БПОП (колишнього
СПШР) і СП «Титан», за допомогою методики СБМДО
(мод. Собчик Л.М.), які були проведені. Так, обстеженні
за допомогою методики СБМДО були отримані нами
результати при обстеженні групи працівників із числа
137 осіб підрозділу БПОП (колишнього СПШР) і
підрозділу СП «Титан» у кількості 35 людей. Усереднені
профілі з урахуванням коефіцієнту кореляції графічно
виглядали у такий спосіб (див. рис.1)
Згідно з даним обстеженням нами були надані
наступні психологічні особистісні характеристики.
Для працівників підрозділу характерні:
Оптимістичність, комунікабельність, наступальність
у міжособистісних контактах, упевненість у собі. Високий рівень домагань сполучається з потребою співучасті в інтересах групи. Мотивація досягнення спрямована
в більшій мері на фізичну рухливість і мовну активність.
Активність особистісної позиції підсилюється в умовах
протидії зовнішніх факторів. Прагнення до лідерства,
суперництва, домінування, подолання перешкод, самостійності в прийнятті рішень і дій. Високий рівень
пошукової активності. Прагнення до незалежності, поведінка розкута, безпосередність. В умовах емоційного
залучення – яскраво виражені полярні за знаком емоції.
Мотив досягнення успіху тісно пов‟язаний з волею до
реалізації сильних бажань; схильність до ризику.
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Висловлення й дії можуть випереджати планомірну і
послідовну продуманість вчинків.

Рис.1. Усереднений профіль за методикою СБМДО
БПОП (колишнього СПШР)
Для працівників підрозділу СП «Титан» характерні
(див. рис.2):

Рис.2. Усереднений профіль за методикою СБМДО СП

«Титан»
Здатність і схильність до високої активності, невиму-

шеності в спілкуванні, ініціативності, ризику. Прагнення
бути в центрі уваги, бути максимально інформованим.
Енергійність, висока працездатність, витривалість, організаційні здатності. Їхнє лідерство зазвичай сприймається навколишніми як природнє явище. Добре розвинені навички спілкування.
Велика кількість міжособистісних контактів у різних
сферах, є ймовірність скороминущого, поверхневого
спілкування.
Здатність переносити неминучі терні в спілкуванні
без реакцій тривоги і пригніченості.
Виражені схильність до пригод, хоробрість, напористість, упертість, заповзятливість, прагнення до подолання
перешкод, самоствердження; постійне прагнення до зовнішньої збудливої ситуації.
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Властива демонстрація мужнього стилю життя, сили,
витривалості, зневаги до дріб‟язків, наполегливість.
Є значимим соціальний престиж.
Не виключена підвищена чутливість стосовно дійсних
або уявних несправедливостей. Характерні життєрадісність, рішучість, упевненість у собі, владність, екстра*вертованість, честолюбство.
Прагнення керуватися твердим наміром бути краще й
розумніше інших, лідирувати в груповій діяльності.
Для задоволення честолюбства необхідні реальні досягнення й результати, що підтверджують престиж і
значимість.
Для осіб рядового та начальницького складу підрозділу
СП «Титан» притаманні такі психологічні характеристики:
більш виражені скромність, незадоволеність собою,
утруднення при виборі розв‟язків;
– не цілком оптимістична оцінка перспектив;
– більша схильність до нетривіальності суджень.
Висновки: Як бачимо, періоди психологічної кризи,
тобто стреси, надзвичайні ситуації та умови, фрустрації,
конфлікти приводять до різних типів реагування особистості, які визначаються багатьма факторами, в першу чергу
силою стресу. Але не тільки ці чинники визначають поведінку та психологічну реакцію особистості. Велике
значення мають особистісні особливості особистості, її
психологічна стійкість, яка визначається як вродженими
особливостями так і набутими в процесі життя, особливо
в процесі професійної діяльності. Вирішення проблеми
психологічної готовності працівників поліції до професійної діяльності набуває особливого значення у
сучасних умовах і потребує подальшої розробки її теоретичного підґрунтя.
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PRIMARY INITIALS DISPLAYS OF PSYCHOLOGICAL INCONSISTENCIES
FOR THE WORKERS OF OPERATIVE AND SPECIAL SUBDIVISIONS OF POLICE
In recent years all over the world marked increase in interest in the psychological problems of employees of law enforcement
agencies in connection with an increase in the intensity of different events, unpredictable situations in society. Therefore, the
definition of psychological training co-operative activities, special units of particular importance, since from it depends largely on
often life.
Purpose. Definition of different types of psychological response of the individual employee, including operational activities of
internal affairs to various stressful situations.
Among the law enforcement departments of internal affairs police units should be allocated operational activities and special
purpose that are highly mobile special units. They are designed to ensure order during national events, high-profile civil, political,
sports and entertainment, cultural and religious events, stop violations of public order and riots and various manifestations of
separatism, special operations to apprehend armed criminals and neutralize criminal gang, the elimination of accidents and natural
disasters, as well as for health officials and private citizens. Since these units can be fully attributed to the special risk units, service
them is the extreme professional activities carried out vital in a real threat and requires a high level of combat training and
psychological.
In the professional field of employee operational activities of police meets with many specific stressors, most of which operates
continuously and long-term that can lead to disorders neurotic register at best cause fatigue, general and occupational diseases,
premature aging and also physical strain personality.
Definition of different types of individual psychological responses, including a police officer with operational-investigative
activity function on different stress and distress situation.
We can see that the psychological crisis periods, ie stress, emergencies and conditions of frustration, conflicts lead to different
types of individual responses, which are determined by many factors, primarily the power of stress, personal characteristics of the
individual, his psychological stability.
Key words: stress, tracking the activity, stress, a factor stressor behavior, tension, distress.
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
В статті розглядаються актуальні проблеми магістерської підготовки менеджерів освіти. Подано
тлумачення особистісно орієнтованого підходу до магістерської підготовки майбутніх менеджерів освіти,
виділено умови успішного формування цього феномену.
Виділяються сутнісні характеристики особистісно-орієнтованого підходу до магістерської підготовки
майбутніх менеджерів освіти, розкрито їх складові та психолого-педагогічні закономірності.
Ключові слова: магістерська підготовка, менеджер освіти, особистісно-орієнтований підхід, умови,
формування.
Постановка проблеми. В нашій країні новий етап розвитку суспільства, зміна економічних структур, нові
вимоги до якості професійного рівня спеціалістів
вимагають нових методів, видів, форм освіти. Для цього
необхідним є постійні підвищення кваліфікації, поліпшення рівня професійної підготовки, створення високоефективної системи неперервної освіти, розробка її концепції,
чіткої структурованості, диверсифікації. Це зумовлено
протиріччями, які існують у нашому суспільстві між:
– стандартністю, уніфікованістю змісту освіти та
специфічними задачами професійної підготовки;
– тенденцією до інтеграції наукового знання та екстенсивним ростом кількості навчальних предметів в різних
формах навчання;
– потребами в спеціалістах з творчим відношенням
до професійної діяльності, індивідуальними здібностями
і уніфікованістю змісту освіти;
– необхідністю значного підвищення інтелектуального
потенціалу суспільства та підняттям престижу освіти і
професійної компетенції;
– обсягом і змістом наукової інформації, яка постійно
розширяється, та недостатньою гнучкістю навчальних
програм;
– специфікою форм освіти і централізованою системою
управління;
– уніфікованістю програм і принципами індивідуалізації, диференціації, згідно з якими необхідно враховувати
різницю в інтелектуальній, емоційній, когнітивній сферах,
в психічному розвитку, мотивах та потребах особистості.
Нові підходи до поняття освіти як безперервного процесу впродовж усього життя людини спрямовані на нейтралізацію, усунення цих протиріч. Проаналізувати сучасний
стан, напрями, форми і методи реалізації змісту магістерської підготовки майбутніх менеджерів освіти можна
визначити ряд актуальних проблем, серед яких проблема
цілісного і гармонійного розвитку особистості є найбільш
актуальною і водночас не має до нині науково обґрунтованої як суто теоретичної, а тим паче теоретико-прикладної
стратегії її розв‟язання.

Аналіз досліджень і публікацій Вивчення психологопедагогічної літератури (Л.І. Божович, І.С. Кон,
А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін.) дає підстави
визначити період становлення магістранта, його соціального самовизначення, формування духовних якостей
особистості [8;9]. Саме тому розв‟язання проблем
цілісного і гармонійного розвитку особистості розглядається як основа і обов‟язкова умова ефективного формування громадянських якостей особистості, які нині є
особливо актуальними. В роботах провідних філософів
В.А. Блюмкіна, О.А. Дубко, М.О. Грехема, А.А. Грицанова,
В.Г. Кременя, І.А. Зязюна, Л.В. Сохань, досліджуються
гуманістичні цінності, їх сутність, специфіка та місце як
у духовному світі особистості, так і в процесах її соціального становлення [4;5;6;7].
Психологічні аспекти проблеми цілісного і гармонійного розвитку особистості досліджували Г.О. Балл, І.Д. Бех,
О.О. Бодальова, М.Й. Боришевський, Л.С. Виготський,
О.В. Киричук та ін., які поклали в основу своїх концепцій
суб‟єкт-суб‟єктну взаємодію і саморозвиток особистості,
сутність і закономірності процесів її соціалізації, а отже
розвиток і становлення в соціокультурному середовищі [2;3].
Метою та завданням цієї статті є спроба охарактеризувати сучасні підходи та стан розв‟язання проблеми
цілісного і гармонійного розвитку особистості за умови
особистісно орієнтованого підходу магістерської підготовки майбутніх менеджерів освіти, визначити сутнісні
його характеристики, напрями й структурні компоненти
запровадження.
Виклад основного матеріалу. Для розуміння важливості вирішення означених проблем, слід наголосити, що
сучасна навчально-виховна діяльність у межах магістратури за своєю сутністю побудована за схемою: «навчальне
завдання – усвідомлення, сприймання, запам‟ятовування –
навчально-пізнавальна та практична діяльність». Якщо
перших два блоки цієї схеми реалізуються у навчальновиховному процесі повністю, то останній, а саме практична
діяльність (конкретна управлінська робота) – не завжди.
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Тому вона розглядається викладачами як реальна, а,
головне, досить ефективна форма не лише закріплення
здобутих магістрантами знань, формування умінь реалізації
їх на практиці, але й як форма соціального становлення
особистості. Тобто цей етап має бути спрямований на
включення особистості магістранта (за умови врахування
його інтересів, запитів, індивідуальних можливостей) в
соціально значущу діяльність, де ефективно відбуваються
процеси засвоєння моральних норм і соціального досвіду
особистості. Однак, навіть за такого підходу важливим є
перегляд ставлення викладачів магістратури не до
«методів освіти і виховання як засобів подолання негативних тенденцій у розвитку особистості чи засобів перевиховання, а як до формування її позитивних якостей у цілісності й гармонії» [2].
Тому особистісно орієнтований підхід до магістерської
підготовки майбутніх менеджерів освіти ґрунтується на
«особистісних замовленнях, які постійно розвиваються і
варіюються», і є ефективним за умови «проектування
таких педагогічних методик та технологій, які могли б
якнайповніше допомогти магістрантам зорієнтуватись і
самореалізуватись у складній і багатогранній соціокультурній ситуації» [1].
Магістерська підготовка майбутніх менеджерів освіти має розглядатись як така, що компенсує недоліки і
протиріччя вищої школи в цілому. Зміст цієї роботи
визначається завданнями інтелектуального, духовного і
фізичного розвитку, тобто завданнями формування тих
незаперечно важливих компонентів, що є складовими
сутності поняття «гармонійний світ людини».
Успішне формування цього феномену неможливе без
формування ціннісної системи магістранта, де «цілі і
наміри духовно зрілої особистості вкорінені в системі
індивідуальних цінностей, виконують функції організації її
життєдіяльності» [2]. Зрозуміло, що ціннісні системи
кожної особистості різняться між собою за багатьма
складовими, однак основою їх формування виступають
насамперед ціннісно орієнтовані знання, рівень засвоєння
яких є суто індивідуальним. І тут актуалізується проблема
формування якісних індивідуальних ціннісно орієнтованих
знань кожної особистості, які «дають змогу зосередити
увагу магістрантів на необхідності уважного ставлення
до управління, усвідомлення його законів та їх дотримання, що гарантує гармонізацію взаємостосунків між
людиною і управлінським середовищем».
Це дає підстави стверджувати, що гуманістична спрямованість ціннісно орієнтованих знань забезпечує виховання в магістрантів певних рис характеру, позначається на
формуванні наукового світогляду і його складової –
управлінської компетентності, що в сукупності здійснює
домінуючий вплив на сутнісні характеристики поведінки
і діяльності особистості магістранта в управлінні. Тим
самим ціннісна система особистості розуміється нами
«як складно побудований регулятор людської життєдіяльності, який відображає у своїй структурній організації
і змісті особливості об‟єктивної дійсності, що охоплює і
зовнішній для людини світ, і саму людину в усіх її об‟єктивних характеристиках» [2]. Таким чином, ціннісна система особистості, яка складається з комплексу особистісних
цінностей (інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток), не повинна бути ізольована у її внутрішньому світі,

а має виступати такими психологічними засобами, за
допомогою яких вона пізнає навколишній світ.
За такого підходу, ціннісно-орієнтовані знання, як
елемент змісту магістерської підготовки майбутніх менеджерів освіти, набувають практичної значущості лише
тоді, коли забезпечують формування відповідних інтелектуальних умінь особистості, сприяють збагаченню її
духовного світу та накопичення відповідного досвіду.
Сутністю особистісно орієнтованого підходу в магістерській підготовці майбутніх менеджерів освіти є, насамперед, реалізація на практиці сутнісних характеристик
суб‟єкта управління, його ставлення до навколишньої
дійсності у всій багатомірності його індивідуальних
проявів. Останнє є найбільш можливим саме в особистісно
орієнтованому навчально-виховному процесі магістратури,
оскільки ця система (на відміну від вищого навчального
закладу) орієнтована на вільний вибір магістрантом видів і
форм діяльності, засобів і певних умов формування його
уявлень про управлінське середовище, розвиток пізнавальної мотивації і творчих якостей.
Тому магістратура за такого підходу має розглядатись
як вияв найближчої перспективи розвитку (виховання і
формування у їх взаємозв‟язку) особистості в різних
соціальних й освітньо-виховних інститутах, де магістратура має стати центром її мотиваційного розвитку,
самореалізації та професійного самовизначення.
Як стверджує І.Д. Бех, йдеться про необхідність моделювання ситуацій вільної від настанов і адаптивних
виховних механізмів ситуацій творчої співпраці, які
доцільно розглядати як проміжні мікроструктури суспільства [2, 29]. Це дає змогу особистості самостійно активізувати свій інтелектуальний і духовний потенціал на
побудову власної поведінки і діяльності в освітньому
середовищі на принципах її управлінської доцільності.
Домінуючим фактором і каталізатором цих процесів є
ціннісно-орієнтовані знання, ефективне засвоєння яких
сприяє усвідомлення універсальної значущості управління
для людини
Наступною сутнісною характеристикою особистісно
орієнтованого підходу в магістерській підготовці
майбутніх менеджерів освіти є не лише усвідомлення і
засвоєння особистістю змісту ціннісно-орієнтованих
знань (тобто формування її наукового світогляду),
скільки створення таких ситуацій, які б спонукали
магістрантів на основі здобутих знань до роздумів
морально-етичного плану щодо наслідків власної поведінки і діяльності в управлінні, формування на їх основі
переконаності у необхідності дотримання (головне
неможливості порушення) моральних норм у взаємодії з
об‟єктами природи та власної відповідальності за будьякі дії в довкіллі.
З останнім, тісно пов‟язане усвідомлення і засвоєння
особистістю нормативного компоненту змісту магістерської підготовки майбутніх менеджерів освіти, який
охоплює систему правових, моральних та естетичних
норм, правил, розпоряджень та заборон, які регламентують
взаємостосунки людини з управлінським середовищем,
що в результаті значно прискорює процеси формування
громадянської позиції особистості щодо управління, яка,
насамперед, передбачає вироблення непримиримого ставлення до будь-яких проявів антигромадської поведінки в ньому.
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Отже, ефективність особистісно орієнтованого підходу
в магістерській підготовці майбутніх менеджерів освіти
забезпечується за умов, коли особистість досягаючи
певного рівня індивідуального інтелектуального, духовного і фізичного розвитку здатна абсолютно самостійно
приймати рішення, які відповідають цьому рівню розвитку.
Саме момент прийняття самостійних рішень, коли у свідомості магістранта відбуваються складна боротьба (переважно боротьба протилежностей) між тим, що «знаю»,
що «необхідно», що «можу», що «хочу», що «можна» і
що «заборонено», а потім як «діяти» і для «чого», є тим
переломним єтапом який визначає ефективність і правильність здійснених до цього педагогічних зусиль.
Критерієм оцінки цієї ефективності є доцільність чи не
доцільність прийнятого особистістю рішення, дія, пасивність чи активне відстоювання своїх управлінських ідеалів.
Таким чином, однією з складових стратегії розв‟язання проблем цілісного і гармонійного розвитку особистості в навчально-виховному процесі магістратури є
врахування, вивчення, а головне розуміння внутрішніх
закономірностей розвитку особистості в її онтогенезі.
Однак, як стверджує І.Д. Бех, особистісно орієнтований
виховний процес будується не просто на врахуванні
індивідуальних особливостей вихованців, а насамперед
на послідовному завжди і у всьому ставленні до них, як
до особистостей, як до відповідальних і у всьому свідомих суб‟єктів діяльності [2].
Навчаючись у магістратурі слухачі мають засвоїти
провідну істину, що незалежно від роду майбутньої
діяльності необхідно дотримуватись етичних і юридичних
норм у стосунках з окремими об‟єктами.
Поряд з визначеними сутнісними характеристиками
особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу
магістратури (управлінсько-орієнтованими знаннями,
сформованими ціннісними орієнтаціями особистості),
необхідним є визначення сутності діяльнісного компоненту. Саме цей компонент є провідним в аспекті практичного
залучення особистістю перших двох компонентів, коли
логічне оперування останніми сприяє виробленню практичних умінь з формулювання наукових припущень щодо
сутності основних чинників, які спричиняють детермінацію проблем управління та на основі їх аналізу забезпечуються умови, які дають змогу визначити можливі шляхи
розв‟язання цих проблем. Побудова процесів пізнання
проблем управління на таких засадах, сприяє розвитку
умінь та навичок самостійного проведення досліджень
стану управління, вироблення власних конкретних
шляхів подолання управлінських негараздів, а головне
чітке усвідомлення особистістю своїх можливаостей і
власного місця у цих процесах, що в сукупності дозволяє
посилити взаємозв‟язок інтелектуального і духовного
пізнання.
Тобто мова йде мова про те, що «активне світосприйняття має набути у самосвідомості магістранта особистісного смислу, інакше воно втрачає моральну цінність,
тому завдання викладача полягає в тому, щоб сформувати
людину зі стійким прагненням до конкретної як особистісно, так і соціально значущої діяльності і, водночас, не
пасивного спостерігача, а як свідому творчу особистість» [2, 191].
Однак, реалізація на практиці цього важливого поло-
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ження у навчально-виховному процесі магістратури
стримується низкою негативних чинників, серед яких
провідним є однобоке культивування одного з різновидів
психолого-педагогічної взаємодії викладача і магістранта,
тобто процес цієї взаємодії йде в основному на рівні
обміну думками, фактами, теоретичного аналізу їх пливу
чи взаємозв‟язку на стан управління, або ж формування
певних вимог щодо дотримання тих чи інших моральних
норм у стосунках з об‟єктами управління. На жаль такий
стан речей є характерним для магістратури, де переважна
більшість занять проводяться у стилі монологічного
викладу викладачем навчального матеріалу. Це зумовлено
тим, що зазвичай викладачі, котрі приходять до магістратури в силу об‟єктивних причин не підготовлені до ефективної педагогічної діяльності з магістрантами, не
вміють організовувати самостійну навчально-пізнавальну
діяльність і головне практичну управлінську роботу.
Більш важливим тут є усвідомлення певної психологічної закономірності, у відповідності до якої психічні
внутрішні процеси (усвідомлення, сприймання, мислення,
запам‟ятовування) мають завжди цілеспрямоване продовження у зовнішніх проявах, тобто у певних видах діяльності. І чим вищий рівень внутрішніх процесів, їх логічна
єдність та взаємозв‟язок, тим вищий рівень й ефективність
практичної (творчої) діяльності особистості в управлінні.
Отже, саме формування творчих рис особистості, й укорінення останніх у її поведінці і діяльності спрямованої на
творчу перебудову навколишньої дійсності на принципах
дотримання моральних норм і управлінської доцільності, є
метою і водночас результатом особистісно-орієнтованого
підходу до управлінської компетентності магістрантів.
Саме за такого підходу, коли на основі узагальнення
здобутих знань та результатів практичної діяльності в
управлінні, особистість вибудовує алгоритм своєї
майбутньої творчої діяльності, ми можемо стверджувати
про зміцнення її психологічної потенції щодо свідомої
як особистісно, так суспільно значущої активної діяльності. Кожна здійснювана у такій послідовності вольова
дія, як стверджує І.Д. Бех, залишає внутрішню психологічну опору для розгортання дії в подальшому, яка, в свою
чергу, зміцнює і додає необхідної сили внутрішній
готовності до подальшої вольової діяльності [2, 196].
Опосередковані психікою магістрантів управлінські
знання та ціннісні орієнтації мають безпосередній вплив
на формування поглядів, почуттів, інтересів і відповідно
потреб, які задовольняються особистістю у практичній
діяльності в управлінні. Свідоме сприйняття мотиваційних
основ управлінської активності дає змогу краще з‟ясувати
причини, заради яких вона здійснюється, і що саме впливає
на вибір дій та вчинків особистості.
Саме такі розумові процеси є показником і водночас
критерієм рівня інтелектуальної самореалізації особистості, її здатності до усвідомлення соціальної значущості
тієї діяльності, котру планується здійснити, тобто визначається певна тенденція розвитку і становлення предметноперетворювального позитивного ставлення особистості
до управлінської дійсності.
Висновки. Таким чином нами частково здійснено аналіз розвитку і становлення та сучасного стану реалізації
змісту магістерської підготовки майбутніх менеджерів
освіти побудованому на особистісно орієнтованому
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підході. Розкрито його складові та психолого-педагогічні

закономірності формування інтелектуальної, ціннісної та
діяльносної сфери особистості.
Подальших досліджень вимагають проблеми формування управлінської компетентності магістрантів на
різних етапах онтогенезу, ефективні підходи до побудови
навчально-виховного процесу у магістратурі.
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PERSONALITY-ORIENTED APPROACH TO MASTER OF SCIENCE TRAINING
OF FUTURE MANAGERS IN EDUCATION
The article describes the urgent issues for Master of Science training for managers in education. There have been given the
interpretations of the personality-oriented approach to Master of Science training for future managers in education and the
conditions for successful formation of that phenomenon have been disclosed hereby.
The essential features of the personality-oriented approach to the training of future managers in education have been
specified hereto as well as their composition and its psycho-educational regularity.
Key words: Master of Science training, manager in education, personality-oriented approach, conditions, composition.
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УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Стаття присвячена проблемі формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку.
Визначено, що важливим засобом вирішення цієї проблеми є впровадження здоров‘язбережувальних
технологій в освітній процес початкової школи. Проаналізовано сутність здоров‘язбережувальних
технологій, акцентовано увагу на тому, що здоров‘язбережувальні технології об‘єднують усі напрями
діяльності освітнього закладу, метою яких є формування навичок здорового способу життя, збереження і
зміцнення здоров‘я учнів. Авторами відстоюється думка, що будь-яка педагогічна технологія повинна
бути здоров‘язбережувальною. Запропоновано форми, методи і прийоми, які забезпечують упровадження
здоров‘язбережувальних технологій в освітній процес сучасної початкової школи.
Ключові слова: здоров‘я, здоров‘язбережувальні технології, діти молодшого шкільного віку, початкова
школа, освітній процес.
Постановка проблеми. В Україні проблема формування здорового способу життя нації на сучасному етапі
є надзвичайно актуальною, оскільки в останні роки
суттєво зменшилася чисельність населення та збільшилася
кількість людей, які мають різні хвороби, спричинені
різноманітними факторами, серед яких – низький рівень
культури здоров‟я. Окрім цього, незадовільний стан
здоров‟я людини, особливо школяра, негативно відображається на формуванні духовних цінностей, на ставленні
особистості до праці, до навколишнього світу, до інших
людей.
В останні десятиріччя яскраво простежуються чинники,
які негативно впливають на стан здоров‟я учнів, а саме:
зростання навчального навантаження, надмірне захоплення
дітей різними гаджетами, переглядами фільмів, комп‟ютерними іграми, неякісне, незбалансоване харчування тощо.
Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави,
порушення зору і т. ін. Сучасна медицина мало займається
профілактикою хвороб, частіше лікуванням. Тому важливим завданням школи є зберегти і зміцнити здоров‟я
учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до
власного здоров‟я.
Вирішення цієї проблеми у нашій країні зараз здійснюється засобами реформування системи освіти, розробкою і
запровадженням державних цільових комплексних програм, упровадженням в освітній процес закладів освіти
здоров‟язбережувальних технологій. Процес формування
свідомого ставлення учнів початкової школи до здоров‟я
потребує поєднання інформаційного й мотиваційного
компонентів із практичною діяльністю учнів, що сприятиме оволодінню ними необхідними вміннями і навичками
здорового способу життя. Дослідження засобів формування здоров‟язбережувальної компетентності школярів
є важливою і актуальною проблемою сучасної педагогічної
науки та практики.

Вирішенню питання формування навичок та культури
здорового способу життя дітей та молоді, застосування
здоров‟язбережувальних технологій в освітньому
процесі присвятили свої праці І. Волкова, О. Єжова,
Д. Калиниченко, С. Омельченко, В. Оржеховська та інші.
Підготовка педагога до впровадження здоров‟язбережувальних технологій, методичні аспекти їх реалізації в
освітньому процесі сучасного закладу освіти досліджували
О. Ващенко, О. Зоріна, О. Пилипишин, С. Свидоренко та
інші.
Мета статті – проаналізувати сутність здоров‟язбережувальних технологій, визначити ефективні форми,
методи, засоби їх упровадження в освітній процес
сучасної початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Конституція України
визнає життя і здоров‟я людини однією з найвищих
соціальних цінностей. Держава зобов‟язана забезпечити
якнайповнішу реалізацію цих цінностей і при цьому
вирішити завдання виховання здорового покоління,
турботи про його фізичне, психічне, соціальне і духовне
здоров‟я, що є інтегральним показником суспільного
розвитку, від чого значною мірою залежить стан
продуктивних сил країни, її економічний, оборонний,
інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку
держави. У 1991 році в Україні була ратифікована
Конвенція ООН про права дитини. Виконання її умов та
положень Всесвітньої декларації про забезпечення
виживання, захисту й розвитку дітей вимагало цілеспрямованих дій української держави, всього суспільства
щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей.
Однак, дослідження свідчать, що сучасна людина не
завжди розуміє, що її здоров‟я – найвища цінність, яка
залежить від її поведінки, способу життя. Хвороби
сучасних дітей – це наслідки не тільки складних економічних, соціальних умов, але й духовної спустошеності.
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Дитяча наркоманія, тютюнокуріння, байдужість, вживання брутальних слів – це також недуги, які потрібно
лікувати [1]. Тому зараз велика увага приділяється саме
педагогічним заходам щодо формування здорового
способу життя дітей та усвідомлення ними значення
здоров‟я для майбутньої самореалізації. У дитячому віці
відбувається сприйняття певних норм і зразків поведінки,
накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення
потреб та мотивів, визначення ціннісних орієнтацій,
інтересів та уявлень. Дослідники стверджують, що серед
усіх чинників, які так чи інакше впливають на стан як
фізичного, так і психічного здоров‟я дітей, найважливішим
є поведінка. Цей показник перевищує вплив спадковості,
навколишнього середовища та якості медичної допомоги.
Найважчі хвороби пов‟язані з індивідуальними звичками,
особливо постійними, які в сукупності називають способом
життя. Щоб вплинути на поведінку дитини, необхідні
зусилля її самої, а також сім‟ї, школи, громадськості.
В умовах реформування початкової освіти в Україні
важливим завданням Нової української школи є забезпечення умов для повноцінного розвитку школярів та отримання ними якісної освіти, збереження і зміцнення
здоров‟я дитини, що є однією із складових розвитку
особистості. Діяльність учителя повинна бути орієнтована
на формування у дітей стійкої позиції, що передбачає
усвідомлення цінності здоров‟я, почуття відповідальності
за збереження й зміцнення власного здоров‟я, поглиблення
знань, умінь та навичок, пов‟язаних з усіма складовими
здоров‟я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Забезпечення реалізації таких завдань стає можливим завдяки
впровадженню в освітній процес початкової школи
здоров‟язбережувальних технологій.
Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження
дає підстави стверджувати, що нині не існує єдиного
підходу до визначення сутності поняття «здоров‟язбережувальні технології». На основі вивчення видань останніх
років С. Гуменюк визначає декілька напрямів, у яких ця
педагогічна категорія розглядається як:
– маркер якісної характеристики освітніх технологій,
показник її спрямованості на здоров‟язбереження;
– технології навчання здоров‟ю, які об‟єднують формування культури здоров‟я, здорового способу життя,
валеологічну і гігієнічну освіту;
– сукупність оздоровчо-фізкультурних заходів;
– формування сприятливого освітнього середовища [2, с.55].
Узагальнення різних тлумачень категорії «здоров‟язбережувальні технології» дозволило Д. Калиниченко
визначити її сутність на основі системного підходу:
здоров‟язбережувальні технології включають «моніторинг
стану здоров‟я дітей, розробку здоров‟язбережувальної
стратегії з урахуванням вікових особливостей учнівського
колективу, а також урізноманітнення діяльності учнів
задля підвищення резервів їх здоров‟я і працездатності»
[3, с.53]. Зміст здоров‟язбережувальних технологій
визначають як психологічно комфортні умови навчання,
відсутність стресових ситуацій; застосування доцільних
методів і засобів навчання; організацію освітнього
процесу з урахуванням вікових, індивідуальних, статевих
особливостей та гігієнічних норм; повноцінний та
раціонально організований руховий режим учнів [4].

Таким чином, здоров‟язбережувальні технології об‟єднують усі напрями діяльності освітнього закладу, метою
яких є формування навичок здорового способу життя,
збереження і зміцнення здоров‟я учнів. Зважаючи на те,
що освітній процес повинен базуватися на визнанні
життя і здоров‟я дитини як найбільших цінностей, будьяка педагогічна технологія має бути здоров‟язбережувальною [2].
Проблема впровадження здоров‟язбережувальних
технологій в освітній процес сучасної початкової школи
неодноразово розглядалася науковцями та вчителями на
науково-практичних конференціях, семінарах, методичних
об‟єднаннях, засіданнях творчих груп педагогів. Практика
свідчить, що системні знання, уміння проектувати і застосовувати здоров‟язбережувальні технології є важливою
складовою професійної компетентності сучасного вчителя
початкової школи.
Впровадження таких технологій у процес навчання
вимагає: не допускати перевантаження учнів молодшого
шкільного віку, визначаючи оптимальний обсяг навчального матеріалу та домашніх завдань; враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, особливості
дітей із особливими освітніми потребами; поєднувати та
чергувати різні види діяльності (інтелектуальна, рухова,
емоційна), форми організації навчальної діяльності учнів
на уроці (фронтальна, групова, індивідуальна); сприяти
формуванню культури здоров‟я, навичок здорового
способу життя під час вивчення предметів усіх освітніх
галузей. Системна робота педагогів включає також
використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, нейтралізації стресів, організацію
гарячого харчування тощо.
Формування в учнів початкової школи компетентного ставлення до власного здоров‟я неможливе без
реалізації всіх складових здоров‟я: фізичної, соціальної,
психологічної, духовної [5]. Спостереження і аналіз
діяльності вчителів дозволяють виокремити низку методів і
прийомів, які забезпечують упровадження здоров‟язбережувальних технологій у освітній процес сучасної
початкової школи. Так, реалізація фізичної складової
здійснюється через ранкові зустрічі, на яких використовуються руханки, рухливі ігри, фізкультхвилинки
(оздоровчу рухливу діяльність); контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма,
читання, ходіння тощо; виконання дихальних вправ,
гімнастики для очей тощо. Реалізація соціальної складової
здійснюється через заохочення ініціативи учнів; стимулювання і формування мотивації учіння школярів,
розвиток творчих здібностей, створення умов для
самовираження учнів, формування адекватної самооцінки;
стимулювання аргументації відповідей тощо. Психологічна складова реалізується через створення ситуації
успіху та сприятливого психологічного клімату на уроці;
формування вмінь керувати своїми емоціями, почуттями,
здатності аналізувати наслідки дій шкідливих звичок
тощо. Реалізація духовної складової здійснюється через
навчання доброзичливому ставленню до однокласників і
дорослих; формування відповідальності за власні дії та
вчинки; вироблення навичок самообслуговування; формування здатності бачити й сприймати прекрасне в
житті, природі, мистецтві, літературі, вміння розрізняти

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
зло і добро, духовне і бездуховне; сприяння усвідомленню життєвих цінностей [6].
Висновки. Питання здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров‟я дітей виходять за межі педагогічної науки, і є важливою соціальною проблемою, яка
безпосередньо пов‟язана з майбутнім добробутом держави.
Вирішення цієї проблеми протребує спільної діяльності
педагогів, медиків, батьків, громадськості. Впровадження
в освітній процес ефективної системи оздоровчих заходів,
здоров‟язбережувальних технологій сприяють формуванню позитивної мотивації учнів на здоровий спосіб
життя, зростанню самооцінки, психічного благополуччя,
формуванню культури здоров‟я школярів.
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USING OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRIMARY SCHOOL
The article is devoted to the problem of primary students` healthy lifestyle formation. It was determined that an important
means to solve this problem is using of health saving technologies in the educational process of primary school. The essence of
health saving technologies was analyzed, attention was focused on the fact, that health saving technologies unite all directions
of activity of educational institution, the purpose of which is to develop healthy lifestyle skills, preserve and strengthen
students` health. The authors defend the idea that some pedagogical technology should be health saving. The forms, methods
and techniques are proposed, that provide using of health saving technologies in the educational process of a modern primary
school.
Key words: health, health saving technologies, primary students, primary school, educational process.
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РОЗУМІННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ
ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ
Діти з аутизмом щоденно зустрічаються з труднощами розуміння зверненого мовлення. Вони не
компенсують ці недоліки сприйманням невербальних засобів комунікації; водночас, жести, емоції та
інтонації можуть сприймати спотворено. У статті описані результати психолого-педагогічної оцінки
розуміння дітьми з аутизмом невербальних засобів комунікації, зокрема, емоцій, жестів та розрізнення
інтонацій. Результати дослідження практично підтверджують теоретичні відомості про труднощі
сприймання невербальних засобів комунікації та потребу організації спеціального навчання з метою їхньої
корекції.
Ключові слова: невербальні засоби комунікації, емоції, жести, інтонація, діти з аутизмом, молодший
шкільний вік.
Постановка проблеми. У повсякденному житті
люди не завжди використовують довгі речення, щоб пояс-

нити свої бажання, передати знання тощо. Зазвичай
мовлення доповнюють невербальними засобами спілкування: поглядом, доречним жестом, зміною інтонації.
Часто наше тіло передає значно більше інформації, ніж
мовлення, тому важливо розуміти прихований зміст
побаченого. У дітей з аутизмом спостерігаються труднощі
розуміння мовлення загалом. Водночас, вони не компенсують їх сприйманням невербальних засобів комунікації,
не вміють орієнтуватися на реакцію співбесідника.
Українські (Н. Базима, Т. Скрипник, Д. Шульженко
та ін.) та закордонні (М. Барбера, Т. Грендін, Е. Нотбом
та ін.) науковці досліджують особливості сприймання та
використання невербальних засобів комунікації. Зокрема, вони зазначають, що діти з аутизмом практично не
використовують жести, їхні емоції часто не відповідають
ситуації (Н. Базима, Е. Нотбом та ін), а інтонації є недоступними для розрізнення. Водночас, спеціальних
досліджень проблеми сприймання дітьми з аутизмом
невербальних засобів комунікації в Україні не було. Це і
обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Метою статті є висвітлення результатів практичного
вивчення процесу розуміння невербальних засобів
комунікації молодшими школярами з аутизмом.
Виклад основного матеріалу. У роботі з дітьми із тяжкими порушеннями мовлення використовують засоби
невербальної комунікації, які допомагають компенсувати
недорозвиток експресивного та імпресивного мовлення.
У навчанні дітей із аутизмом, які не користуються мовленням, застосовують, зокрема: жести (М. Барбера) [1],
систему Макатон (М. Уокер) [1-2] та ін. Водночас, для
правильного їх використання у навчальній діяльності
потрібно розуміти особливості сприймання невербальних
засобів комунікації дітьми із аутизмом. Для з‟ясування
цих особливостей у молодших школярів з аутизмом ми
провели психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Опишемо основні результати.
Для дослідження розуміння емоцій запропонували учням першого класу розглянути зображення різних емоційних проявів дітей. Після чого озвучили назву емоції,
запропонувавши учням знайти зображення дитини з відпо-

відним емоційним виразом. Це завдання продемонструвало

недостатнє розуміння емоцій першокласниками з аутизмом. 26,3% опитаних не виконали завдання; 33,5% учнів
робили спроби давати відповіді, припускаючись багатьох
помилок. Найбільше труднощів виникало при диференціації злості та суму; 40,2% першокласників з аутизмом
правильно зрозуміли та показали емоції дітей на картинках. Учням 2-х – 4-х класів пропонували розглянути
фото жінки з різними емоціями, назвати їх та підібрати
відповідне схематичне зображення. Лише 24,9% другокласників з аутизмом правильно виконали завдання;
49,8% дітей змогли підібрати і показали тільки 1–3
зображення з 8-ми запропонованих, при цьому, емоції не
були названі. 25,3% учнів не виконали завдання. 30%
третьокласників з аутизмом виконували завдання у
вигляді хаотичного співвіднесення схем та фотографій.
40% учнів правильно склали та показали окремі емоції
(злість, радість, страх). 30% опитаних не виконали
завдання. 64% учнів четвертого класу з аутизмом правильно підібрали більшість запропонованих емоцій та їхні
схеми; проте плутали сум і злість, радість і здивування.
18% дітей зробили багато помилок, а 18% респондентів
не виконали інструкцію. Варто зазначити, що це ж завдання пропонувалось і учням з нормотиповим розвитком
молодшого шкільного віку – 96% дітей правильно сприймають та розрізняють емоції. На основі отриманих результатів, можна зробити висновок, що діти з аутизмом мають
значні труднощі розуміння емоцій. Водночас, спостерігається позитивна динаміка, яка свідчить про те, що діти
навчаються цьому в процесі навчання та спілкування з
іншими людьми.
Щоб з‟ясувати, як діти з аутизмом молодшого шкільного віку сприймають та розрізняють інтонації, запропонували першокласникам прослухати речення з можливою
інтонацією тварин (вовка, ведмедя, лисиці, зайця) і
знайти на картинці оратора. Результати показали, що
адекватно сприймають інтонаційне забарвлення 40,2%
першокласників з аутизмом. 13,4% респондентів зауважили, що тварини не розмовляють: «Вони ричать, гавкають, пікають», «Ми не чуємо, що вони говорять, своя
мова». 46,4% опитаних не змогли відповісти. Учням 2-х –
4-х класів з аутизмом потрібно було підібрати правильний
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розділовий знак у кінці почутого речення. 41,9% другокласників з аутизмом намагались виконати завдання, але
робили багато помилок; 58,1% дітей навіть не робили
спроб відповісти. 20% учнів третього класу з аутизмом
сплутали усі речення; 30% опитаних виконали завдання
з допомогою; 50% респондентів не шукали правильних
відповідей. 27% учнів четвертого класу з аутизмом
виконали все правильно, допускали помилки, виправляли
їх самостійно; 73% дітей не виконали завдання, або
давали неправильні відповіді. Діти з аутизмом лише в
школі починають сприймати та навчаються розпізнавати
інтонаційне забарвлення мовлення. Водночас, діти з
типовим розвитком, прийшовши у школу вже можуть його
сприймати та диференціювати.
Дослідили, як діти з аутизмом розуміють жести, адже
60% молодших школярів з нормотиповим розвитком добре
сприймають їх та використовують у власному мовленні.
Школярам пропонували певні жести, і просили пояснити,
що вони демонструють. 73,7% першокласників з аутизмом
спробували зрозуміти показані жести. Вказівний –
сприймали, як потрібно дивитись за рукою; Оплески –
«Для найкращих», «Хлопаємо», «Плескання», «Коли був
дуже гарний концерт», «Шось сталось і кажуть «Ой»;
Помах руки – «Помахати рукою», «Йду додому», «До
побачення», «Махаю рукою пока»; Знизування плечима –
«Зимно», «Нічого», «Так роблю як не знаю що
питають»; Постукування пальцями по столу –
«Стукають прийшли в двері», «Стукаємо»; Голова на
руці, очі напівзакриті – «Заснути», «Складати ладошки»,
«В руки». 66,4% другокласників також пояснювали жести:
Оплески – «Цирк», «Ура», «Радість», «можна хлопати»;
Помах руки – «Пока», «Не хочу», «Хай буде так», «Не хочу
тебе бачити», «Коли мама привела в школу, йде додому»;
Знизування плечима – «Коли морозно треба тепло одягатись», «Не знає», «Ти шось питаєш я не знаю, так роблю»;
Постукування пальцями по столу – «Ти весела, а на букву
«З» зла», «Може бути щось таке»; Голова на руці, очі
напівзакриті – «Сумна», «Скучно». 40% третьокласників
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з РСА розповідали про своє розуміння жестів: Вказівний –

розуміли, що потрібно дивитись за рукою; Оплески –
«На концерті», «Не люблю, вуха б‘ють»; Помах руки –
«Погано зробили, не треба переробляти»; Знизування
плечима – «Щось не знає»; Голова на руці, очі напівзакриті –
«Спить». 73% учнів четвертого класу висловили свою
думку: Оплески – «Радується», «Подивились концерт»;
Помах руки – «Та ну», «Не знаю», «Відганяти муху»; Знизування плечима – «Не знаю»; Постукування пальцями
по столу – «Скучно», «Тихо будьте»; Голова на руці, очі
напівзакриті – «Спить». Враховуючи характер відповідей,
можемо зробити висновок, що діти з аутизмом по-різному
сприймають загальноприйняті жести та часто їх розуміння
є своєрідним, що може призвести до непорозумінь у повсякденному житті.
Висновки. Отже, практичне вивчення процесу розуміння невербальних засобів комунікації дітей з аутизмом
підтверджує теоретичну інформацію про труднощі їхнього
сприймання. Враховуючи особливості життя у суспільстві,
виникає потреба навчання дітей розрізняти та правильно
розуміти жести, емоції, інтонацію та ін. Перспективою
подальших досліджень є розробка методики навчання
розумінню невербальних засобів комунікації дітей з
аутизмом різного віку.
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COMPREHENSION OF NON-VERBAL MEANS OF COPMMUNICATION BY CHILDREN WITH AUTISM
Children with autism confront with difficulties of comprehending the addressed speech on the daily basis. They do not
compensate these drawbacks of comprehending nonverbal means of communication. At the same time the way gestures,
emotions and intonation can be perceived is faulty. The article describes the results of psychological and pedagogical
evaluation of comprehending nonverbal means of communication by children with autism. Primary school-aged pupils gave
their answers about comprehension of emotions, gestures and differentiating intonation. The results of the investigation
practically prove the theoretical information about difficulties of comprehending nonverbal means of communication and the
need in organizing special learning aimed at their correction.
Key words: nonverbal means of communication, emotions, gestures, intonation, children with autism, primary school age.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
МЕДІАКУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ШКОЛИ В СИСТЕМІ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
У статті розкрито сутність побудови моделі управління розвитком медіакультури керівника закладу загальної
середньої освіти в умовах методичної служби району; виокремлено основні ознаки системи моделювання;
визначено мету як системотвірний компонент зазначеної моделі; подано зміст науково-методичного комплексу з
розвитку медіакультури керівника закладу загальної середньої освіти в умовах методичної служби району.
Ключові слова: модель, ознаки системи, науково-методичний комплекс з розвитку медіакультури керівника
закладу загальної середньої освіти в умовах методичної служби району.

Постановка проблеми. Реформування соціальної

останнє – на якість суспільного розвитку та життєдіяль-

сфери життя, інтеграція України в Європейське співто-

ність, потребує усвідомлення та думка, що професійна
зростання менеджерів освіти безпосередньо має вплив
на стан суспільства. Домінуюча нині освітня парадигма
підготовки керівника закладу загальної середньої освіти
не забезпечує ефективного суспільного розвитку, про це
засвідчують наукові дослідження й реалії життєдіяльності
суспільства [3-4]. Відтак постає потреба переорієнтації
професійної підготовки управлінців у контексті медіа,
починаючи з переосмислення місії такої підготовки, її
змісту та методів навчання задля розвитку медіакультурних якостей керівника закладу загальної середньої освіти.
Ці тенденції роблять прямий вплив на постановку освітніх цілей і вимагають нових, ефективніших підходів до
управлінської діяльності, особливо на районному рівні.
Мета роботи – полягає в теоретичному обґрунтуванні
моделі управління розвитком медіакультури керівника
закладу загальної середньої освіти в системі методичної
роботи та технології її запровадження.
Виклад основного матеріалу. Щоб успішно запровадити модель управління розвитком медіакультури керівника закладу загальної середньої освіти в системі методичної
роботи, потрібно дотриматися певного алгоритму:
1) вивчити основні теоретичні питання з управління,
менеджменту;
2) удосконалити навички щодо створення факторнокритеріальної моделі визначення рівня сформованості
медіакультури керівника закладу загальної середньої
освіти;
3) адаптація розробленої моделі до місцевих умов
школи шляхом визначення вагомості параметрів;
4) застосувати кваліметричну субмодель для вимірювання рівня якості медіакультури керівника закладу
загальної середньої освіти;
5) аналіз й узагальнення результатів вимірювання
рівня якості розвитку медіакультури керівника закладу
загальної середньої освіти та внесення інформації до банку
даних по кожному керівнику про рівень розвитку медіакултури керівника закладу загальної середньої освіти;
6) керувати розвитком медіакультури керівника закладу загальної середньої освіти.
Запровадження моделі управління розвитком медіакультури керівника закладу загальної середньої освіти в
системі методичної роботи відбувається в три етапи, які
є циклічними, а тому реалізуються в чіткій послідовності:

вариство зумовлюють кардинальні зміни в галузі освіти,
що орієнтовані на нові цінності та результат. Як зазначено
в Концепції «Нова українська школа», держава має забезпечити особистісний розвиток людини згідно з її
індивідуальними здібностями, потребами на основі
навчання упродовж життя [1]. Відповідно до зазначеного
вище змінюються стратегічні цілі в освіті, які визначені
Законом України «Про освіту» (2017), «Про загальну
середню освіту», Концепцією розвитку освіти України
на період 2015–2025 років, Концепцією «Нова Українська
школа». Так, пріоритетним завданням соціальної політики
є розвиток соціальної активності людини, а саме здійснення професійної діяльності з урахуванням інтеграції
медіа в освітній процес.
Інформаційно-комунікаційні технології дуже швидко
розвиваються, тому сучасне суспільство все більше їх
використовує як у повсякденному житті, так і в освітньому
процесі. У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні
(нова редакція) зазначено, що медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто
перетворюючись на провідний чинник його соціалізації,
стихійного соціального навчання, стають засобом
дистанційної і джерелом неформальної освіти [2]. До
цього додаються недосконалий захист дитини від медіаконтенту, що може шкодити її здоров‟ю та розвитку,
відсутність механізмів ефективної саморегуляції інформаційного ринку, які не допускали б недоброякісної
медіапродукції, низькоморальних ідеологем та цінностей,
інших соціально шкідливих інформаційних впливів.
Також зазначено, що медіаосвіта стає фундаментальною
складовою інформаційної безпеки країни та відіграє
стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді,
формуванні української ідентичності. Одним із завдань,
яке стоїть перед медіаосвітою є запобігання вразливості
людини до медіаманіпуляцій і медіанасильства, втечі від
реальності, у профілактиці поширення медіазалежностей.
Тому переорієнтація системи освіти на компетентнісну
модель діяльності суб‟єктів навчального процесу, на
надання якісних освітніх послуг має відбутися і в управлінні розвитку медіакультури керівника закладу загальної
середньої освіти. Орієнтуючись на те, що якість професійного розвитку керівника закладу загальної середньої
освіти впливає на якість соціального управління, а
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І етап
Методична служба району визначає вимоги щодо
сформованості медіакультури керівника закладу загальної
середньої освіти. Відбувається доопрацювання еталону
(кваліметричної субмоделі), якому має відповідати стан
об‟єкта. Проводиться поточний контроль, відбувається
замір реального стану сформованості медіаосвіти керівника закладу загальної освіти. На підставі отриманих даних
робляться висновки.
ІІ етап
Створення бази даних про рівень сформованості
медіакультури керівника.
ІІІ етап
Внесення коректив у стан об‟єкта та розробка шляхів
виправлення ситуації. Цей етап циклічний, бо після
корекції знову переходимо до першого етапу.
Розглянемо більш детально зміст кожного етапу
реалізації розробленої нами моделі управління розвитком
медіакультури керівника закладу загальної середньої
освіти в системі методичної роботи. Ознайомлення з
теоретичними основами процесу управління передбачає
введення онлайн-курсу для керівників закладу загальної
середньої освіти. Одним із таких є онлайн-курс «Розвиток
медіакультури керівника закладу загальної середньої
освіти» Основними питаннями спецкурсу є:
– професіоналізм керівника закладу загальної середньої
освіти
– медіакультура керівника
– інформаційна культура як складова медіакультури
– комунікативна культура як складова медіакультури [5].
– теорія й практика управління розвитком медіакультури керівника закладу загальної середньої освіти в
системі методичної роботи
Після проведення онлайн-курсу на базі методичних
центрів району здійснюється адаптація факторнокритеріальної (кваліметричної) субмоделі визначення
рівня сформованості медіакультури керівника закладу
загальної середньої освіти. Це відбувається шляхом
визначення вагомості параметрів медіакультури.
Розроблена програма онлайн-курсу має відповідати
вимогам сучасної професійної освіти:
1) визначати соціально-професійну спрямованість
керівника закладу загальної середньої освіти;
2) виявляти рівні сформованості медіакультури керівника закладу загальної середньої освіти;
3) задовольняти потреби керівника закладу загальної
середньої освіти в підвищенні медіакультури;
4) розвивати професійну мобільність керівника закладу
загальної середньої освіти, здібності до самоосвіти,
самоменеджменту, знаходження індивідуального стилю
педагогічної діяльності;
5) формувати установки на професійне зростання,
готовність до нововведень.
Запропонована програма онлайн-курсу спрямована
на реалізацію свободи вибору змісту та спонукає до
креативної діяльності, розвитку, самоактуалізації та
самореалізації кожного керівника закладу загальної
середньої освіти.
Засвоєння керівника закладу загальної середньої
освіти окремих освітніх модулів надає можливість вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію відповідно до
фахових уподобань та рівня професійної підготовки.
Модель управління розвитком медіакультури керівника
закладу загальної середньої освіти в системі методичної
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роботи має використовуватися в практиці методичних
центрів/кабінетів району для вивчення окремих питань
медіакультури керівника закладу загальної середньої
освіти. Районному (місцевому) методичному кабінету
(центру), який безпосередньо керує професійною діяльністю керівника закладу загальної середньої освіти, дані
кваліметричної субмоделі дозволять створити умови для
розвитку медіакультури керівника закладу загальної
середньої освіти, застосовуючи різні форми навчання:
дистанційна (навчання на відеокурсі), онлайн-навчання
(онлайн-консультації, коворкінги), а також офлайннавчання (методичні заходи, участь у проектах).
Виходячи з того, що запровадження моделі управління
розвитком медіакультури керівника закладу загальної
середньої освіти в системі методичної роботи через
використання факторно-критеріально (кваліметричної)
субмоделі визначення рівня якості розвитку медіакультури
керівника закладу загальної середньої освіти, можна
запропонувати такий алгоритм її освоєння:
1. Ознайомлення з факторно-критеріальною (кваліметричної) субмоделлю визначення рівня якості розвитку
медіакультури керівника закладу загальної середньої
освіти, створення теоретичної бази для запровадження
моделі при проведенні семінарів, відеокурсу з керівника
закладу загальної середньої освіти. Колективне оцінювання рівня розвитку медіакультури керівника закладу
загальної середньої освіти (методисти методичного
кабінету/центру), виставлення їх вагомості шляхом
обчислення пріоритетних напрямів діяльності.
2. Проведення замірів рівня розвитку медіакультури
та сформованості окремих її компонентів з подальшим
аналізом (самоаналізом) та корекцією (самокорекцією)
медіакультури керівника з боку методичних кабінетів/
центрів.
3. Періодичний збір інформації про пріоритети керівників закладу загальної середньої освіти щодо визначення
рівня розвитку медіакультури керівника закладу загальної
середньої освіти.
4. Узгодження планів школи, району щодо організації й
здійснення освітнього процесу за напрямом «Медіакультура керівника» з результатами моніторингових процедур.
У результаті застосування моделі управління розвитком
медіакультури керівника закладу загальної середньої
освіти в системі методичної роботи відбувається поточне
коригування (самокоригування) на рівні району (міста) й
школи, та зовнішня координація діяльності всіх учасників
цього процесу щодо підвищення рівня медіакультури
керівника закладу загальної середньої освіти.
Результатами запровадження моделі управління
розвитком медіакультури керівника закладу загальної
середньої освіти в системі методичної роботи є:
– підвищення рівня якості медіакультури керівника
закладу загальної середньої освіти в процесі підвищення
їх кваліфікації в системі методичної роботи району
(достатній, високий рівні);
– позитивна динаміка рівня розвитку медіакультури
керівника закладу загальної середньої освіти (високий
рівень);
– побудова індивідуальної траєкторії розвитку медіакультури керівника закладу загальної середньої освіти;
– досягнення взаємоузгодженості дій на рівнях: відділи/
департаменти/управління освіти району /міста (методичн і
кабінети/центри) – адміністрація школи щодо визначення
рівня розвиткусформованості медіакультури керівника;
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– розвиток ініціативи й підвищення активності керівника закладу загальної середньої освіти щодо участі в
самооцінюванні;
– позитивна динаміка задоволеності учасників освітнього процесу результатами діяльності щодо медіакультури
керівника закладу загальної середньої освіти.
Висновки. Таким чином, за результатами дослідження було розроблено методичні рекомендації для
суб‟єктів різних рівнів управління розвитком медіакультури керівника закладу загальної середньої освіти в
системі методичної роботи та методичний комплекс з
розвитку медіакультури керівника закладу загальної
середньої освіти, у якому запропоновано діагностичні
матеріали з обґрунтуванням методики їх застосування,
авторський відеокурс «Розвиток медіакультури керівника
закладу загальної середньої освіти», навчальний та
навчально-тематичний план та методичні рекомендації
до його застосування в системі методичної роботи району.
Результати дослідження можуть використовуватися в
системі методичної роботи району.
Мету дослідження досягнуто, завдання виконані.
Дослідження, яке було проведене, не вичерпує всіх
аспектів проблеми практичного застосування моделі
управління розвитком медіакультури керівника закладу
загальної середньої освіти. Воно підтверджує необхідність
подальших наукових досліджень щодо взаємодії методичної служби районного (міського) відділів (департаментів)
освіти та керівника закладу загальної середньої освіти з
метою забезпечення якісної медіакльтури останнього;
посилення їх самоосвіти й самоорганізації в неперервному
підвищенні медіакультури.
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IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF MEDIACULTURE
SCHOOL LEADER IN THE SYSTEM OF METHODICAL WORK
The article states that the quality of the activities of the teaching staff, the comfort and well-being of the student, the trust of
the parents, the recognition and acceptance of social customers depends on the professional competence of the head of the
institution of general secondary education, on what level he possesses both professional and general information; attention is
drawn to the fact that mass media (MMC) play one of the leading roles in the training of the individual and become the main
vector of non-formal education; functions performed by MMC in the modern educational space (informational, educational,
educational, entertaining); the essence of modeling is disclosed (the main features of the modeling system are outlined), and
the model of management of the development of media culture of the head of institution of general secondary education in the
conditions of methodical service of the district is substantiated, which consists of conceptual-target, content, organizationalstructural, procedural-technological, productive-correction blocks, which have two-way links with each other; the goal is
defined as a system-based component of the given model, which is to increase the level of media culture of the head of the
institution of general secondary education in the conditions of methodical service of the district; the contents of the scientific
and methodical complex on the development of media culture of the head of the institution of general secondary education in
the conditions of methodical service of the district is given.
Key words: model, system features, scientific and methodical complex on the development of media culture of the head of
institution of general secondary education in the conditions of methodical service of the district.
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СУЧАСНЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ НАВЧАННЯ:
ДИДАКТИЧНІ ІДЕЇ В. ШАТАЛОВА В ДІЇ
У статті висвітлюються дидактичні ідеї педагога-новатора Віктора Федоровича Шаталова (блочне
планування і блоковий контроль знань, блокова компоновка з метою укрупнення обсягу навчальної інформації,
використання опорної схеми та опорного сигналу в навчанні).
Визначаються шляхи використання дидактичних ідей педагога-новатора на заняттях у професійнотехнічних навчальних закладах та подаються орієнтовні етапи навчання за цією системою.
Ключові слова: педагог-новатор, опорна схема, опорний сигнал, етапи навчання.
Постановка проблеми. Нині в основних напрямах
реформування вітчизняної освіти в числі найважливіших
виділяється завдання розвитку й удосконалювання
активних форм і методів навчання, що дозволяють розкривати й формувати творчі здатності та здібності учнів,
студентів, інтенсифікувати навчально-виховний процес
у навчальному закладі.
У виконанні цього завдання освітні заклади завжди
успішно покладалися й покладаються нині на досвід
педагогів-новаторів. Так, історія педагогіки свідчить, що
в кінці 70–80-х рр.. ХХ ст. в умовах перебудови суспільнополітичного життя країни зароджується педагогіка
співробітництва. Авторів цієї педагогіки стали називати
новаторами. Імена педагогів-новаторів нині широко
відомі
педагогічній
громадськості:
В. Шаталов,
Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, М. Палтишев, С. Лисенкова,
М. Щетинін, І. Волков, І. Іванов, В. Караковський,
Б. Нікітін. Педагоги-новатори відіграли суттєву роль у
переосмисленні багатьох колишніх поглядів і традицій в
дидактиці, зробили значний внесок у розвиток нових
напрямів у навчанні учнів і студентів, проклали дорогу
до розгортання численних авторських шкіл.
Метою статті є висвітлення дидактичних ідей педагога-новатора Віктора Федоровича Шаталова з погляду
сучасності та визначення шляхів їх використання на
заняттях у професійно-технічних навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні спиралися на роботи педагогів останніх десятиліть.
На особливу увагу заслуговує методичний посібник
«Методика Шаталова В.Ф.: сутність, здобутки, перспективи» авторів Д. Гоменюк, В. Калошина, Л. Сушенцевої
(2008), який розроблено з метою надання практичної
допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання
реалізувати при навчанні учнів, ліцеїстів, студентів
методику відомого педагога-новатора [4]. Докладний і
уважний розгляд методики В. Шаталова, викладений у
посібнику, дозволяє дійти висновку про можливості
використання методики або ряду її положень в практичній
діяльності викладачів вищих технічних і професійнотехнічних навчальних закладів і нині.
Так, на заняттях з математики В. Шаталов виключив
незадовільні оцінки як інструмент покарання та приниження гідності дитини. Його методика навчання надавала
учням широкі можливості постійно підкріплювати успіхи.
Цій меті сприяв такий методичний прийом як блочне
планування і блоковий контроль знань. На думку
В. Шаталова, блокова компоновка навчального матеріалу

переслідує дві мети: 1) полегшення учням/студентам
запам‟ятовування і відтворення опорних сигналів;
2) визначення чітких параметрів відповіді кожного
учня/студента під час усного опитування.
Вивчення блоку він завершував обов‟язковим контролем знань з цього блоку й оцінюванням результатів учнів.
Однак в укрупненні обсягу навчальної інформації –
блокуванні – виникає протиріччя: опорних понять повинно
бути багато, для того, щоб закодувати весь обсяг матеріалу, і повинно бути мало, щоб учні могли його засвоїти.
В. Шаталов вирішив це протиріччя за рахунок внесення
в опорну схему малюнка, об‟єднуючого в собі родинні
групи опорних понять, тобто він створив нову систему –
опорний сигнал. Як наголошує С. Кондракова, об‟єднуючи
опорні сигнали в систему, В. Шаталов перейшов до нового
педагогічному інструменту – опорного конспекту [6].
Опорний конспект він порівнював з короткими записами
викладача на дошці під час пояснення матеріалу: «Нова
методика, – підкреслював педагог-новатор, – передбачає,
що таку дошку після кожного уроку забирає із собою додому кожен учень. Ось що таке «опорний конспект», ось
що являють собою аркуші з опорними сигналами» [7]. За
такої форми роботи учень наочно бачить весь матеріал,
викладений учителем. Спрощується оперування новими
термінами, іменами й датами. Глибоке, міцне розуміння,
засвоєння й використання навчального матеріалу для
вирішення завдань забезпечує:
а) колективне вирішення завдань (учні/студенти працюють попарно або в групі), коли кожен має можливість
висловити свою думку і взяти участь в обговоренні шляхів
вирішення завдання;
б) систематичне використання поурочних карток, конспектів і вправ для усвідомленого вивчення матеріалу та
підготовки до вирішення завдань;
в) технології поелементного навчання вирішенню
завдань,
г) систематична перевірка і взаємоперевірка («по
вертикалі «і «по горизонталі») всіх завдань, які виконуються в навчальній аудиторії та вдома.
Основні вимоги до опорних сигналів перераховані у
роботі С. Кондракової:
лаконічність – максимальна стислість;
структурність – ясно видимі зв‟язки між усіма зображеними на аркуші елементами;
наявність смислових акцентів – у загальній структурі
повинні бути виділені різнорідні елементи, початок і кінець
логічного ланцюжка, ключова подія, головна причина тощо;
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автономність – кожен лист опорних сигналів має
змістовну завершеність, відповідає певній темі навчального матеріалу; асоціативність і образність умовних
зображень;
доступність для відтворення від руки (опорні сигнали
відтворюються учнями під час перевірки домашнього
завдання);
колірна наочність – використання різного кольору
для розстановки смислових акцентів [6].
У роботі С. Сидорова розкрито особливості системи
В. Шаталова [8]: гранично зрозуміле пояснення навчального матеріалу на уроці: спочатку розгорнутий виклад, а
потім – згортання матеріал у логічну блок-схему (опорний
плакат); поділ на уроці на слухання й записування учнями;
випереджувальний розгляд теоретичного матеріалу, його
закріплення і поглиблене засвоєння на основі використання
блок-схем (опорних конспектів, плакатів, сигналів), в яких
стисло та схематично відображена логіка матеріалу;
контроль знань учнів за блок-схемами; учень повинен по
пам‟яті намалювати опорний конспект і по ньому відновити зміст навчального матеріалу; опора на традиційне
навчання (засвоєння знань не виключає розвитку мислення
учнів, але головним все ж є відтворення знань); створення
в класі комфортної соціально-психологічної атмосфери,
в якій кожен учень відчуває себе спокійно та впевнено;
оцінювання кожного учня на кожному уроці; можливість
учня покращити свій бал; співпраця з учнями та батьками.
У роботах багатьох авторів відокремлюються такі етапи
навчання за системою В. Шаталова [1, 4]:
1. Розгорнуте пояснення матеріалу, створення блоку
ключових питань. Важлива роль відводиться зовнішній
формі подачі матеріалу, яка повинна бути емоційною та
наочною.
2. Стислий виклад того ж матеріалу за опорним плакатом. На цьому етапі відбувається згортання навчального
матеріалу за допомогою коротких записів, умовних
позначень і зображення логічних зв‟язків. Учитель подає
та пояснює опорний плакат.
3. Вивчення опорних сигналів учнями. Кожен учень
отримує лист з опорними сигналами для індивідуальної
роботи .
4. Домашня робота учнів з підручником і опорними
сигналами.
5. Відтворення учнями опорних сигналів на наступному уроці .
6. Відповіді учнів за опорними сигналами.
7. Постійне повторення вивченого матеріалу, поглиблення раніше засвоєних знань. На цьому етапі організується взаємодопомога між учнями.
Враховуючи, що у викладачів професійно-технічних
дисциплін може виникати необхідність у створенні своїх
власних опорних сигналів зі свого предмета, Д. Гоменюк,
В. Калошин, Л. Сушенцева розробили своєрідну пам‟ятку –
перерахування етапів роботи.
1. Уважно читайте параграф або розділ підручника
(книги), виокремлюючи основні взаємозв‟язки й взаємозалежності певних частин тексту.
2. Коротко викладіть головні думки в тому порядку,
у якому вони подані в тексті.
3. Зробіть чорновий начерк скорочених записів на
аркуші паперу.
4. Перетворіть ці записи в графічні, буквені, символічні сигнали.
5. Об‟єднаєте сигнали в блоки.

6. Відокремте блоки контурами, і графічно відобразіть зв‟язки між ними.
7. Виділіть значимі елементи опорного сигналу
кольорами [4].
Залежно від складності обраної теми, на цю роботу
необхідно витратити від 2 до 3 годин за умови, що при
цьому не будуть застосовуватися креслярські інструменти,
і автор не стане прагнути до графічної чистоти. Набагато
більшого часу потребує подальша й кількаразова змістовно-оформлювальна доробка аркуша з опорним сигналом.
Частина уточнень, доповнень, змін, виправлень буде
проводитися безпосередньо на аркуші, а в результаті
виникне необхідність повної переробки опорного сигналу,
тобто створення його нового варіанта. До цієї роботи
можна залучити й самих учнів чи студентів: нехай теж
попрацюють над створенням опорних сигналів. Головна
мета застосування опорних сигналів – викласти матеріал
так, щоб на основі логічних зв‟язків досліджуваний
матеріал (теми, розділу, модуля) став доступним,
зрозумілим, віддрукувався в довгостроковій пам‟яті.
Методика В. Шаталова активно використовується і в
сучасній професійній і сучасній професійно-технічній
освіті різних спеціалізацій.
Так, О. Карпенко обґрунтовує ефективність інформаційно-аналітичних технологій методики педагогановатора В. Шаталова у підготовці фахівців освітньої
галузі «Державне управління». Він розглядає аналітичний
аспект методичного прийому використання опорних
сигналів у навчальному процесі для полегшення довготривалого запам‟ятовування інформації і доходить
висновків про те, що впровадження у навчальний процес
підготовки фахівців методики використання опорних
сигналів є актуальним і нині, оскільки «передбачає
ефективне осмислення слухачами нового матеріалу».
Окрім того, «аналітичність опорних сигналів, як механізму
ефективної
реалізації
інформаційно-аналітичного
забезпечення навчального процесу, ставить за мету
навчити слухачів самостійно приймати оптимальні
рішення на основі ґрунтовного аналізу наявних проблем,
перевірки достовірності фактів, визначення та аналізу
альтернативних рішень, оцінювання фактів на основі
критичного мислення (зокрема, при використанні дистанційної форми навчання)» [5].
І навіть у викладанні гуманітарних дисциплін можна
ефективно використовувати методику педагога-новатора
В. Шаталова. Так, Г. Берегова, пропонує для студентіваграрників проводити випереджувальні лекції, побудовані
за європейсько-американською системою. Сутність
випереджувальних лекцій полягає в тому, що першій
(вступній) відбувається не тільки знайомство зі студентською аудиторією з метою виявлення розвитку її психічного
рівня та готовності до сприйняття матеріалу, знайомства
з ходом навчання, правилами й прийомами учіння та оцінювання знань, умінь і навичок, а й дається завдання
самостійно підготувати наступну лекцію. Вже починаючи з
другої лекції, створюються сприятливі умови для не для
простої подачі навчального матеріалу (розповіді), а для
обговорення з аудиторією нової теми, поглиблення
цього матеріалу за допомогою монологів, що стосуються
питань, визначених самим студентами. Так, на думку
Г. Берегової, лекція набуває діалогічно-монологічного
характеру, що в сукупності покликане підготувати
студентів до самостійної роботи над засвоєнням філософських знань. Практичні заняття, що йдуть після таких
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лекцій, також вимагають окремого методичного підходу:
оскільки необхідно постійно перевіряти (за допомогою
самостійних робіт креативного характеру, що постійно
вимагають своєї точки зору та її ґрунтовної аргументації)
знання матеріалу [2, с.259-260].
Висновки. Таким чином, аналіз дидактичних ідей педагога-новатора В. Шаталова та шляхів їх використання
показав можливість їх реалізувати на заняттях у професійних і професійно-технічних навчальних закладах. Застосовувати її може викладач, який не боїться копіткої
роботи, а не тільки викладач з особливим педагогічним
даром, як стверджують деякі опоненти методики.
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DIDACTIC IDEAS TEACHERS-INNOVATORS V. SHATALOV
The article highlights the didactic ideas of the innovator-teacher Viktor Fedorovich Shatalov (block planning, block
control of knowledge, block layout in order to consolidate the amount of training information, use of the reference circuit and
the reference signal in the training).
The ways of use of didactic ideas of innovator-teacher on lessons in vocational schools are determined, and orientational
stages of training under this system are given.
Key words: pedagogue-innovator, reference circuit, reference signal, the stages of training.
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СИСТЕМА НАВЧАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АСПІРАНТУРІ
ОЧАМИ АСПІРАНТІВ
У статті представлено аналіз даних дослідження, проведеного серед аспірантів першого року навчання
Сумського державного університету. За допомогою індивідуального опитування через анкетування було
виявлено мотиваційні пріоритети аспірантів, їх запити і сподівання щодо навчання у аспірантурі.
Представлено також інформацію, яка кількісно визначає загальне ставлення до практичного курсу
академічної англійської мови, який респонденти вивчали у лютому-травні 2019 року. Наведено їх оцінку
якості та ефективності даного курсу в отриманні знань та навичок, необхідних як для вирішення
поточних проблем молодих науковців, так і для побудови їх майбутньої кар‘єри в цілому. Окремий акцент
зроблено на засобах створення аспірантами власних письмових текстів англійською мовою.
Ключові слова: аспірант, анкетування, мотивація, академічна англійська мова.
Постановка проблеми. Протягом останніх трьох років вітчизняна система підготовки аспірантів зазнала
серйозних змін. У рамках її реформування було подовжено
термін навчання, посилилась також загальна теоретична
підготовка молодих науковців за рахунок нових обов‟язкових дисциплін, змінилася навіть термінологія. Сучасні
аспіранти здобувають ступінь доктора філософії (PhD),
намагаючись таким чином долучитися до формальних
світових стандартів підготовки науковців. Нововведення
вплинули на різні складові системи підготовки аспірантів.
Змінилися вимоги до характеру самого дослідження, а
значить і до аспірантів, їх виконавців. Вже типовими є
випадки, коли тематика досліджень межує між двома і
більше галузями науки. Це потребує від аспірантів
отримання додаткових знань у сферах, з якими їм раніше
не доводилося стикатися взагалі, або глибоко вивчати
під час навчання згідно базової спеціальності. Сьогодні
нікого не дивує також необхідність створення і використання програмного продукту як невід‟ємної частини
дисертацій не лише технічного спрямування. Зросла
роль іноземної мови у виконанні інформаційного пошуку
під час проведення дослідження, презентації його
результатів в цілому та на окремих етапах, міжнародній
професійній комунікації авторів, побудові їх особистих
наукових кар‟єр [1].
Дана стаття має подвійну мету. По-перше, вона націлена на дослідження внутрішнього розподілу мотиваційного
фону аспірантів першого року навчання, виявлення їх
потреб, запитів і сподівань, які вони пов‟язують з
вступом до аспірантури. Ще одна комплексна мета дослідження полягає у вивченні ставлення аспірантів до
конкретного навчального курсу, а саме практичного
курсу з академічної англійської мови, та оцінюванні
ними його ефективності. Очікується, що аналіз даних
дозволить оцінити, наскільки перша складова дослідження
впливає на іншу, і як вони разом визначають організацію
та побудову процесу підготовки аспірантів.
У якості основного метода дослідження використовувалося індивідуальне опитування аспіратів шляхом
анкетування.
Виклад основного матеріалу. Вже майже два десятка
років авторка цієї статті задіяна у системі підготовки
аспірантів Сумського державного університету і тому не

могла не відчути вплив нововведень на різні складові
цієї системи. Протягом останнього десятиріччя спостерігалися зміни у формуванні соціальної особистості самого
аспіранта, його ставлення до процесу наукової підготовки
та поведінку під час її отримання. Ризикну відмітити
навіть появу деякої его-центричності у сучасних українських аспірантів, що можна пояснити підвищенням рівня
конкуренції серед них, а значить і рівня особистої
відповідальності, яка є основою світового наукового
середовища. Вони відрізняються також більшим прагматизмом, спрямованістю власних планів і зусиль на отримання конкретних результатів і досягнення цілей, які б
дозволяли отримати особисту практичну вигоду й зиск
як у короткотерміновій, так і більш тривалій перспективі
в рамках побудови власної наукової кар‟єри та покращенні
життєвої ситуації в цілому.
Спілкування з аспірантами завжди мало свої особливості. Між цією дорослою і мотивованою категорією студентів та викладачем формуються особливі стосунки, побудовані на відчутті належності до загально-університетської
спільноті, поєднаної корпоративними інтересами і
цілями. Викладач і аспірант є колеги. Кожного року я
зустрічаю серед них своїх колишніх студентів різних
рівнів навчання. Мимоволі виникає бажання допомогти
вже знайомим студентам. Мені відомі найбільш популярні
наукові напрямки, які розробляються та досліджуються
науковцями СумДУ, тобто є загальне розуміння проблематики. Емоційна пам‟ять зберегла спогади про роки власного навчання у аспірантурі. Є щире бажання допомагати
молодим людям і, навчаючи їх, ділитися власним досвідом.
Спостерігати та аналізувати зміни, набуті науковцями
нової генерації, завжди цікаво, особливо коли маєш
тривалий досвід викладання та спілкування з ними.
Водночас сучасний викладач змушений не лише усвідомлювати їх, але й керуватися ними у побудові навчального
процесу, а головне, його реалізації, а також у відносинах
з його учасниками. Оскільки одних лише власних спостережень, відчуттів та інтуїції замало, з‟явилося бажання
отримати більш достовірні та системні дані. З метою
встановлення зворотного зв‟язку аспірантам СумДУ
першого року навчання по завершенню курсу з академічної
англійської мови їм було запропоновано прийняти участь в
проведенні анонімного індивідуального опитування
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шляхом анкетування. Жодної відмови з боку аспірантів
не було. В цілому до заходу було залучено 53 аспіранта
обох статей різних спеціальностей(економіка, медицина,
інженерія, інформатика та інші) з чотирьох груп денної
форми навчання, з якими працювали чотири викладача
англійської мови відповідно. Переважна більшість з них
є випускниками минулого навчального року. Здається,
вони представляють найбільш активний і найбільш відвертий сегмент осіб, що почали навчання у аспірантурі у
2018–2019 навчальному році. Впевнена, що результати
анкетування не відрізнялися б від отриманих за умови
відкритого опитування. Питання анкети не були несподіваними для аспірантів. Тематика анкетування в тій чи
іншій мірі вже попередньо публічно обговорювалася під
час усної практики на заняттях, тобто анкетування вже
було підготовлено. Вибір варіантів відповідей у запропонованих анкетах не був кількісно обмеженим. Респонденти
мали можливість обирати декілька варіантів за бажанням.
За метою та змістом питання анкети поділялися на два
базові блоки. Метою першого блоку питань було виявити
мотиваційні пріоритети (як внутрішні, так і зовнішні)
аспірантів СумДУ, їх цілі і потреби, щоб виявити, які
саме чинники стали вирішальними у прийнятті їх особистого рішення щодо вступу до аспірантури, адже саме цей
відповідальний крок може стати доленосним для декого
з них, визначити їх подальшу долю [2].
Після обробки результатів опитування вималювався
наступний мотиваційно-цільовий портрет аспіранта
СумДУ першого року навчання. Переважна більшість
опитаних (70%) оцінила навчання в аспірантурі як можливість самореалізації та самовдосконалення, при цьому
більш ніж половина з них (52%) керувалася ще й бажанням
побудувати майбутню професійну кар‟єру у такий спосіб.
Досить велика кількість опитаних (40%) хотіла б викладати
за фахом у майбутньому, тобто пов‟язати своє життя і
кар‟єру з університетом. Цілком природньо, що для
більш ніж чверті з них (26%) можливість спілкуватися
таким чином з молоддю є ціннісним фактором. Щодо
матеріального фактору, приблизно третина аспірантів
розглядають свій вступ до аспірантури як гарантію
забезпечення робочого місця та гарантованого матеріального прибутку (32% та 34% відповідно). Кожний десятий
респондент зізнався, що був змушений піти вчитися до
аспірантури, бо не мав можливості знайти бажане місце
роботи. Ці пункти відображають реальне сьогодення на
ринку праці України. Лише приблизно чверть опитаних
(24%) пояснили свій вступ необхідністю продовжити
розпочате раніше дослідження, особистим інтересом до
науки. На перший погляд таку статистику можна трактувати як невтішну у контексті розбудови вітчизняної
науки, але слід зауважити, що відповіді належали в
основному вчорашнім випускникам магістратури з короткотривалим не лише науковим, але й життєвим досвідом. Середньо-статистичний закордонний аспірант
витрачає більш часу як на отримання ступені магістра,
так і на власний, можливо більш свідомий вибір, щодо
майбутньої наукової кар‟єри. Залишається сподіватися,
що інтерес до наукового дослідження молодих людей
буде зростати за рахунок більш глибокого залучення їх
до наукової діяльності, яка сама по собі стане для них
подальшим стимулом. Державницькі підходи, а саме

73

впевненість, що за допомогою побудови майбутньої
особистої наукової кар‟єри можна буде покращити загальну ситуацію у вітчизняній освіті та країні в цілому,
продемонстрували 16% опитаних. Вбачаю в цьому великий
позитив. Відверто визнали, що аспірантура дозволяє їм
уникнути військового призову, третина респондентів
чоловічої статі, що також можна легко пояснити поточною
ситуацією в країні. Слід зазначити, що жоден аспірант
цієї категорії не вважає цей чинник єдиним або визначальним у його виборі наукового шляху.
Другий блок питань анкети стосувався безпосередньо
курсу англійської мови, що вивчався. Цей блок мав три
підблоки, які були поєднані логікою від загального до
конкретного. Спочатку респонденти мали зазначити їх
особисте ставлення до англійської мови взагалі. Потім їм
пропонувалося дати персональну оцінку курсу академічної
англійської мови, який вони вивчали. Це дало можливість оцінити ефективність зусиль моїх колег, які
розробили даний курс і вперше його апробували у лютомутравні 2019 р. [3,4]. Остання низка питань стосувалася
формування у молодих науковців головної навички, на
розвиток та вдосконалення якої було націлено увесь
курс. Аспіранти мали вказати, у який спосіб вони будують
свої власні професійні письмові висловлювання іноземною
мовою, зазначити ті сучасні ресурси, які вони при цьому
використовують.
Відповіді на запитання першого підблоку питань свідчать, що аспіранти в цілому позитивно ставляться до
включеного до програми курсу академічної англійської
мови. Водночас з формальним ставленням до даного курсу
як до обов‟язкового компонента навчальної програми
(таких серед опитаних виявилося 45%) більшість аспірантів
в своїх оцінках не обмежуються аудиторною діяльністю.
Необхідним інструментом власного наукового дослідження вважають англійську мову 43% респондентів.
Розглядають важливість англійської мови у довготривалій
перспективі, поєднавши матеріальне з ідеальним, 60
відсотків аспірантів, які вбачають у ній засіб побудови
успішної професійної кар‟єри, 58% з них погоджуються,
що англійська мова є для них засобом самовдосконалення
та можливістю задовільнити власні амбіції. Найбільш
широкий коридор використання іноземної мови вказали
55% опитаних, бо саме вони визнали, що потребують її у
повсякденній орієнтації у сучасному інформаційному
просторі.
Під час оцінювання структури і змісту запропонованого академічного курсу думки респондентів розподілилися наступним чином. Лише одна особа вважає, що
вивчення даного курсу ніяк не вплинуло на її загальний
рівень володіння англійською мовою. Підвищили свій
рівень володіння англійською мовою за рахунок вивчення курсу 77% учасників анкетування, що свідчить
про якість курсу та професіоналізм викладацького
складу кафедри іноземних мов. Суто формально поставилися до курсу 23% аспірантів, визнавши, що саме його
формат дозволив їм успішно його вивчити і завершити.
Цей самий курс надав реальну допомогу у роботі над
дисертацією вже 40 відсоткам опитаних. Розглядають
курс як перспективний, тобто як такий, що надає важливу та корисну інформацію для майбутнього використання, 70 відсотків аспірантів.
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Найбільш специфічну та найбільш професійну проблематику було представлено в останньому підрозділі
анкети. Відповідаючи на його питання, студенти надали
викладачам інформацію, щодо конкретних механізмів та
процедур, які молоді науковці використовують, коли
мають будувати власні англомовні тексти професійної
тематики. Вміння письмово висловлюватися іноземною
мовою свідчить про наявність у аспірантів навичок
найбільш високого рівня, бо воно вимагає володіння
спеціальною теоретичною базою і наявність тривалої
практики. Саме ці навички конче необхідні сучасному
науковцю у своєчасному оприлюдненні і просуванні
власних результатів та досягнень. Володіння письмовою
англійською мовою є сьогодні показником якості сучасного дослідника. Вважаю позитивним фактом, що 57 відсотків аспірантів розуміють необхідність читати оригінальні
джерела англійською мовою, щоб набратися таким чином
нових термінів і кліше. Втішає доволі великий відсоток
(43%) тих, хто намагається зразу писати тексти англійською мовою, вживаючи вже відомі сталі вирази та користуючись словником час від часу. Половина респондентів
визнають, що вони все ж таки змушені спочатку писати
тексти рідною мовою в повному обсязі, а вже потім перекладати його на іноземну. При цьому 46 відсотків аспірантів
з абсолютно різним рівнем володіння письмовою англійською використовують електронні засоби перекладу. Ці
програмні продукти стали загальнодоступними, вони є
об‟єктивною прикметою сьогодення, їх використання
додає аспірантам комфорту і впевненості, хоча не завжди
гарантують якість. Після колективного обговорення до
загально узгодженого переліку аспіранти включили
наступні засоби: Abbyy Lingvo, google translate та
speechtexter.com для набору з голосу.
Висновки. Сучасний викладач не може успішно планувати та реалізувати навчальний процес без глибокого
знання іншого учасника цього процесу – студента. Безпосереднє повсякденне спілкування викладача з аспірантами
надає можливість реагувати на зміни у їх формуванні,
корегувати власну професійну діяльність за необхідності.
Отримані завдяки дослідженню дані є прикладом налагодження зворотного зв‟язку з особами, що навчаються.
Проведене серед аспірантів опитування дозволило
отримати кількісну і якісну інформацію щодо зусиль
викладачів, які створили спочатку концептуальну

модель курсу, а потім надали йому конкретної форми та
змісту і провели апробацію у межах відведених часових
термінів. Як показала практика опитування, аспіранти
цінують зацікавленість у їх особистих думках і оцінках з
боку викладача. Якщо викладання і навчання побудовано
як спільний двосторонній процес, зростає взаємна довіра
і повага серед його учасників, що вочевидь є надзвичайно
важливим у спілкуванні з молодими науковцями, які
навчаються іншомовній комунікації. У подальших планах є
поділитися отриманою інформацією з керівництвом від ділу аспірантури СумДУ з метою формування спільної
оновленої освітньої стратегії та практики.
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THE UKRAINIAN SYSTEM OF POST GRADUATE STUDIES VIEWED BY PHD STUDENTS
The article presents the data analysis of the research provided among the first year PhD students of Sumy State University.
Motivation of students, their needs and expectations related to post graduate studies have been revealed by their completing
questionnaires in writing. Some statistics dealing with the students‘ appreciation of the Academic English course taught to
them has been also considered. Students‘ views on the effectiveness of the course taught and new knowledge and skills it can
provide while solving their current problems and making their individual professional carriers, have been outlined. Special
focus has been made on the preferences PhD students give when producing their individual research in writing.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В данной статье понятия «профессиональная компетентность» и «речевая компетентность»
анализируются в контексте языковой подготовки иностранных студентов, обучающихся в технических
вузах нашей страны. Основываясь на понимании профессиональной компетентности как качества
личности, которое обеспечивает успешность выполнения профессиональных задач, и речевой компетенции
как способности к практическому применению языка, авторы ставят задачу формирования данных
компетентностей одновременно. Ее решение на занятиях по языковой подготовке можно рассматривать
как один из путей повышения мотивации обучения в целом.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, речевая компетентность,
языковая компетентность, язык специальности.
Постановка проблемы. Понятия «компетентность»
и «компетентностный подход» находят широкое отражение к практике речевой подготовки иностранных студентов, которые получают высшее образование в нашей стране. Эти понятия трактуются в различных сферах обучению
языку. Так А.В. Зорина в качестве одной из основных
задач рассматривает формирование межкультурной
компетенции иностранных студентов, суть которой
заключается в гуманизме, толерантности и стремлении к
диалогу культур [1]. О.В. Гейна обращает особое внимание
на компетентность коммуникативную, которую понимает
как совокупность компетентностей лингвистической,
фонетической, морфологической, синтаксической и
лексикологической [2]. По мнению М.А. Бушуевой, в
процессе обучения иностранным языкам компетентностными являются те формы и методы работы, которые имеют
не только учебное, но и жизненное обоснование [3].
В то же время при обучении иностранных студентов одной из основных задач является формирование не только
межкультурной и коммуникативной компетентностей,
но и таких, которые обеспечивают практическое использование языка в профессиональной деятельности. Мы определяем эти компетентности как профессиональную и
речевую и рассматриваем их в качестве ведущих, поскольку именно освоение студентами языка специальности –
наиболее сложная задача речевой подготовки при обучении иностранцев в техническом вузе
Изложение основного материала. Понятие компетентности отражается в целом ряде психолого-педагогических
исследований. Так, И. Зимняя трактует его как основанный
на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный
опыт социально-профессиональной деятельности человека.
Она выделяет три группы компетентностей: личностного и
профессионального развития, овладения родным и иностранными языками; социального взаимодействия и
общения; познавательной деятельности, информационных
технологий и бизнес-языка [4].
А. Хуторской указывает, что образовательная компетентность – это совокупность смысловых ориентаций,

знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучаемого
по отношению к определенному кругу объектов реальной

действительности, что является необходимым условием
осуществления личностно и социально значимой деятельности [5].
По мнению Н. Нагорной, компетентностный подход
к процессу обучения предполагает не только информированность студента, а и умение решать проблемы, которые
могут возникать в познавательной и технологической
деятельности, в профессиональных и личностных взаимодействиях. Данный подход предусматривает такое содержание обучения, которое позволяет выполнять ключевые
профессиональные функции [6].
Понятие компетенции рассматривается также в контексте педагогического общения. Так О.В. Хомякова, основываясь на концепции В. Химинец, считает, что процесс
формирования компетентности смещает акценты в содержании образования с процесса накопления нормативно
определенных знаний, умений и навыков в плоскость
формирования и развития у студентов способности практически действовать и творчески использовать приобретенные знания и опыт в различных ситуациях. По ее мнению,
применение компетентностного подхода в подготовке
будущих специалистов изменяет традиционную модель
поведения студента – от пассивного усвоения знаний к
исследовательски активной, самостоятельной и самообразовательной деятельности [7].
Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу
о том, что решение задачи формирования профессиональной компетентности студента прежде всего зависит от
организации такого процесса обучения, который позволяет
ему успешно осуществлять учебную деятельность, самостоятельно применять приобретенные знания, умения и
навыки на практике и обеспечивает успешность предстоящей профессиональной деятельности. При обучении
иностранных студентов задача формирования профессиональной компетентности тесно связана с формированием компетентности речевой, наличие которой является
основным условием успешности обучения в целом.
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Понятие «речевая компетентность» используется в
современной лингвистике и методике преподавания
языков параллельно с такими понятиями как «языковая
компетентность», «знание языка», «владение языком»,
«речевая способность», «коммуникативная компетентность».
Согласно теории Н. Хомского, знание языка и владение
им принадлежит разным понятийным плоскостям. В его
работах дифференцируются языковая и речевая компетентности. Н. Хомский отмечал, что языковую компетентность нельзя трактовать как чисто лингвистическое или
психологическое явление. Языковая компетентность носителя языка является основой и источником развития
таких типов компетенций, как речевая, психолингвистическая, социолингвистическая, культурологическая и когнитивная [8].
Принимая данный подход в качестве теоретической основы, мы рассматриваем языковую компетенцию как осведомленность студента об идеальной знаковой системе
изучаемого языка, а речевую – как способность к практическому использованию знаний о языке в процессе
профессиональной коммуникации. Наличие языковой
компетентности обеспечивает функциональное использование изучаемого языка – компетентность речевую.
Согласно точке зрения И. Бим, языковая компетентность представляет собой владение языковыми средствами, процессами порождения и распознавания текста [9].
В процессе речевой подготовки студентов-иностранцев
именно текст является основным объектом обучения.
Особенностью обучения в техническом вузе является
наличие специальных технических текстов, которые
содержат большое количество терминологической лексики
и сложные грамматические конструкции.
Многолетняя практика работы показывает, что на 1-2
курсах иностранные студенты испытывают значительные
трудности при восприятии и усвоении языка своей будущей специальности на материале таких текстов. В целом
уровень понимания и репродуцирования студентами
профессионально ориентированных текстов крайне
низок, что влечет за собой потерю интереса как к освоению
будущей специальности, так и к языку – основному средству, обеспечивающему и обслуживающему профессиональную деятельность. Именно поэтому необходимость
организации психологически и методически обоснованной
работы с текстом на материале языка специальности
рассматривается нами в качестве основного условия
формирования как профессиональной, так и речевой
компетентностей иностранных студентов.
При соответствующей организации работы с текстовым
материалом профессиональная и речевая компетентности
могут формироваться одновременно, значительно повышая
мотивацию обучения. Указанный процесс приводит к положительным результатам, если при обучении осуществляется не только профессионально-ориентированная подача
текстового материала, но и правильный его отбор, призванный активизировать речевую активность студента, вызвать
интерес к предмету, стимулировать к самостоятельному
поиску и активизации новой профессиональной лексики,
к использованию различных источников информации.
Проблема организации психологически и методически
обоснованной работы, которая могла бы обеспечить
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по языковой подготовке, решалась коллективом авторов
последовательно в течение многих лет и заключалась в
создании комплекса учебных пособий по русскому языку
на материале специальности студентов.
Создание и внедрение в учебный процесс такого комплекса требовало решения ряда методических задач:
осуществить адекватный отбор текстов; произвести их
смысловую и грамматическую адаптацию; установить
методически оправданную последовательность презентации текстов как учебного материала; разработать эффективный методический аппарат для работы с указанными
типами текстов. Тексты подбирались, исходя из принципов
доступности, информативности, целостности. С целью
избежать непрофессионального подхода при анализе
смыслового содержания текстов их отбор осуществлялся
совместно с преподавателями соответствующих кафедр
университета – специалистами по вышеназванным дисциплинам. Тексты были адаптированы на основе минимизации общенаучной и специальной лексики, терминологических выражений, сложных грамматических конструкций,
характерных для научного стиля речи. В то же время их
структура и содержание сохранили основные компоненты
научного знания: факты, явления, законы, понятия,
теории, гипотезы и методы исследования.
Для определения последовательности презентации
текстов в качестве учебного материала различные их
типы были проанализированы с точки зрения сложности
структуры. Известно, что существует связь между содержанием текста и способом его изложения. Определѐнное
содержание диктует соответствующий способ изложения,
базирующийся на той или иной речевой форме. В зависимости от содержания все научно-технические тексты
делятся на описания (явления, характеристики предметов),
повествования (открытие закона или явления) и рассуждения (вывод формул, доказательство теоремы). Смысловая
структура каждого из этих типов текстов имеет свою
специфику и определяет соответствующую речевую форму.
Все тексты указанных пособий были снабжены соответствующим методическим аппаратом, дополнительным
лексическим материалом, грамматическими упражнениями и контрольными заданиями. Упражнения направлены
на закрепление общенаучной лексики, формирование
умения выделять основные логико-композиционные
части текста, определять главную и избыточную информацию, строить монологическое высказывание на основе
заданной ситуации. Кроме того, задания предусматривают
составление различных видов планов и тезисов.
В указанный комплекс входят и пособия для второго
этапа обучения с задачей сформировать у студентов
навыки и умения составления аннотаций и рефератов
статей по специальности. Структура последних предполагает использование специальных языковых и речевых
стандартов-клише, которые наполняются информацией
об основном содержании статьи, изложением ее проблем
и сообщением о ее предназначении. При реферировании
статьи студенты учатся самостоятельно совершать ряд
когнитивных операций: понимать композиционно-смысловую структуру текста, находить наиболее существенную
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информацию. На этапе начального ознакомления с правилами составления аннотации и реферата работа с адапти-

рованными и методически обработанными текстами по
языку специальности, доступными для понимания, способствует усвоению общей схемы аннотации и реферата,
стимулирует речевую деятельность студентов.
Выводы. Организация и проведение практической работы на основе разработанных комплексов значительно
облегчает и активизирует процесс освоения языка как
средства получения профессиональных знаний. Об этом
свидетельствует мониторинг успеваемости студентов по
основным дисциплинам их будущей специальности.
В тех учебных группах, где на занятиях по языковой подготовке использовались материалы комплекса, рост качественной успеваемости по профессиональным дисциплинам
составил 20–25%. Результаты успеваемости по языковой
подготовке в этих учебных группах также показали
положительную динамику: в начале года качественная
успеваемость составляла 15%, а к концу учебного года
повысилась до 30%.
В целом данные факты свидетельствуют о том, что
предложенная нами организация работы оказалась психологически и методически оправданной. Описанная
система обучения на базе комплекса пособий по языку
специальности способствует языковой и психологической
адаптации иностранных студентов, формирует профессиональную и речевую компетентности одновременно, создает
дополнительную мотивацию в общем процессе подготовки
будущих специалистов. Предложенная организация работы
позволяет студенту раскрыть интеллектуальный потенциал, продемонстрировать свои способности: умение
адекватно воспринимать и передавать информацию,
логично и грамотно конструировать свои мысли, общаться
и взаимодействовать с окружающими.
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СOMMUNICATIVE AND PROFESSIONAL COMPETENCES FORMATION OF FOREIGN STUDENTS
In this article, the concepts of «professional competence» and «speech competence» are analyzed in the context of
language training of foreign students studying in technical universities of our country. Based on the understanding of
professional competence as a quality of personality, which ensures the success of professional tasks, and speech competence
as the ability to practical use of language, the authors set the task of forming these competencies at the same time. Its solution
in the classroom for language training can be seen as one of the ways to increase the motivation of learning in general.
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НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ
У статті розглядаються проблеми навчання аудіювання: підбір матеріалу, методика проведення
аудіювання, розробка комплексу вправ для перевірки розуміння прослуханого тексту. Стаття відзначає, що
вдосконалення сприйняття іноземної мови на слух сприяє розвитку мовних комунікативних навичок
студентів.
Ключові слова: аудіювання, завдання, методи, принципи, комунікативна орієнтована методика, процес
навчання, іноземна мова.
Постановка проблеми. Для успішного виконання
поставленої мети – навчання спілкуванню, необхідно
переглянути деякі важливі положення методики навчання
аудіювання. ми спробуємо це зробити у даній статті.
Мета статті. Розглянути деякі проблеми навчання аудіюванню.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи колосальну
роль аудіювання в оволодінні іноземною мовою, викладачам слід приступити до розробки теоретичних і практичних питань методики аудіювання з початкового етапу
навчання у виші.
Одна з труднощів це відбір і організація мовного матеріалу, які проводили, керуючись навчальною програмою
з іноземної мови для студентів немовних вишів. Програма
вищої школи передбачає практичне володіння іноземною
мовою, яке полягає в умінні читати оригінальну літературу
за фахом і брати участь в усному спілкуванні на мові в
обсязі матеріалу, передбаченого програмою для інженерівпедагогів.
При виборі текстів, необхідних для аудіювання, слід
враховувати лексичний і граматичний матеріал першого
етапу навчання. На цьому (початковому) етапі студентам
можна запропонувати цікаві тексти. Поряд з новими
відомостями тексти можуть містити вже відомі студентам
факти, тобто ті, які побудовані на знайомому мовному
матеріалі [4, с.22].
Враховуючи те, що у деяких студентів I курсу активний
словник невеликий, а пасивний з‟являється тільки в
результаті читання, головне завданням – зняти труднощі,
що виникають при аудіюванні тексту.
Складність аудіювання полягає в тому, що воно пов‟язане з декодуванням сторонніх думок, а внаслідок цього
з подоланням фонетичних, лексичних та граматичних
труднощів, а так само з роботою всіх механізмів психічної
діяльності людини.
Сприйняття і розуміння мовних повідомлень на слух
залежить від цілого ряду умінь і навичок, які в залежності
від ступеня їх сформованості полегшують, або ускладнюють аудіювання. Наприклад: наявність мотивації,
життєвий і мовленнєвий досвід студентів, їх вміння
сконцентрувати увагу на тексті, ступінь розвитку
слухової пам‟яті, емоційний стан аудитора під час
прослуховування тексту.
Оволодіння іноземною мовою здійснюється за допомогою системи вправ, тому навчальна діяльність учнів є
головним чином виконання ними певних вправ.

Для розвитку вмінь і навичок аудіювання необхідна
цілеспрямована система вправ. Лише деякі вправи виявилися ефективними в роботі на I курсі (підготовчі та мовні).

Метою підготовчих вправ є відокремлення та подолання труднощів, що заважають розумінню на слух.
У роботі над текстами можна використовувати наступні
вправи:
– прослухати фразу, повторити початкові слова;
– прослухати фразу, скоротити її, виділивши основну
інформацію;
– з сприйнятого на слух короткого повідомлення запам‟ятати і повторити власні імена.
Використання підготовчих вправ і їх кількість залежить
не тільки від етапу повідомлення, але і від складності
сприймання повідомлень [6, с.20].
Мовні вправи пов‟язані зі сприйняттям сенсу тексту:
– прослухати текст з тим, щоб перевірити:
а) загальне розуміння змісту;
б) розуміння деталей змісту.
– прослухати текст (розповідь).
Завдання: підібрати для нього відповідну назву, або
вибрати назву з декількох, пред‟явлених:
– прослухати два варіанти одного і того ж тексту;
– трьох – чотириразове прослуховування тексту, важкого з точки зору змісту.
Завдання: переказ змісту з додаванням деталей після
кожного прослуховування.
Мета мовних вправ – це розуміння змісту повідомлення
і утримання в пам‟яті нової інформації, представляється
необхідним також використовувати післятекстові
вправи, які забезпечують контроль розуміння і включають,
з одного боку, традиційні форми, які сигналізують про
прийом інформації на слух через вербальну діяльність
студентів:
– дайте відповідь на питання по тексту
– короткий переказ українською або іноземною мовою.
З іншого боку – це і текстові форми контролю, які повідомляють про прийняття інформації шляхом виконання
студентами спеціальних завдань:
1. повніть пропуски.
2. Закінчить речення.
3. З поданих речень виберіть одне, яке передає основну
думку тексту.
4. Визначте правильність чи хибність тверджень.
Висновки. Велику роль при аудіюванні грають умови
пред‟явлення аудіоматеріалу. З усіх аудіо джерел інфор-
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мації було обрано мову викладача, тому що вона володіє
такими якостями, яких немає у жодного іншого джерела
інформації.
До таких якостей відносяться: наявність ситуації
спілкування, безпосередній контакт між мовцем і слухачем, наявність зворотного зв‟язку, глибоке знання своєї
аудиторії, знайомий голос, доступний темп мови, зорова
опора у вигляді міміки і жестів.
Ми прийшли до важливого методичного висновку:
якщо ознайомити учнів із зразками текстів певного
жанру, а зокрема, оригінальної літератури за фахом,
показати їм його комунікативну функцію, логіко-смислову
структуру і мовне оформлення, розуміння інших текстів
буде полегшено, стане більш повним, глибоким і точним.
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TEACHING LISTENING IN THE COURSE OF COMMUNICATIVELY-ORIENTED METHODS FOR
TEACHER-ENGINEERS
The article discusses some of the problems of listening training, such as selection of material, the method of conducting an
audit, the development of a set of exercises to verify the comprehension of the listened text. The article notes that the
improvement of the perception of foreign speech by ear helps to develop speech communication skills of students.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Сучасна педагогічна наука спрямована на реформування системи освіти в Україні. Зміна
життєдіяльності суспільства і розширення міжнародних зв‘язків потребує від сучасної освіти
підвищення рівня майбутніх фахівців, формування і розвитку психологічно грамотних і
висококваліфікованих педагогів, орієнтованих на особистість у навчанні й вихованні учнів.
Актуальність обраної теми обумовлена стратегічними завданнями державної політики,
окресленими Законом України про освіту, Концепцією Нової української школи, відповідно до якої процес
навчання та виховання повинен бути орієнтований на ефективне оволодіння знаннями.
Метою нашого дослідження став пошук нових підходів до підготовки сучасних фахівців початкової
школи; використано низку теоретичних (аналіз наукових джерел) та практичних (тестування,
соціометрія) методів; розроблено модель забезпечення продуктивного особистісно професійного
розвитку майбутнього вчителя початкових класів.
Ключові слова: сучасна освіта, Нова українська школа, теоретичні методи, практичні методи,
вчитель початкових класів, особистісно професійний розвиток, початкова школа.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української держави помітно зросла увага до наукових

досліджень, спрямованих на удосконалення професійної
підготовки майбутнього вчителя. Сучасна педагогічна
наука спрямована на реформування системи освіти в
Україні. Зміна життєдіяльності суспільства і розширення
міжнародних зв‟язків потребує від сучасної освіти
підвищення рівня майбутніх фахівців, формування і
розвитку психологічно грамотних і висококваліфікованих
педагогів, орієнтованих на особистість у навчанні й
вихованні учнів.
Актуальність обраної теми обумовлена стратегічними
завданнями державної політики, окресленими Законом
України про освіту, Концепцією Нової української
школи, відповідно до якої процес навчання та виховання
повинен бути орієнтований на ефективне оволодіння
знаннями, різнобічний розвиток особистості студента,
формування ініціативної і дієздатної людини з яскраво
вираженою творчою індивідуальністю, самостійного
громадянина демократичного суспільства. Сучасна
система вищої педагогічної освіти спрямована на підготовку вчителя-професіонала, фахівця високого рівня,
педагога-лідера, педагога-організатора, який буде
працювати творчо, займатися інноваційною освітньою
діяльністю. Пошук нових підходів до підготовки сучасних
фахівців початкової школи стає предметом вивчення
представників педагогічної, психологічної та філософської
науки України та інших країн світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психологічної і педагогічної літератури показав, що
сьогодні створено суттєву теоретичну базу для вивчення
проблем підготовки майбутніх учителів до професійної
діяльності (І. Батракова, А. Тряпіцина, М. Берулова,
М. Кларін, Л. Кулікова, А. Кузнєцов, В. Сластьонін та
ін.). Загальні питання формування особистості вчителя
досліджували С. Архангельський, В. Войтко, С. Гонча-

ренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, Н. Кузьміна, Н. Кічук,
С. Сисоєва, Р. Хмелюк, Т. Яценко та ін.
Нове розуміння місця й ролі педагогічних дисциплін
у професійному становленні майбутнього вчителя зумовило пошук нових підходів, чому присвячені роботи
А. Алексюка, М. Ахметової, В. Бондаря, Г. Васяновича,
С. Вітвицької, М. Гаврилової, А. Орлова, Н. Радіонової,
В. Сенченко та ін. Проте питання формування системи
професійних якостей майбутнього вчителя залишається
актуальним. Адже, як зазначає Г. Васянович, сьогодні
«педагогіка як наука в усьому світі зазнає сутнісних
трансформацій, вона репрезентує найцікавіші результати
соціальної гуманістики, культури. Водночас, вона
допомагає молодим людям знайти відповідь на питання
про сенс життя, можливості розвитку і діяльності в
умовах складного глобалізованого світу» [2].
Метою статті є визначення сучасних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи у наукових розвідках учених на сучасному етапі.
Матеріал і результати дослідження. На початку нового тисячоліття, на думку Семена Гончаренка, однією з
найважливіших глобальних проблем розвитку освіти
вважається її фундаменталізація. Фундаменталізація
освіти на сучасній основі має виступати провідним
імперативом освітніх реформ, означає спрямування її на
узагальнені та універсальні знання, формування загальної
культури і розвиток узагальнених способів мислення і
діяльності. Учений зазначає, що фундаменталізацію
освіти слід розглядати як один з провідних загальнодидактичних принципів, покладених в основу сучасної
багаторівневої освіти [3].
Фундаменталізація освіти ставить такі вимоги до сучасного рівня загальнонаукової та професійної компетентності майбутніх фахівців: володіння системою фундаментальних методологічних, спеціальних та культурологічних
знань; здатність до ціннісно-смислового самовизначення
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в сучасному соціокультурному, інформаційному та
професійному просторі; розвинуте теоретичне мислення;
високий рівень професійної культури; володіння загальнонауковими професійно значущими методами наукового
пізнання; готовність до культуротворчого діалогу;
здатність на основі системного підходу проектувати
пізнавальні інформаційні моделі, проблемні ситуації, а
також моделі дослідницької, творчої діяльності з їх
розв‟язання [3].
Як зауважує Л. Онищук, головним завданням фундаментальної освіти є створення оптимальних умов для
розвитку гнучкого та багатогранного мислення, різних
способів пізнання дійсності, для виникнення внутрішньої
потреби в саморозвитку та самоосвіті впродовж життя.
Фундаментальна освіта стане дієвим інструментом
формування наукової компетентності сучасного професіонала, каталізатором творчої свободи [6].
В останнє десятиріччя значно збільшилась кількість
наукових праць, присвячених проблемі інноваційного
підходу до професійної підготовки майбутніх педагогів.
М.В. Артюшина пропонує модель психолого-педагогічної
підготовки, в основі якої покладено ідею про створення
сприятливих умов для формування інноваційних властивостей особистості і відповідної поведінки. На думку
М.В. Артюшиної, в основі концепції єдиної стратегії
інноваційного розвитку студентів у професійній підготовці
має бути закладена ідея інтеграції особистісних,
соціальних і діяльнісних аспектів у реалізації єдиної
стратегії інноваційного розвитку [1].
Для забезпечення підготовки особистості до інноваційної діяльності змісту навчання у вищій школі має бути
притаманна проблемність, актуальність, образність;
використання сучасних інформаційних засобів, комп‟ютерних технологій. Важливими характеристиками змісту
навчання для розвитку інноваційності має бути гнучкість
та варіативність; активне залучення студентів до пошуку
і опрацювання, особливо оновлення необхідної інформації,
при цьому має заохочуватись особисте прийняття матеріалу, критична оцінка привнесення особистого досвіду,
взаємонавчання [4].
Особлива функція освіти полягає в тому, що своїм змістом вона закладає базові, фундаментальні основи культури
особистості. Персоналізований підхід в освіті визнаний
науковцями провідною тенденцією сучасної педагогічної
теорії і практики, має на меті відкрити і розвинути
особистість кожного студента, необхідно вивчати і знати
особистість студента в усіх її виявах. Педагог повинний
обирати зміст, форми, цілі, методи і засоби виховання і
навчання з урахуванням особистісних рис студентів.
Педагог виходить з того, що тільки особистість може
сформувати особистість. Тому педагог повинний враховувати і специфіку своєї особистості, працюючи над своїм
особистим стилем педагогічної діяльності. Таким чином,
під персоналізованим навчанням розуміють таке навчання,
у процесі якого здійснюється персоналізація тих, хто
вчиться і тих, хто вчить. «Професійний розвиток невіддільний від особистісного – в основі одного і другого лежить
принцип саморозвитку, що детермінує здібність особистості перетворювати особисту життєдіяльність у предмет
практичного перетворення, що веде до вищої форми життєдіяльності особистості – творчої самореалізації» [5].
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Формування професійних якостей неможливо здійснити
без персоналізованого підходу та його педагогічних
принципів.
Основним результатом роботи зі студентами повинно
стати повернення до сутності педагогічної професії, що
передбачає опору на досягнення і успіх дитини, а також
орієнтацію на оптимістичне сприймання нею світу в усій
його складності й у відповідності зі стратегіями модернізації освіти.
Одним з аспектів організації супроводу студентів у
педагогічному вищому навчальному закладі є проблема
вивчення індивідуальних здібностей майбутніх учителів
і можливостей їх врахування у навчально-виховному
процесі, однак ці дослідження не повинні звужуватися
до індивідуального підходу. Майбутній учитель в умовах
модернізації освіти розглядається як суб‟єкт діяльності,
як носій ініціативи, здібний до самопізнання і самовиховання.
Сьогодні українська вища школа переживає період
інтеграції у європейський освітній простір. Основні
проблеми підготовки вчителів початкових класів у
країнах Європи співпадають з тими проблемами, які
вирішують українські науковці. Викликає інтерес досвід
підготовки вчителів початкових класів у Франції, що
включає в себе наступні напрямки: вмотивованість
вибору педагогічної професії (майбутні студенти відбираються на основі спеціальної співбесіди); формування
особистісних якостей учителя початкових класів за
допомогою курсів за вибором; підготовка до рішення
таких проблем як шкільна адаптація дітей різних етнічних
груп; практична спрямованість у викладанні психології
та педагогіки.
Важливою умовою, що забезпечує ефективну професійну підготовку вчителя початкових класів, є модернізація
педагогічної практики у відповідності з трьома моделями:
педагогічна практика виграє підпорядковану роль; в ході
практики студенти оволодівають тільки методичними
прийомами; студенти оволодівають аналітичною педагогікою і методичними прийомами.
У німецьких вищих навчальних закладах спостерігається стійка тенденція до скорочення лекційних занять і
збільшення семінарських. Практикується підготовка до
проведення семінарів самими студентами, індивідуальна
форма роботи зі студентами займає все більше місце у
навчальному процесі.
Аналізуючи досвід педагогічних вищих навчальних
закладів різних країн з професійної підготовки вчителів
початкових класів, можна виявити наступні тенденції
удосконалення навчання студентів:
 психолого-педагогічна і соціологічна спрямованість
змісту педагогічної освіти;
 практична підготовка майбутнього вчителя до спілкування на основі тренінгових занять;
 реформування педагогічної практики;
 використання практико-орієнтованих форм навчання:
мікровикладання, моделювання навчальних ситуацій, аналіз
відеофрагментів уроків, шкільні та лабораторні практикуми;
 використання інформаційних технологій;
 підвищення ролі самостійної підготовки студентів.
Висновки. Розглянутий досвід підготовки вчителів
початкових класів дозволяє нам визначити наступні
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умови модернізації професійної підготовки вчителя
початкових класів у системі вищої педагогічної освіти:
розробка теоретичних моделей діяльності учителя
початкових класів нового типу; обґрунтування критеріїв
особистісно професійного розвитку майбутнього вчителя
початкових класів; розробка моделі забезпечення продуктивного особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя початкових класів; виявлення педагогічних
умов, що лежать в основі ефективного реформування
навчально-виховного процесу; мобільність і варіативність
вибору студентом рівня професійної кваліфікації, додаткової спеціальності, спеціалізації, що забезпечить побудову індивідуальної освітньої стратегії.
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MODERN APPROACHES TO PROFESSIONAL TRAINING OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER
Modern pedagogical science is aimed at reforming the education system in Ukraine. Changing the life of society and
expanding international relations requires raising the level of future specialists, the formation and development of
psychologically competent and highly skilled teachers from modern education. They are to be oriented towards the personality
in education and students upbringing.
The urgency of the chosen topic is caused by the strategic objectives of the state policy outlined by the Education Law of
Ukraine, the Concept of the New Ukrainian school, according to which the process of education and training should be
oriented towards effective mastering of knowledge.
The aim of our study was to find new approaches to the training of modern primary school specialists; a number of
theoretical (analysis of scientific sources) and practical (testing, sociometry) methods were used; the provision of the future
primary school teacher productive personally professional development model is developed.
Key words: modern education, New Ukrainian school, theoretical methods, practical methods, primary school teacher,
personally professional development, primary school.

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019

84

УДК 378
Казанжи О.В.,
к.філол.н., доцент кафедри початкової освіти Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,
kazanzhy_a@ukr.net
Україна, м. Миколаїв

КОНТЕКСТНЕ ВИВЧЕННЯ КАЗОК Г.К. АНДЕРСЕНА
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Проблема контекстного вивчення художніх творів на заняттях з дитячою літератури в процесі
підготовки майбутніх фахівців початкової школи є актуальною в умовах створення нової української
школи, в основі якої лежить компетентнісний підхід до навчального процесу. Контекстне вивчення
художнього твору достатньо ефективне для розуміння його проблематики й ідеї, проте такий підхід
часто ігнорується під час аналізу літературних казок. У статті запропоновано контекстне вивчення
творчості данського казкаря Г.К. Андерсена, зокрема таких творів, як: «Гидке каченя», «Снігова
королева», «Русалонька», «Равлик і кущ троянди».
Ключові слова: контекст, контекстне вивчення, біографічний контекст, аналіз, літературна казка,
підтекст, світогляд.
Постановка проблеми. Початок ХХІ століття позначився для України значними змінами, які відбулися в
різних сферах діяльності суспільства. Кардинальної
реорганізації зазнала українська освіта. Так, створення
Нової української школи стало серйозним кроком до
реалізації новітніх підходів у системі навчання й
виховання дітей. У цих умовах з‟являється нагальна
потреба у підготовці нових фахівців. Сьогодні час
висуває серйозні вимоги до особистості вчителя, а також
до його професійних якостей, які формуються, в першу
чергу, на заняттях з різних методик, а також під час
опанування загальноосвітніми дисциплінами, серед яких
осібне місце посідає дитяча література.
Новітні освітні програми, базуючись на компетентнісному підході, дають можливість вчителеві творчо підходити до вивчення предметів, що особливо важливо для
роботи з мовно-літературною галуззю, власне з літературою. Але креативний підхід вимагає від педагога глибоких
знань художньої літератури й літературознавства. Тому
на заняттях з дитячої літератури студент має ознайомитися
з основними творами письменників для дітей, навчитися
їх аналізувати й правильно інтерпретувати.
Найбільш продуктивним є контекстне вивчення художніх творів. Це питання в методиці літератури аналізували
В. Гладишев, Л. Мірошніченко, І. Синиця, М. Соколов,
О. Чирков. За визначенням В. Гладишева, який пропонує
контекстне вивчення літературного твору впроваджувати
під час вивчення літератури в школі, варто розуміти
визначення окресленого поняття як таке вивчення твору,
при якому він сприймається як унікальне, неповторне,
самодостатнє явище в рамках життя і творчості письменника (біографічний контекст), у рамках певного етапу
розвитку історико-літературного процесу і літератури
взагалі (літературознавчий контекст), у рамках розвитку
національної та світової культури (культурологічний
контекст), у рамках морально-естетичного досвіду
читача (особистісно-значущий контекст) [4, с.165]. Як
зауважує дослідник, провідну роль у створенні художнього
твору відіграє саме біографічний контекст, адже саме
особистість письменника, його світогляд впливають на

унікальність продукту його творчості. Учитель повинен
добре знати не лише основні віхи життя й творчості письменника, але й ті події, які безпосередньо вплинули на
формування його морально-етичної позиції. Вивчення
твору в біографічному контексті вимагає ретельного
відбору матеріалу, який безпосередньо пов‟язаний з
творами, врахування вікових особливостей читачів, а
також педагогічного такту стосовно тих подій з життя
митця, які є компрометуючими побутовими подробицями
[4, с.167]. Безумовно, важливими для розуміння художнього твору є й інші окреслені контексти, але усі вони
тісно пов‟язані з біографічним. Таким чином, інтерпретувати літературний твір не можливо поза системою контекстів. Часто цей підхід ігнорують під час аналізу літературних казок, через що казка сприймається надто спрощено,
а її ідея часто зводиться до поверхового моралізаторства.
Осібне місце в літературі посідає творчість
Г.К. Андерсена. Казки письменника адресовані як дітям,
так і дорослим, про що письменник неодноразово натякав у
автобіографії та листах [2;7]. Тому в кожному творі
казкаря є глибинний прихований філософський зміст,
який необхідно осягнути для визначення головної думки.
Як зауважує Н. Півнюк, не можна стверджувати, що дітям
необхідна вся глибина казки, але педагогові вона потрібна,
щоб знайти оптимальну форму подання дітям правильної
розстановки акцентів [8, с.40]. Таким чином, щоб осягнути
глибину казок Г.К. Андерсена, прочитати її між рядків і
зрозуміти підтекст, необхідно повсякчас звертатися то
біографії письменника. Отже, мета статті полягає в
тому, щоб розкрити особливості казок Г.К. Андерсена за
допомогою контекстного підходу й показати доцільність
й ефективність такої методики.
Виклад основного матеріалу. Протягом 1846–1865 року Г.Х. Андерсен писав автобіографію «Казка мого життя».
Саме тут зосереджені основні етапи життя письменника,
а також викладено його власну оцінку того, що довелося
пережити. Тому аналізувати твори митця варто, ознайомившись з цією автобіографією. Твір починається словами:
«Моє життя – прекрасна розкішна казка. Якби тоді, коли
я вступив у світ маленьким бідним самотнім хлопчиком,
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до мене з‟явилася б усемогутня чарівниця й сказала:
«Обери собі мету й напрямок, а я буду тебе направляти й
захищати!» – моя доля не могла б бути щасливішою, розумнішою й кращою. Історія мого життя скаже всім людям
те саме, що говорить мені: Господь Бог усе направляє на
краще» [2]. Віра в краще, часом наївний, але твердий
оптимізм вплинули на становлення Андерсена як письменника. Світогляд казкаря формувався в атмосфері глибокої
набожності, яка панувала в його родині, тому з дитинства
майбутній митець засвоїв істину: «Необхідно багато
страждати, зате потім з тебе вийде що-небудь» [2]. Ця
думка лежить в основі багатьох казкових творів
Г.К. Андерсена. Яскраве втілення вона віднайшла в
автобіографічній казці «Гидке каченя». Казка тісно
пов‟язана з життям письменника. Шлях до слави, яку
напророчила Андерсену стара гадалка в Оденсе, був
надзвичайно тернистим. У «Казці мого життя» митець
пригадує, як з однією торбинкою приїхав до Копенгагена,
як влаштувався співати в театр, але, втративши голос,
вимушений був поневірятися без роботи, а грошей не
вистачало навіть на їжу; як його неординарність, щирість і
бідність часто ставали предметом насмішок серед представників вищого суспільства. «На мене дивилися як на
якесь курйозне явище, розважалися мною, а я бачив у
кожній усмішці усмішку схвалення», – пише Андерсен
[2]. Суспільство, в якому він не знаходив підтримки й
наражався на глум і нерозуміння, письменник змалював
в образі пташиного двору, а себе в образі гидкого каченяти,
який, достойно, з дивовижним смиренням витримавши
всі випробування долі, перетворився на прекрасного
лебедя. Слова, які точно схарактеризували долю письменника: «Не біда з‟явитися на світ у качиному гнізді, якщо
ти вилупився з лебединого яйця» [1, с.193], – ще за його
життя перетворилися на прислів‟я.
Взагалі варто зазначити, що Андерсен став казкарем
не випадково. Його дитинство пройшло серед переказів
та легенд, які переповідали жінки під час збирання
хмелю, у прядильні, батько часто читав йому «Тисячу і
одну ніч». Письменник мав надзвичайно вразливу душу
й бурхливу фантазію. В автобіографії митець згадує: «На
третій день ввечері батько помер. Тіло його залишили
лежати в ліжку, а ми з матір‟ю вляглися на підлозі. Всю
ніч співав цвіркун. «Він вже вмер! – говорила йому мати. –
Нема чого тобі кликати його, його забрала крижана діва!»
І я зрозумів, що мати хотіла цим сказати, Я пам‟ятав ще,
як минулої зими, коли вікна замерзли, батько показав
нам у крижаних візерунках на вікні, щось, схоже на жінку,
яка простягала вперед обидві руки. «За мною прийшла.
Чи що?» – сказав він тоді в жартома. Тепер мати згадала
про це, и слова її глибоко запали мені в душу» [2]. Так у
казкових оповідях Андерсена виник образ крижаної
діви, власне у «Сніговій королеві» й «Крижаній діві».
Багато народних казок Андерсен інтерпретував посвоєму. На їхній основі написані: «Кресало», «Дикі
лебеді», «Нове вбрання короля», «Великий Клаус і Малий
Клаус» та інші.
До автобіографічних творів письменника слід віднести
казку «Равлик і кущ троянди». Її створенню послужила
подія з життя. Під час подорожі митець посварився зі
своїм другом Йоганом Колліном, який наговорив йому
багато зайвого. Андерсен образився й, схвильований,
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зачинився в кімнаті, але за кілька годин вийшов щасливий і

продекламував нову казку. У ній в образах равлика й
куща троянди зображено відповідно критика й поета, як
зазначає сучасник казкаря данський письменник Карстен
Хаух [6]. Проте ці образи є символічними, адже за їх
допомогою Андерсену вдалося у стислій формі змалювати
картину життя в людському суспільстві.
Наступні твори казкаря, про які піде мова в дослідженні, варто аналізувати з позиції його моральноетичних поглядів. Так, казка «Снігова королева» – це не
просто історія про щиру й віддану любов маленької Герди
до Кая, яка врятувала хлопця від чар володарки крижаного
царства. Її ідейний зміст набагато глибший, на ній
позначилася глибока релігійність письменника. У цій
казці змальовується боротьба Бога і диявола за людські
душі, про що читач дізнається вже з «Оповідання першого». Н. Півнюк пропонує у своєму дослідженні дати відповідь на такі питання до казки, які допомагають подивитися
на неї під іншим кутом. Так дослідниця піднімає питання,
чому Снігова королева, персонаж негативний, є зовні
надзвичайно гарною. Очевидно, Андерсен вказує на
дисгармонію між видимим і сутністю, крім того, зло
часто буває привабливим [9, с.52]. Наступний важливий
акцент зроблено на віці головних героїв: і Кай, і Герда
на початку твору – діти. Чому саме маленькій дівчинці
необхідно було рятувати хлопця? Відповідь на це питання
звучить у словах фінки, яка відмовилася наділити Герду
силою дванадцяти богатирів: «Сильніше, ніж вона є, я не
можу її зробити. Чи не бачиш, яка велика її сила? Не бачиш, що їй служать люди і тварини? Адже вона боса обійшла півсвіту! Не в нас займати їй силу! Її сила – в її серці, в
її милому, невинному дитячому сердечку» [1, с.228]. І це
одна з ключових фраз для розуміння головної думки казки.
На думку Н. Півнюк, автору важливо було показати, що
фізична сила ніщо перед силою духовною [9,с.53]. А в
чому ж вона? У чистій і сильній любові Герди до Кая, і,
звичайно, у безмежній вірі, у любові до Бога, символом
якої є у казці троянди [5]. Творець неодноразово допомагає
дівчинці, а вона у скрутні хвилини звертається до Нього
з молитвами. Крім того, Андерсен вводить у казку псалом:
«Розы цветут… Красота, красота! // Скоро узрим мы младенцы Христа» [1, с.232]. Саме у ньому закладена мораль
казки, що прозвучала в уривку з Євангелія, яке читала
вголос бабуся: «Якщо не будете як діти, то не ввійдете в
царство небесне». Як розуміти ці слова? Дитина – чисте
й світле створіння, здатне на щирі почуття. Тому й треба
берегти в собі дитину. Наприкінці твору Кай і Герда вже
дорослі люди, але діти серцем і душею. Як справедливо
підсумовує Н. Півнюк «Снігова королева» – це казка про
рятівну силу кохання, яка веде до Бога…, і про диявола,
який хоче вбити цю любов. Але Бога йому ніколи не подолати – у цьому оптимізм казки і життя» [9, с.54].
Християнські погляди письменника позначилися й на
казці «Русалонька». На осібну увагу заслуговує уривок з
листа до Інгемана від 11 лютого 1937 року: «Я не поставив
безсмертя душі своєї Русалоньки, як de la Motte Fouque
своєї «Ундини», у залежність від кохання до неї людини.
Право, це безглуздо. Усе в такому випадку залежало б
від випадку. Я примусив свою русалоньку піти більш
природним і досконалим шляхом. Жоден поет, здається,
ще не вказував на цей шлях, и я радий, що можу вказати

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
його в своїй казці» [7]. Що ж це за шлях, яким так пиша-

ється автор казки. Н. Півнюк звертає увагу на розмову
Русалоньки з бабусею, яка багато розповідала онуці про
людей, про те, що вони, на відміну від морських жителів,
мають безсмертну душу, що після смерті відлітає в небо
прямо до зірок. Пізніше закохана у принца морська красуня висловлює бажання не лише бути поряд з коханим,
але й отримати безсмертну душу. І знову перед читачем
розгортається тернистий шлях до Бога. Русалонька
приносить у жертву свій чудовий голос, позбавляється
можливості повернутися додому, витримує нестерпний
біль і, врешті, віддає своє життя заради кохання. Але
водночас у неї з‟являється можливість отримати людську
душу. Таким чином, «русалонька – казка про любов, але
не у вузькому значенні цього слова. Вона про любов як
про сенс життя, любов як шлях до Бога, від якого розходяться різні дороги іншої любові» [9, с.56].
Висновки. Отже, вивчення творчості письменника не
можливе поза контекстом, як біографічним, літературознавчим, так і культурологічним. Контекстний підхід
сприяє кращому розумінню ідеї твору, його проблематики,
дає можливість встановити обставини його написання.
Усе це важливо в процесі аналізу художнього твору,
тому окреслений напрям у методиці вимагає подальшого
дослідження й використання в практиці роботи з майбутніми фахівцями початкової школи.
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H.C. ANDERSEN’S TALES CONTXTUAL STUDYING IN THE PROCESSE
OF FUTURE SPECIALISTS OF PRIMARY SCHOOL PREPARING
The article raises the problem of the artistic works context study at the children‘s literature classes in the process of
training elementary school future specialists. It is relevant in the context of creating a new Ukrainian school which is based on
a competent approach to the educational process. Contextual study of artistic works is sufficiently effective for understanding
its issues and ideas, but such an approach is often ignored in the analysis of literary tales as it is noted in the study. The article
suggests examples of the contextual studying method use while getting acquainted with the creative works of Danish storyteller
H.C. Andersen. Considering the biographical, moral, aesthetic and cultural contexts, the following works have been analyzed
in the study, such as: «The Ugly Duckling», «The Snow Queen», «The Little Mermaid» and «The Snail and the Rosebush».
Key words: context, contextual study, biographical context, analysis, literary tales, subtext, world view.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ
РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті аналізується психолого-педагогічна проблема визначення особливостей та умов
формування та розвитку рефлексивної культури у майбутніх офіцерів Збройних сил України під час
навчання у вищих військових навчальних закладах системи військової освіти України. Рефлексивна
культура майбутнього офіцера є особистісною та одночасно професійною якістю курсанта як
військовослужбовця, майбутнього управлінця та спеціаліста окремого напрямку професійної діяльності,
створює підґрунтя до його постійного розвитку та самовдосконалення як особистості та як
військового професіонала. Рефлексивне ставлення курсанта до освітньої та військово-професійної
діяльності та до аналогічної діяльності інших суб‘єктів освітньо-виховного процесу вищого військового
навчального закладу є визначальною психолого-педагогічною умовою усвідомлення себе як військового
професіонала та управлінця, критичного аналізу власної діяльності та діяльності інших суб‘єктів,
вироблення власного бачення шляхів самовдосконалення.
Ключові слова: курсант, майбутній офіцер, рефлексія, рефлексивна культура, освітньо-виховний
процес, вищий військовий навчальний заклад.

Постановка проблеми. Професійна діяльність
офіцера є специфічною, в першу чергу через інтеграцію
в ній управлінських, правових, соціальних, психологічних,
етичних та інших аспектів, які пов‟язані з необхідністю
ухвалення офіцерами самостійних і обґрунтованих
рішень. Сучасні умови виконання службово-бойових
завдань офіцерським складом вимагають нових підходів
до організації їхньої професійної підготовки у ВВНЗ,
пошуку шляхів індивідуалізації освітнього процесу та
забезпечення умов самореалізації курсанта як військового
професіонала та особистості на різних етапах службової
діяльності.
У зв‟язку з цим важливим завданням є формування у
офіцерів адекватного розуміння необхідності суб‟єктного
вкладу в зміну якісних параметрів об‟єкта діяльності,
розвиток рефлексивної культури у майбутніх офіцерів
ЗСУ в процесі професійної підготовки як основи їх суб‟єктної компетентності, актуальною є потреба пошуку
шляхів формування майбутнього офіцера зі сформованим
креативним мисленням, здатного об‟єктивно оцінювати
ситуацію, самостійно ухвалювати виважене рішення та
відповідати за нього, аналізувати власну службову
діяльність через потенціал професійної рефлексії, що
створює передумови швидкого та безболісної їх адаптації
до умов виконання завдань та їх реалізації.
Мета роботи – аналіз психолого-педагогічних підходів
до проблеми формування рефлексивної культури фахівця
та визначення особливостей та умов формування та розвитку рефлексивної культури у майбутніх офіцерів Збройних
сил України під час навчання у вищих військових навчальних закладах, оскільки означене актуальне питання ще
не має достатнього теоретичного, методологічного та
методичного обґрунтування в педагогічній науці.
Виклад основного матеріалу. Перші згадки про рефлексію відображені у працях давньогрецьких філософів

Сократа, Платона та Аристотеля [6], подальшого розвитку
обумовлена дефініція здобула у напрацюваннях представників західноєвропейської філософії XVII–XVIII століття.
Рефлексію як пізнання трактував І. Кант, тоді як Г. Гегель
вважав її рушійною силою розвитку людини, обумовлю-

ючи рефлексію суб‟єктивну, яка спрямована на людину,
та рефлексію об‟єктивну, що має прояв у діяльності.
Розгляд рефлексії у філософії переважно здійснюється
через розуміння суб‟єктом причин та передумов формування поглядів та власних суджень, що є одним із методів
розвитку мислення, пізнання себе та інших людей через
усвідомлення як власних поглядів та думок про інших,
так і усвідомлення поглядів та думок інших людей про
себе, забезпечуючи перехід від включення самосвідомості
в діяльність до формування ставлення суб‟єкта до діяльності як об‟єктивної дійсності та усвідомлення себе в ній.
В контексті дослідження питання організації та розвитку психіки людини рефлексія як наукова категорія
перебувала в спектрі уваги І. Сечєнова, Б. Ананьєва,
П. Блонського, Л. Виготського, С. Рубінштейна та ін.,
які обумовлену дефініцію визначали як один з важливих
чинників становлення і розвитку особистості.
Не втрачає актуальності дослідження питання рефлексії
в сучасному науковому дискурсі, зокрема вона була в
спектрі наукового пошуку А. Анікіної, А. Асмолова,
М. Бахтіна, І. Беха, Г. Бізяевої, Л. Деркача, А. Зака,
Е. Зеера, Є. Ісаєва, Я. Коломінського, А. Карпова,
С. Кондратьєва, В. Кривошеєва, В. Лефевра, Б. Ломова,
М. Найдьонова, М. Савчина, В. Сластьоніна, В. Слободчикова, І. Семенова, С. Степанова, Г. Щедровицького,
В. Якуніна та ін.
Актуальним є питання дослідження рефлексії серед
зарубіжних науковців. Так, питання рефлексії та її
впливу на розвиток активного досвіду й практики досліджують С. Вайлдман та Д. Колб, усвідомлення стратегій
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навчання через рефлексивне сприйняття перебуває в
спектрі наукового пошуку низки науковців, серед яких
С. Аткінс, К. Марфі, Р. Вайт, Д. Кірпатрик та ін., рефлексивні моделі освіти досліджують М. Ліпман та Р. Познер,
питання розвитку рефлексії у груповій взаємодії –
Р. Кулд, Дж. Селлер та ін.
На думку С. Рубінштейна, рефлексія є основою існування людини та передумовою способів її існування:
«Перший – життя, яке не виходить за межі безпосередніх
зв‟язків, у яких живе людина: спочатку батько і мати,
потім подруги, вчителі, потім чоловік, діти і т.д. Тут
людина вся всередині життя, всяке її ставлення – це
ставлення до окремих явищ, але не до життя в цілому.
Другий спосіб існування пов‟язаний з появою рефлексії.
Вона наче призупиняє, перериває цей безперервний
процес життя і виводить людину подумки за його межі.
Людина наче посідає позицію поза ним» [3, с.90].
Г. Костюк підкреслював, що «важливу роль в успішному перебігу розуміння відіграє … вміння аналізувати
свій власний процес мислення» [2].
Здійснення аналізу власного процесу мислення, на
наше переконання, забезпечує усвідомлення суб‟єктом
особливостей та передумов сприйняття та оцінки його
іншими, аналізуючи себе як об‟єкт дослідження та спостереження через звернення уваги на власне буття, знання,
вчинки, думки та почуття. Усвідомлюючи їх, суб‟єкт
аналогічним чином аналізує ставлення інших людей
стосовно себе, що, з огляду на особливості військовопрофесійної діяльності, обумовлює виняткову важливість
рефлексії в процесі професіоналізації майбутніх
офіцерів.
Ми розділяємо погляди В. Слободчикова та
Г. Цукермана, які рефлексію визначають як універсальний
психічний механізм подолання меж свого способу життя [5, c.27].
В процесі пізнання суб‟єкт здійснює самоаналіз своїх
станів та здійснених вчинків через призму власного
досвіду та освіченості, рівня розвитку особистої моралі,
визначаючи власні норми та межі їх контролю в подальшій
діяльності. Спрямування мислення людини на свій внутрішній світ, на думку І. Беха, відмежовує особистісне
розуміння рефлексії від інтелектуального. Виокремлюючи
форми особистісної рефлексії – регулятивну, визначальну,
синтезуючу, створювальну, науковець зазначає, що особистісна рефлексія пов‟язана з духовним Я особистості та
забезпечує її саморозвиток [1].
Узагальнюючи погляди науковців на дефініцію
«рефлексія», ми погоджуємося із І. Семеновим та
С. Степановим, які аргументовано визначають її як
«переосмислення людиною стосунків з предметно-соціальним світом (що актуалізуються в результаті спілкування
з іншими людьми та активного засвоєння норм і засобів
різних діяльностей), яке виражається, з одного боку, у
побудові нових образів себе, що реалізуються у вигляді
відповідних вчинків, а з іншого – у виробленні більш
адекватних знань про світ з їх подальшим утіленням у
вигляді конкретних дій. Рефлексія не лише забезпечує
диференціацію в людському «Я» окремих підструктур,
наприклад «Я-фізичне тіло», «Я-супільна істота», «Ятворець», але і їх інтеграцію в неповторному цілісному

88

«Я» [4, с.37-38], що в повній мірі притаманне потребам
військово-професійної діяльності сучасного офіцера.
В основі рефлексії як новоутворення психіки в процесі
розвитку особистості курсанта як суб‟єкта освітньої та
військово-професійної діяльності, на наше переконання,
лежить сприйняття себе та власної діяльності, сприйняття
іншими його та його діяльності, що стимулює аналіз
обумовленого сприйняття, і, як наслідок, формування та
становлення зрілої та відповідальної особистості майбутнього офіцера.
Виходячи із актуальності рефлексії у професіоналізації
курсанта під час навчання у ВВНЗ, рефлексивна культура
майбутнього офіцера, на наше переконання, є системним
новоутворенням особистості курсанта в результаті його
внутрішньої активності як суб‟єкта військово-професійної
та освітньої діяльності в процесі професійної підготовки
у ВВНЗ, що забезпечує формування ставлення до діяльності та до себе в цій діяльності.
Рефлексивна культура майбутнього офіцера як складова культури військового професіонала реалізується
через рефлексивні механізми в професіоналізації
офіцерів, які ми визначаємо як процес вирішення різнопланових завдань, що спрямовані на взаємне збагачення
особистості майбутнього офіцера, формування його
світогляду та відповідальності за власне буття. Функціонування рефлексивних механізмів обумовлюється впливом
ряду факторів, серед яких визначальними щодо професіоналізації майбутнього офіцера є рівень розвитку його
самосвідомості, мотивація та сформованість мотивів
діяльності, здатність до аналізу власних дій та ідентифікації себе з іншим.
В основі формування в процесі професійної підготовки
рефлексивної культури у майбутніх офіцерів ЗСУ як
основи їх суб‟єктної компетентності є основні принципи
теорії про закономірності розвитку людини та спеціаліста
зокрема. До ключових з них ми відносимо наступні:
– суб‟єктності, що передбачає формування особистості
майбутнього офіцера під час навчання у ВВНЗ як суб‟єкта
особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення, з належним рівнем сформованості здатності та
усвідомленої потреби самостійного мислення, активності в
освітній та військово-професійній діяльності;
– інтегративності, що передбачає об‟єднання знань та
досвіду закономірностей формування та розвитку рефлексивної компетентності спеціаліста та майбутнього
офіцера зокрема;
– системності, що передбачає узагальнення та вироблення структури образу особистості майбутнього офіцера з
належним рівнем сформованості рефлективної компетентності.
Серед функцій, які є визначальними з огляду на потребу формування рефлексивної культури майбутнього
офіцера, ми виокремлюємо наступні: розвиваючу, соціальну, пізнавальну, регулятивну та інтегруючу функції.
Так як сформована рефлексивна культура майбутнього
офіцера стимулює самоаналіз, оцінку курсантом свого
«Я», виокремлюючи об‟єктом самопізнання його власне
«Я», для розвитку рефлексії та формування рефлективної
культури курсанта під час навчання у ВВНЗ необхідним
вбачається реалізація наступних умов:
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– налагодження, підтримання та розвиток вербального
та невербальний зворотного зв‟язку між суб‟єктами
освітньо-виховного процесу ВВНЗ;
– формування у курсанта потреби у постійному співвіднесенні результатів своєї діяльності та їх порівнянні
як з власними, так і з результатами діяльності інших
курсантів;
– формування та підтримання стійкої потреби у майбутнього офіцера в самоспостереженні за своїми думками та
почуттями, мотивами діяльності, здійсненими вчинками та
корегування їх у подальшому.
Ефективність формування рефлексивної культури
майбутнього офіцера як суб‟єкта освітньої та військовопрофесійної діяльності у ВВНЗ визначається низкою
чинників, серед яких: індивідуалізація освітнього
процесу, створення умов для практичного виконання
майбутнім офіцером завдань військової служби спільно
з носіями професійного досвіду, запровадження в освітній
процес інтерактивних педагогічних технологій, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій та пошуку
нестандартних та нетипових варіантів вирішення службово-бойових ситуацій, визнання пріоритетності рефлексивних механізмів у забезпеченні функціонування освітнього
середовища ВВНЗ, що є основою формування та розвитку
рефлексивного стилю мислення у майбутнього офіцера.
Отже, ураховуючи об‟єктні умови професіоналізації
офіцера, етапами формування рефлексивної культури
майбутнього офіцера визначаємо наступні:
І-й етап – освітня та первинна військово-професійна
діяльність курсанта у ВВНЗ, опануваннями основами
військової служби, що співвідноситься з періодом
першого – другого курсів навчання. Початковий етап
формування професійної рефлексії пов‟язаний із формуванням рефлексії не як професійної якості, а як базового
особистісного утворення, що реалізується у зверненні
курсанта до себе, з формуванням мотивації до рефлексивної діяльності, а також знань щодо сутності самого
феномену рефлексії та вмінь, відповідних до особистісної
та інтелектуальної рефлексії.
На цьому етапі переважними є саме ці типи рефлексії,
хоча й починають з‟являтися елементи комунікативної
рефлексії. Якщо говорити про типи рефлексії, що виокремлюються за часовим критерієм, то переважає ситуативна й ретроспективна рефлексія; за спрямованістю –
інтрапсихічна. Тобто зазначене поглинання «у себе» є
тільки підґрунтям щодо формування рефлексивної компетентності.
ІІ-й етап – навчання курсанта на третьому – четвертому
курсах ВВНЗ. Під час цього етапу відбувається формування професійної рефлексії вже як професійно-особистісної якості майбутнього офіцера, тобто відбувається
поглинання «у професію». Мотивація до рефлексивної
діяльності стає більш усвідомлюваною й стійкою, тобто
мотиви набувають статусу фіксованої установки. Окремі
аспекти рефлексивної компетентності пов‟язані з
формуванням системи знань і вмінь, необхідних у сфері
реалізації міжособистісного пізнання, оскільки переважною є комунікативна рефлексія. Тобто рефлексивна
орієнтація на себе в минулому, змінює вектор орієнтації
на інших та себе в майбутньому. Продовжують також
розвиватися й поширюватися особистісна та інтелекту-
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альна рефлексія. Має місце формування професійних
цілей та чітко окреслених засобів їх реалізації.
ІІІ-й етап – професійна діяльність, виконання обов‟язків військової служби як офіцера (перший – другий
рік після закінчення ВВНЗ). У процесі професійної
діяльності відбувається формування рефлексивної
компетентності як цілісної, інтегрованої професійноособистісної якості офіцера. Мотиваційний компонент
зазначеного характеризується стійким ціннісним
ставленням до рефлексивної діяльності. Когнітивні й
операційно-діяльнісні аспекти рефлексивної компетентності даного етапу пов‟язані з формуванням знань й умінь,
що відбивають вищі типи військово-професійної рефлексії
й реалізуються у процесі аналізу, проектування, моделювання, прогнозування своєї рефлексивної діяльності, а
також рефлексивної діяльності інших. Отже, переважними
є вищі типи професійної рефлексії, а саме: комунікативна
та перспективна. На цьому етапі вже повною мірою реалізуються функції рефлексивної компетентності, що
зумовлюють розвиток мотиваційної, смислової, суб‟єктної
сфери офіцера.
З оляду на особливості, приматанні професії офіцера
та умовам виконання ним службово-бойових завдань,
вважаємо, що розвитку рефлексивної культури курсанта
під час навчання у ВВНЗ сприятиме:
– створення та забезпечення функціонування освітного
простору ВВНЗ як рефлексивно орієнтованого середовище
навчання, виховання і розвитку майбутнього офіцера;
– врахування науково-педагогічними працівниками
ВВНЗ потреби формування рефлексивної культури під
час розробки навчальних програм, робочих навчальних
програм дисциплін та методичних розробок проведення
занять, здійснення прогнозу розвитку рефлексії у курсантів, передбачення усвідомленням курсантами наслідків своїх дій та їхнього впливу на процеси військовопрофесійної діяльності;
– розвиток критичного мислення у курсантів через
використання потенціалу інтерактивних педагогічних
технологій (дискусій, дебатів, імітаційних ігор, кейсметоду та ін.) для пошуку та вироблення варіантів вирішення ситуаційних заваднь службово-бойової діяльності,
вирішення проблемних питань з метою аналітичного
осмислення своєї військово-професійної діяльності,
розуміння причинно-наслідкового характеру ухвалених
управлінських рішень та прогнозу їх результатів;
– впровадження в освітній процес підготовки майбутніх
офіцерів навчальних занять, що стимулюють розвиток
рефлексії, в першу чергу тренінгів з розвитку рефлексивних здібностей, серед яких: тренінг навиків безконфліктного спілкування, тренінг з налагодження ефективної
взаємодії, тренінг особистісного зростання і т.д.,
– усвідомлення власного досвіду та досвіду виконання
службових обов‟язків адміністративно-командним складом, науково-педагогічними працівниками з числа військовослужбовців та іншими курсантами через спостереження в процесі спільного виконання навчальних та
військово-професійних завдань у ВВНЗ;
– впровадження практики виконання курсантом обов‟язків посадових осіб адміністративно-командного
складу ВВНЗ: командир навчального відділення, командир
навчальної групи, головний сержант навчального курсу,
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помічник керівника заняття, помічник інструктора під
час проведення тренінгів і т.ін. з подальшим ґрунтовним
аналізом їх результатів;
– особистий приклад адміністративно-командного
складу та науково-педагогічних працівників ВВНЗ як
офіцерів, що володіють та успішно використовують методики організації та управління рефлексивним аналізом.
Висновки. Для розвитку рефлексивної культури майбутніх офіцерів як суб‟єктів освітнього процесу, створення
та забезпечення ефективного функціонування суб‟єктсуб‟єктних стосунків як основи формування професійної
суб‟єктності майбутнього офіцера однією з визначальних
передумов є побудова системи військово-професійної
підготовки у ВВНЗ через визнання рефлексії професійноважливою якістю майбутніх офіцерів, забезпечення умов
для її розвитку у курсантів, адміністративно-командного
складу та науково-педагогічних працівників ВВНЗ.
Зміни в підходах до забезпечення функціонування
системи військово-професійної підготовки у ВВНЗ, її
побудова на визнанні рефлексії професійно-важливою
якістю майбутніх офіцерів, здійснення комплексу заходів
щодо розвитку вмінь рефлексії професійної діяльності
забезпечить формування офіцера, здатного до свідомого
ухвалення виваженого та обґрунтованого управлінського
рішення, його аналізу та об‟єктного прогнозу наслідків,
є винятково важливим з огляду на рівень відповідальності
офіцера за виконання службово-бойових завдань, життя
та здоров‟я підпорядкованого особового складу.
Розвиток рефлексивної культури майбутнього офіцера
передбачає: свідомий аналіз освітньої та військовопрофесійної діяльності на основі сформованих мотивів,
критичне ставлення до усталених стандартів, вимог,
норм та правил організації як освітньої та військовопрофесійної діяльності у ВВНЗ, так і організації
виконання службово-бойових завдань в частинах та
підрозділах ЗСУ, свідому активність в освітній та
військово-професійній діяльності, самореалізацію себе
як військового професіонала та, як наслідок, самоактуалізацію особистості майбутнього в професії.
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Подальші перспективи дослідження полягають у
розробці методики формування та розвитку рефлексивної

культури у майбутніх офіцерів під час навчання у вищих
військових навчальних закладах.
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FEATURES AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF REFLECTIVE CULTURE TO FUTURE OFFICERS
OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
The article analyzes the psychological and pedagogical problem of determining the peculiarities and conditions of the
formation and development of reflexive culture among future officers of the Armed Forces of Ukraine during training in higher
military educational institutions of the military education system of Ukraine. The reflexive culture of a future officer is a
personal and, at the same time, professional quality of a cadet as a serviceman, future manager and specialist in a particular
area of professional activity, creates the basis for his continued development and self-improvement as a personality and as a
military professional. The reflexive attitude of the cadet to the educational and military-professional activities and to the
similar activities of other subjects of the educational and educational process of the higher military educational institution is
the determining psychological and pedagogical condition of awareness of itself as a military professional and manager, a
critical analysis of their own activities and activities of other subjects., developing own vision of ways of self-improvement.
Key words: cadet, future officer, reflection, reflexive culture, educational and educational process, higher military
educational institution.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ У ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У статті представлено питання про підготовку майбутніх вчителів трудового навчання. Метою
даної статті є висвітлення особливості співпраці викладача із студентами – майбутніми фахівцями. Під
час підготовки фахівця необхідно сформувати соціальні, полікультурні, інформаційні компетентності, які
дозволять вчителю успішно реалізуватись у професійній діяльності. Тому достатню увагу слід приділити
співпраці між викладачем і студентом, яка орієнтована як на психологічний комфорт, так і на
методичний компонент. Тобто співпраця між викладачами і студентами є одним із вирішальних факторів
у освітньому процесі, оскільки саме вона дозволяє підвищити зацікавленість студентів вибраним фахом
та забезпечити якісний рівень освіти.
Ключові слова: співпраця, професійні навички, компетентності, технології, трудове навчання.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток економіки
загострив проблему підготовки майбутніх учителів
трудового навчання. Адже поява нової техніки вимагає
кваліфікованих фахівців до роботи з нею. На вчителеві
трудового навчання лежить відповідальність за оволодіння
учнями елементарними навичками роботи з різними
інструментами, за формування уміння знаходити нестандартні рішення у виробничих ситуаціях. Складність
підготовки майбутнього вчителя трудового навчання
загострюється також і тим, що є потреба у кваліфікованому науково-педагогічному складі фахівців, які будуть
працювати з майбутнім вчителем трудового навчання.
Адже підготувати фахівця потрібно враховуючи сучасні
світові досягнення науки і техніки. Відкриті кордони
сприяють міграції фахівців і тому новий вчитель повинен
бути конкурентоспроможним на ринку праці.
Доцільно також зауважити, що окрім фахової підготовки студента велику роль відіграє моральна підготовка.
У цій площині вимоги до підготовки майбутнього фахівця
трудового навчання збігаються з вимогами до підготовленого фахівця інших профілів. Окрім того є необхідність
згадати, що виконувати обов‟язки педагога може лише
особа, що має відповідну педагогічну освіту, належний
рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну
діяльність, забезпечує результативність та якість своєї
роботи, фізичний та психічний стан здоров‟я якої дозволяє
виконувати професійні обов‟язки в навчальних закладах
середньої освіти [1]. Тому виходячи з цих вимог є доцільним розробити навчальні плани для підготовки фахівців
та регламентувати роботу зі студентами-майбутніми
фахівцями.
Отже, аналіз проблеми ми будемо проводити у двох
площинах: перша: вимоги до майбутнього вчителя трудового навчання, а друга – вимоги до викладацького складу і
способу організації життя студентів. Підкреслимо, що
актуальність проблеми підтверджена значною кількістю
різнопланових публікацій. Серед яких нам імпонують

роботи Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, І. Зязуна, В. Гусева,

М. Корця, С. Лісової, О. Коберника, В. Мадзігона,
В. Стешенка, В. Титаренко, Г. Терещука, Д. Тхоржевського,
А. Цини. У них автори обґрунтовують вимоги до вчителя і
до вчителя трудового навчання, зокрема.
Разом з тим, хочемо звернути увагу на співпрацю
викладача і майбутнього вчителя трудового навчання у
процесі фахової підготовки.
Метою нашої статті є висвітлити особливості
співпраці викладача і студента – майбутнього вчителя
трудового навчання.
Виклад основного матеріалу. У освітньому процесі
важливу роль відіграє співпраця усіх його учасників.
Вона можлива лише за умови усвідомлення учасниками
процесу мети й завдань, а також суті й призначення
методів, засобів і форм освітньої роботи. У цьому розрізі
Ш. Амонашвілі розглядав співпрацю усіх учасників
освітнього процесу як основну умову продуктивного
навчання і виховання [2]. На доцільності співпраці
викладача і студента у ході освітнього процесу наголошувала О.Л. Балан. Вона підкреслює, що співпраця у освітньому процесі може сприяти реформації, демократизації,
гуманізації, гуманітаризації освітнього простору [3, с.3].
Своєрідність співпраці викладача і майбутнього вчителя трудового навчання у тому, що діяльнісна та емоційна
основа цього процесу мають перебувати у єдності під
час навчальних, пізнавальних, пошукових дій студента і
викладача. У розрізі цього особливої ваги набуває
мотиваційний бік навчання студента. Опитування студентів інституту фізико-технічних та комп‟ютерних наук
кафедри професійної та технологічної освіти і загальної
фізики Чернівецького національного університету переконало, що для більшості майбутніх вчителів трудового
навчання – 67% опитаних провідним мотивом є набуття
якісних фахових знань, формування професійних навичок. Але є 20% майбутніх фахівців для яких домінуючим мотивом є отримання диплома про освіту, при цьому
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3% здобувають фахову освіту за підтримки батьків і не
знають чи будуть працювати за фахом, а 10% орієнтовані
на працевлаштування за кордоном. При цьому підкреслимо, що такі показники виявилися приблизно однаковими
при опитуванні студентів від 1 курсу до 4 курсу. Студенти
магістратури виявили інші показники: для 70% студентів
домінуючим мотивом виявилося бажання займатися науковою діяльністю за обраним профілем в Україні, а 25% –
бажають працевлаштуватися за кордоном і лише 3% майбутніх фахівців навчаються для самореалізації на даному
етапі свого життєвого циклу. Знання мотивації майбутніх
фахівців важливе для професорсько-викладацького складу у тому аспекті, що сприятиме кращому налагодженню спілкування, сприятиме створенню відповідних умов
для навчання і проходження практики, забезпечить
психологічний комфорт учасникам освітнього процесу.
Особливо доцільно це робити у ході спецкурсів
«Основи технічного проектування і моделювання»,
«Обробка конструкційних матеріалів», та предметів за
вибором «Інформаційні технології та технічні засоби
навчання», «Методи оцінки напружено-деформованого
стану елементів конструкцій і механізмів», «Деталі
машин». Особливістю цих предметів є те, що під час занять
студенти не лише оволодівають теоретичними знанням,
але й мають можливість формувати практичні навички,
розвивати наявні уже вміння під час виготовлення різноманітних предметів, деталей. У ході заняття для підтримання співпраці потрібно підтримувати самостійність і
творчість студента.
Видається необхідним формування у студента розуміння різниці між поняттями «технологія» і «виробництво». Майбутній фахівець повинен розуміти, що «технологія» передбачає послідовність виконання певних дій,
що забезпечать заздалегідь запланований результат, а
«виробництво» – більш складне поняття, яке охоплює і
технологію і результат і економіку.
У ході професійно орієнтованих предметів у майбутнього фахівця мають формуватися: соціальні компетентності, які передбачають готовність майбутнього вчителя
брати відповідальність на себе; полікультурні, що орієнтовані на формування розуміння і поваги до мови,
релігії, культури різних людей; комунікативні – орієнтовані на опанування усним і писемним спілкуванням,
оволодіння кількома мовами; інформаційні спрямовані
на оволодіння інформаційними технологіями, вміння
здобувати, критично осмислювати та використовувати
інформацію; саморозвитку та самоосвіти, розкриваються
через готовність навчатися впродовж життя.
Важливо щоб у ході навчання в майбутніх фахівців
формувалася професійна мобільність, яка орієнтована на
широту підготовки майбутнього вчителя трудового
навчання, забезпечує гнучкість до нового, критичне осмислення і переорієнтацію на викладання нового профілю трудового навчання у школі. Адже уроки трудового навчання є тими, зміст яких часто зазнає змін,
відповідно до потреб розвитку економіки та соціальної
структури суспільства.
Необхідним елементом співпраці викладача і майбутнього вчителя трудового навчання є психологічний
компонент. Саме він забезпечує дієвість отриманих
теоретичних знань і їх життєвість через можливість і
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вміння вчителя забезпечити позитивну мотивацію учнів
до набуття нових навичок; формування здатності формулювати проблемні ситуації перед учнями для осмислення
практичної роботи, що її виконують учні.
Домінуючу роль у підтриманні результативної співпраці між викладачем і студентом є орієнтація на
методичний бік проблеми. Методичний компонент
спрямований на формування у майбутнього фахівця
методичного мислення, оперування дидактико-методичними поняттями. Він визначає педагогічну спрямованість мислення, окреслює сферу професійної діяльності
педагога. Формування у школярів технічних, технологічних і екологічних знань зумовлює складність уроків
трудового навчання. Тому методика трудового навчання
орієнтована на реалізацію завдань таких уроків у трьох
напрямах:
Перший орієнтований на забезпечення учням знань про
сучасні досягнення науки і техніки, вимоги сучасного
виробництва з трудової підготовки молоді; матеріальний
і соціальний аспекти людської діяльності. Важливим
видається розуміння студентами не лише виробничого
боку проблеми, але й розкриття ними перед учнями виховного потенціалу. Другим важливим напрямом є формування у майбутнього педагога добирати зміст навчального
матеріалу до уроків трудового навчання. При цьому
майбутній фахівець повинен добре орієнтуватися у
навчальній програмі, планах, знати особливості життя
населення того регіону, в якому розташована школа,
володіти знаннями з педагогіки та психології. Майбутній
педагог повинен визначати для себе критерії вибору
навчального матеріалу відповідно до освітніх завдань
уроку. Третій напрям роботи з майбутнім фахівцем передбачає озброєння його методами і прийомами роботи з
класом. Це уміння планувати роботу свою, спільну роботу
з учнями й самостійну роботу учнів. Майбутній педагог
має бачити міжпредметні зв‟язки його предмету з іншими
предметами, володіти методами пояснення і керівництва
роботою учнів класу. Принципи й способи організації
уроків трудового навчання мають багато спільного з
іншими предметами, але відрізняються також рядом
специфічних факторів як у написанні конспекту уроку
так і при його проведенні. Це дотримання правил техніки
безпеки, організація робочого місця учня, колективна й
індивідуальна робота, шкільна дисципліна. Важливим
елементом, що впливає на співпрацю викладача і майбутнього вчителя трудового навчання є оцінювання студентських робіт. У цьому аспекті важливо враховувати індивідуальні й вікові особливості вихованців, наявний досвід
практичної роботи, фахові навички. А на предметах
педагогічного циклу потрібно познайомити з новаторським
досвідом роботи з учнями С. Лисенкової, Ш. Амонашвілі,
В. Шаталова та інших. Корисним є усвідомлення
студентами, того, що оцінка на уроках трудового навчання
відіграє більше підтримуючу й розвиваючу роль а не
оцінюючу та караючу [4].
Доцільним у цьому блоці є ознайомлення майбутніх
педагогів з методичною літературою: це праці з основ
виробництва, методичні розробки уроків та окремі
роботи, що присвячені окремим питанням трудового
навчання у школі, наприклад, робота з конструктором,
чи робота з папером.
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Не можливо оминути увагою і практичну підготовку
майбутніх вчителів трудового навчання у школах міста
та області. У цьому аспекті співпраця набуває іншого
характеру, оскільки передбачає орієнтацію на ширше
коло учасників освітнього процесу: учні, батьки, педагогічний колектив, викладацький колектив, студентпрактикант. Завдання, що розв‟язуються в ході практики
розробляються колективом кафедри і вони орієнтовані
на достатній рівень оволодіння педагогічною майстерністю
майбутнім вчителем трудового навчання. Вони включають
проведення уроків з трудового навчання, виконання
обов‟язків класного керівника, знайомство з методичною
роботою школи. Шкільна практика стимулює студента
до самоосвіти і самовдосконалення, закріплює теоретичні
знання, формує професійні навички.
Висновки. При підготовці майбутніх фахівців важливу
роль відіграє співпраця між викладачем і студентом.
Вона здійснюється як у процесуальному боці освітнього
процесу так і у змістовому. Тому важливим є добре продумування змісту навчання для майбутніх педагогів,
врахування мотивів навчання студентів та забезпечення
якісного професорсько-викладацького складу.
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ACTUAL ISSUES OF COOPERATION IN THE TRAINING
OF FUTURE TEACHERS OF LABOR EDUCATION
The article presents the question of the training of future teachers of labor education. The purpose of this article reports
the particularities of the teacher‘s cooperation with students – future specialists. During the training, it is necessary to form
social, multicultural, and informational competencies that will enable the teacher to successfully pursue a professional
activity. Therefore, enough attention should be paid to the cooperation between the teacher and the student, which focuses on
both psychological comfort and methodological component. Therefore, the cooperation between teachers and students is one
of the important factors in the educational process. Cooperation allows it to increase the students‘ interest in the chosen
specialty and provide a high level of education.
Key words: cooperation, professional skills, competence, technology, labour training.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
В статті розглядаються питання міжкультурних відносин в багатонаціональному суспільстві, зокрема
в США. Необхідність толерантного співіснування великих і малих етнічних спільнот породжує нову
систему виховання, яка враховує всі відмінності між різними спільнотами і передбачає виховання
міжкультурної толерантності в процесі полікультурної освіти, що забезпечує збереження власної
національної ідентичності і повагу до інших етнічних, расових, культурних, релігійних груп.
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Постановка проблеми. Україна належить до багатонаціональних держав, де проживає понад 100 національностей, і питання міжкультурної толерантності завжди
були в центрі уваги. На жаль, сьогодні в країні спостерігається певне загострення міжнаціональних відносин,
прояви ворожості до представників окремих етносів,
мають місце міжетнічні конфлікти. Все це актуалізує
питання формування міжкультурної толерантності. Різні
аспекти міжкультурної взаємодії досліджуються вітчизняними вченими (К. Баханов, М. Галицька, О. Гуренко,
В. Євтух, Н. Паніна та ін.), проте, на нашу думку, вимагає
більш глибокого вивчення зарубіжний досвід, зокрема,
найбільш багатонаціональної країни світу США.
Мета роботи – проаналізувати досвід США у формуванні міжкультурної толерантності учнів загальноосвітніх
шкіл.
Виклад основного матеріалу. США є найбільш
багатонаціональною країною світу і питання міжнаціональних відносин тут завжди було дуже актуальним.
Сьогодні, зважаючи на світові тенденції щодо зростання
напруги у міжетнічних відносинах, в США посилюється
інтерес до проблеми міжкультурної толерантності.
Більшість американських учених наголошують на необхідності перебудови всієї системи шкільної освіти. Саме
в цьому вони вбачають широкі можливості підготовки
учнів до життя у багатонаціональному світі, формування
у них ідей демократії та плюралізму, толерантного
ставлення до людей інших національностей. Пропонуються різні напрями перебудови шкільної системи з
метою реалізації ідей полікультурної освіти [1].
Зміст навчальних планів і програм, які сьогодні діють
у школах, свідчить про те, що завданням полікультурної
освіти є не тільки ознайомлення школярів з різними
культурами, що функціонують у державі і світі, але й

реалізація принципів соціальної справедливості стосовно тих учнів, чиї права в освітній сфері тією чи іншою
мірою зазнають дискримінації. До цієї категорії учнів
педагоги відносять расові, етнічні, релігійні й сексуальні
меншини, мігрантів, школярів, які слабо володіють
англійською мовою, осіб з обмеженими фізичним і розумовими можливостями.
Важливим завданням полікультурної освіти, яке реалізується в американській школі, є розвиток в учнів
умінь міжкультурної взаємодії, виховання поваги до
носіїв інших культурних цінностей, подолання негативних
культурних стереотипів, формування готовності до
соціально-перетворюючих дій, створення умов для прийняття школярами загальнонаціональних цінностей [2].
Впровадження ідей мультикультуралізму в педагогічну
практику здійснюється досить складно і суперечливо.
Найчастіше, на думку американських експертів, виникають
перешкоди, пов‟язані з однієї сторони, з прихованим
небажанням вчителів, особливо представників домінуючої
культури, проводити цю роботу, а з іншого – опором самих
учнів сприймати ідеї полікультурної освіти як соціальний і
освітній імператив сучасності [3, 15].
Однак, результати вивчення наукової літератури,
джерел у періодичній пресі, мережі Інтернет свідчать
про те, що поступово вчителі починають усвідомлювати
полікультурну освіту як важливий інструмент розвитку
особистості й суспільства, який необхідно систематично
й ефективно використовувати в межах усіх навчальних
курсів у школі.
Важливими напрямами розвитку полікультурної освіти
в американській школі є оновлення змісту шкільної
освіти й педагогічних технологій на основі реалізації
теоретичних положень, розроблених фахівцями з цієї
проблеми.
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Оскільки в американській педагогічній науці існують
різні концепції полікультурної освіти, то й у шкільній
практиці реалізуються різноманітні моделі. При цьому
найчастіше педагоги-практики опираються у своїй
професійній діяльності на положення, розроблені вченими Дж. Бенкс, К. Грант, Ж. Гай, С. Нієто, К. Слітер.
Незважаючи на різні моделі реалізації завдань полікультурної освіти в школі, можна виокремити кілька загальних напрямів, за якими відбувається розвиток полікультурної освіти в шкільній практиці: оновлення змісту освіти;
конструювання пізнавальної діяльності учнів; впровадження в шкільну практику ідей «справедливої» педагогіки;
гуманізація міжособистісних відносин на рівні взаємодії
вчителя й учнів; створення полікультурного освітнього
середовища.
Коротко охарактеризуємо ці напрями.
На рівні оновлення змісту шкільної освіти здійснюється інтеграція ідей і положень, що характеризують
сутність полікультурної освіти, у навчальні плани,
освітні програми, підручники, посібники з різних курсів
і дисциплін. На цьому рівні вчителі реалізують підходи,
відображені в чотирьох основних моделях, які були
обґрунтовані і проаналізовані Дж. Бенксом у монографії
«Культурне різноманіття й освіта» і К. Грантом у книзі
«Школа й навколишнє середовище: як зробити навчання
мультикультурним».
1. Підхід вкладів або (The Contributions Approach) –
зосереджує увагу на вивченні видатних особистостей,
культурних і національних свят та інших фрагментарних
культурних елементів. При цьому в основному змісті
освіти не змінюються структура, цілі і відмінні характеристики. Основний недолік – підхід вкладів не спростовує
існуючу точку зору про те, що етнічні меншини не є невід‟ємною частиною американського суспільства, і що їх
історичний і культурний розвиток слід розглядати
окремо від історії і культури США.
2. Підхід додавань (The Additive Approach) – характеризується додаванням концепцій, тем і проблем багатокультурності до змісту освіти без зміни структури, цілей
і відмінних характеристик останньої. Часто реалізується
шляхом додавання окремого курсу чи курсів. Цей підхід
дозволяє вводити багатокультурний зміст без зміни
всього навчального плану, при цьому багатокультурний
компонент розглядається з позицій домінуючої соціальної
групи, незважаючи на те, що представники різних культурних, етнічних і соціальних груп часто мають протилежні
точки зору на одну проблему.
3. Трансформаційний підхід (The Transformation
Approach) – змінює вихідні принципи традиційної освітньої системи, структуру навчальних планів і дозволяє
розглядати навчальні завдання з кількох точок зору. При
цьому точка зору, яка домінує в даному суспільстві, є
тільки однією з багатьох інших. Цей підхід дозволяє
досягти кращого розуміння природи розвитку і основних
проблем американського суспільства. Основна увага
приділяється вивченню суспільства як складної системи,
що виникла через взаємодію різних культурних елементів.
Одночасно ставиться акцент на спільності культурної
спадщини та традицій країни, на ідеї суспільства, яке
визнає і поважає культури всіх народів, об‟єднаних
спільними демократичними цінностями.
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4. Підхід соціальних дій (The Social Action Approach) –
містить елементи трансформаційного підходу, але додає
суспільний компонент, який стимулює учнів і студентів
до виконання дій і прийняття рішень на основі вивчених
концепцій. Мета цього підходу – навчити студентів
соціальній критичності, вмінню приймати рішення,
сформувати почуття відповідальності, сприяти громадянській зрілості і активності молоді.
Вартим уваги напрямом реалізації завдань полікультурної освіти в школах є створення умов для формування в
учнів здатності критично осмислювати проблеми полікультурності суспільства в процесі організації пізнавальної
діяльності. Головним тут є процес конструювання знань
самими учнями. З позицій полікультурної освіти вчителі
допомагають учням усвідомити, наскільки суб‟єктивними
й суперечливими бувають судження й оцінки авторів
підручників, які аналізують ті або інші факти, події,
явища.
Як правило, інформація, яка представляється на сторінках підручників, сприймається учнями як дійсне знання,
що не підлягає сумніву. Насправді ця інформація ненавмисно, а іноді й спеціально трансформується під впливом
ціннісних орієнтації, наукового чи життєвого досвіду
автора підручника або самого вчителя [4]. Так, з підручників історії, авторами яких є білі американці, школярі
одержують інформацію про те, що, Америку відкрив
Х. Колумб, Сполучені Штати брали участь у великій
експансії на Захід, рабство в США було скасовано в
1863 році завдяки зусиллям А. Лінкольна, Америка
зобов‟язана своїм економічним процвітанням фінансовим
магнатам XIX століття і т.д. Наведені історичні події
інакше оцінюються представниками інших культурних
груп. З погляду корінних жителів Америки, Х. Колумб не
відкрив Америку, а вторгся на їхню територію. Американці
мексиканського походження вважають, що велика експансія на Захід була актом спустошення їх земель і руйнування культури. Афроамериканці, оцінюючи скасування
рабства, відзначають, у першу чергу, важливу роль
численних борців за звільнення африканського народу.
Представники знедолених верств населення вважають,
що економічним процвітанням Америка зобов‟язана,
насамперед, праці робочого населення, а не фінансовим
магнатам. Для того, щоб учні могли скласти власне уявлення про ті або інші події і процеси, важливо знайомити
їх з позицією представників хоча б декількох культурних
груп із цих питань. Однак, результати дослідження,
проведеного групою вчених з американських університетів
в 2008–2010 рр., показали, що в шкільних підручниках
різні точки зору щодо соціокультурних проблем представлені недостатньо [5, 123-155].
Для того, щоб школярі могли критично і грамотно дати
оцінку історичним, політичним, соціальним, культурним
фактам, явищам і процесам, американські вчителі часто
використовують в освітньому процесі рольові ігри,
метод аналізу конкретної ситуації, мозковий штурм та
інші інтерактивні методи, що дає можливість учням
вчитися критично оцінювати пропоновану їм інформацію.
У процесі вивчення підручників і ознайомлення з соціокультурними проблемами навколишньої дійсності учні
під керівництвом вчителя мають можливість критично
аналізувати і відкидати ті концепти й трактування
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авторів підручників і навчально-методичних матеріалів,
які ігнорують або спотворюють культурні цінності,
внесок у розвиток цивілізації представників інших, не
домінуючих у суспільстві культур. Реалізуючи ідеї
полікультурної освіти, педагоги американських шкіл
спонукують учнів переосмислювати загальновідомі
традиційні підходи з метою більш повного пізнання
ними світу у всьому різноманітті культурних зв‟язків.
Наступний напрям змін, які здійснюються в американській школі в ході вирішення завдань полікультурної
освіти на змістовому й процесуальному рівні, розвивається
в рамках концепції «справедлива педагогіка». Сутність її
виражається в тому, що вчителі за допомогою відповідних
педагогічних методів, форм і засобів навчання прагнуть
створити сприятливі умови для забезпечення рівноцінної
якості освіти для школярів, які відрізняються від представників домінуючої культури за етнічними, расовими,
фізичними ознаками, соціальним статусом й матеріальним
становищем і зазнають у зв‟язку з цим соціальної дискримінації.
Слід відзначити, що систематична реалізація в шкільній
освіті положень концепції справедливої педагогіки
(педагогіки рівності) як ідеологічної основи формування
адекватної професійної позиції педагога, має велике
значення для об‟єднання зусиль учителів у підвищенні
якості освіти і сприяє позитивним зрушенням в успішності
учнів, які не належать до домінуючої культури.
Ще один важливий напрям у вирішенні завдань полікультурної освіти, у руслі якого відбуваються зміни в
змісті стратегій на рівні шкільної практики, – подолання
упереджень у спілкуванні учнів один з одним, а також у
взаємодії вчителя й школярів, які культурно відрізняються
від представників домінуючої культури. Як справедливо
стверджують фахівці з полікультурної освіти, спілкування
дітей один з одним і взаємодія з учителем становить
значну частину життя школяра, однак, у багатокультурному середовищі воно нерідко ускладнюється через
негативні установки й стереотипи як з боку учнів, так і
окремих педагогів.
Стереотипні уявлення педагогів про інтелектуальну
неспроможність тієї або іншої расової (етнічної) групи,
до якої належить учень, створюють для нього додаткові
моральні труднощі й нерідко перешкоджають досягненню
ним академічних успіхів. Упередження стосовно учнів,
які не належать до домінантної культури, як правило,
пов‟язані з очікуваннями низьких результатів їх пізнавальної діяльності. В книзі відомого фахівця з полікультурної
освіти Х. Хернандеза (Hernandez Н. Teaching in
Multicultural Classrooms: A Teacher‟s Guide to Context,
Process and Content) наводиться цікавий приклад, що
ілюструє сказане. Мова йде про афроамериканського
школяра, який дуже старанно готував домашні завдання,
активно працював у класі і бажав бути хорошим учнем.
Його мати, яка виховувала хлопчика одна, часто цікавилася в школі успіхами свого сина. Вчителька запевняла,
що все йде добре. Однак, коли син приніс додому табель
успішності за підсумками семестру, виявилося, що там
виставлені в основному посередні оцінки. Вражена мати
звернулася за роз‟ясненням ситуації до педагогів, які
вважали, що для учня афроамериканця такі оцінки є
нормальними і не варто драматизувати ситуацію.
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Таким чином, у цьому випадку вчителі продемонстрували, що перебувають під впливом негативного соціального стереотипу, який виражався в тому, що афроамериканці за своєю природою не можуть відмінно вчитися і
задовільних оцінок їм цілком достатньо. Безперечно,
така установка негативно позначається на мотивації
учнів, формуванні їх самооцінки.
У деяких навчальних закладах педагогами й учнями,
членами домінуючої культури (білими, християнами, що
говорять англійською мовою) все ще негласно підтримується культурна дискримінація. Нерідко учні, які
належать до інших культур, відчувають зневажливе
ставлення з боку однолітків і вчителів через колір шкіри,
форму очей, стиль поведінки [6, 32-35]. Вони соромляться
власного походження, способу життя, акценту, імен,
прагнуть змінювати свої імена на англійський манер,
намагаються спілкуватися в школі і вдома англійською
мовою. Усе це підриває віру представників недомінантних
культур у своїй цінності, знижує навчальну мотивацію,
не сприяє всебічному розвитку особистості. Нерідко
вчителі й учні сприймають домінуючу культуру як американську національну культуру, тобто підмінюють загальне
частковим.
Американські педагоги-практики вважають, що,
цілеспрямовано використовуючи різні способи педагогічної взаємодії, можна значно послабити і навіть подолати
негативні упередження стосовно людей іншої культури.
Важливим засобом вирішення цього завдання в школах є
коопероване навчання, коли до виконання навчальних
завдань і реалізації соціально спрямованих проектів
залучаються учні з різних соціальних прошарків, релігійних і расових груп, хлопчики й дівчата, діти з обмеженими
можливостями [7, 45-62].
Завдання подолання упереджень вирішуються також
у процесі вивчення й обговорення школярами полікультурної художньої літератури, аналізу проблемних ситуацій,
що виникають у класі, школі або в культурній громаді.
Сприяє усуненню негативних культурних стереотипів і
проведення рольових ігор, у яких учні виконують ролі
представників різних культурних груп, написання
творів-міркувань із цих питань, відкрите обговорення
питань учнів стосовно расових та етнічних відмінностей
людей.
На думку прихильників полікультурної освіти, будьяка школа має потенційні ресурси для зближення дітей,
що представляють різні соціокультурні групи. Одним з
таких ресурсів є зміна шкільного середовища на основі
принципів мультикультуралізму для того, щоб усі школярі
незалежно від культурної належності почували себе
комфортно, впевнено, відчували себе повноцінними
членами соціуму і шкільного співтовариства.
Оскільки полікультуралізм є досить широким поняттям,
яке має на меті загальний напрямок реформи, педагогам,
які хочуть реалізувати його ідеї, рекомендують
досліджувати середовище їхнього освітнього закладу
для того, щоб визначити, в якій мірі воно моноетнічне і
забезпечує політику домінуючої групи. Тільки після
цього здійснюються конкретні кроки для створення в
освітньому закладі полікультурного середовища. Етнічний і расовий склад працівників школи, їхні погляди і
переконання, навчальний план, навчально-методичні
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матеріали, форми та методи навчання, програми тестування та консультування, шкільні правила – все це різні
аспекти відображення культурного різноманіття в
полікультурному освітньому закладі. Загальне освітнє
середовище школи є системою, яка складається з різних
компонентів. В ідеалізованому полікультурному середовищі кожен компонент повинен відображати етнічний
плюралізм.
Пропонується також здійснювати роботу із забезпечення більш тісних зв‟язків між сім‟єю та школою. Як
правило, батьки займають в навчальному процесі роль
спостерігачів, крім того, батьки школярів – представників
меншин взагалі можуть бути виключені з процесу навчання. Полікультурна школа пропонує спілкування
вчителів з батьками, батьківські збори, систематичне
інформування про успіхи учнів. Батькам надається
можливість відкрито заявляти про свої очікування, а
також висловлювати побажання з приводу навчального
плану. Батьків запрошують для розповідей про свій
життєвий досвід, свою професію, культурну спадщину,
про мовні та культурні відмінності. Подібна діяльність
допомагає подолати бар‟єр між школою та сім‟єю і встановити більш тісні зв‟язки між ними, що сприяє формуванню
міжкультурної толерантності учнів.
Висновки. В США є значні здобутки у формуванні
міжкультурної толерантності учнівської молоді в
процесі полікультурної освіти. Сьогодні розвиток
полікультурної освіти в шкільній практиці відбувається
за такими напрямами: оновлення змісту освіти; конструювання пізнавальної діяльності учнів; впровадження в
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шкільну практику ідей «справедливої» педагогіки;
гуманізація міжособистісних відносин на рівні взаємодії
вчителя й учнів; створення полікультурного освітнього
середовища.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПРОБЛЕМАМИ
У ПОВЕДІНЦІ В США
Стаття присвячена проблемі адаптації дітей з відхиленнями у поведінці. Мета роботи – проаналізувати
особливості досвіду США з соціальної адаптації дітей, які мають відхилення у поведінці. Розглядаються види
адаптації, причини виникнення у дітей відхилень в адаптації, її зв‘язок з девіантною поведінкою. Особлива увага
звертається на соціальну адаптацію. Аналізуються особливості соціально-педагогічної роботи з
дезадаптованими дітьми в США. Підкреслюється гуманістична спрямованість виховної роботи.
Ключові слова: адаптація, дезадаптація, діти, відхилення у поведінці, соціально-педагогічна робота, гуманізм,
США.

Постановка проблеми. Проблема відхилень у
поведінці (девіантна поведінка) була об‟єктом досліджень
багатьох учених, починаючи ще з часів античності, проте
сьогодні інтерес до неї все більше зростає, оскільки вона

набула впродовж останніх десятиріч значного розповсюдження, в тому числі й серед неповнолітніх,
зокрема учнівської молоді. Встановлено, що девіантна
поведінка неповнолітніх у багатьох випадках трансформується у кримінальні форми поведінки і становить суттєву
небезпеку як для самої особистості неповнолітнього,
його подальшого розвитку, так і для всього суспільства.
Поняття «девіантна поведінка» тісно пов‟язане з поняттям «дезадаптації». Деякі вчені вважають дезадаптацію
однією з форм девіантної поведінки, інші розглядають
девіантну поведінку як наслідок відхилень в адаптації.
На нашу думку, і перше і друге твердження є цілком
правомірним.
Різні аспекти девіантної поведінки досліджуються
вітчизняними і зарубіжними вченими (А. Болл, Д. Вест,
Н. Максимова, Б. Мейсон, В. Оржеховська, І. Парфанович,
Е. Рейнольд, М. Фіцула та ін.) Менш дослідженими є
питання дезадаптивної поведінки. Суттєві здобутки в
дослідженні проблеми девіацій і дезадаптації неповнолітніх та організації соціально-педагогічної роботи з цією
категорією неповнолітніх є в США.
Ця країна вважається батьківщиною ювенальної юстиції. Саме тут створена і функціонує організаційнопедагогічна система, яка об‟єднує педагогів, психологів,
соціальних працівників, батьків, які виховують дітей з
девіантною поведінкою і самих дітей, установи (виправні
центри, бюро молоді, пансіони сімейного типу, відділення
для підлітків в психіатричних клініках), а також інші
інститути, відповідальні за профілактику і корекцію
девіантної (дезадаптивної) поведінки неповнолітніх.
Мета роботи – проаналізувати особливості досвіду
США з соціальної адаптації дітей, які мають відхилення
у поведінці.
Виклад основного матеріалу. Термін «адаптація»
запозичений з латинської мови і означає «пристосування». Наприклад, це може бути пристосування
організму, особистості до різних впливів чи умов життя,

які постійно міняються. Низька адаптивність або її
відсутність характеризуються терміном «дезадатація».
Розрізняють різні види адаптації (біологічна, психологічна, соціальна та ін.), проте зазвичай вони взаємозв‟язані.
Наприклад, психологічна адаптація особистості в суспільстві відбувається завдяки таким психологічним
механізмам, як рефлексія, ідентифікація, емпатія тощо.
Соціальна адаптація – процес пристосування індивіда до
умов соціального середовища, формування адекватної
системи стосунків із соціальними об‟єктами, інтеграція
особистості в соціальні групи, діяльність щодо освоєння
стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей
нового соціального середовища. Фактично, без психологічної адаптації соціальна була б неможливою.
Іншими словами, і психологічна, і біологічна адаптація –
це соціально обумовлені явища. Найважливіше завдання
адаптаційного процесу – виживання людини через пристосування потенцій організму індивіда до процесів природного і соціального середовища. Адаптація до соціальних
змін у суспільстві зв‟язана, насамперед, з існуванням
нормативно регульованої в історично певний період часу
соціальної системи. Її найважливішими компонентами
виступають різноманітні економічні, соціальні, політичні й
ідеологічні структури. Соціокультурні системи становлять
«ядро» змісту форм адаптації населення до соціальних
змін. Це відбувається у зв‟язку з тим, що вони безпосередньо впливають на характер сприйняття такого роду
змін, оскільки в їхній основі можна виділити певний вид
культури. Адаптація до економічних змін відображає
елементи економічної культури й повинна опиратися на
них. Коли людина адаптується до політичних змін, вона
неминуче звертається до норм політичної культури.
Адаптація до духовно-моральних змін пов‟язана з
моральною культурою. Адаптація до змін в освітній
сфері пов‟язана з культурою освіти, у професійній сфері –
з професійною культурою, у дозвіллєвій сфері – з культурою дозвілля і т.д. Складніше з адаптацією до соціальних
змін. Вона має відношення не до якої-небудь однієї
культури, а до кількох, оскільки соціальні зміни мають
комплексний характер і можуть диференціюватися залежно
від тієї або іншої соціальної сфери людської життєдіяльності.
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Специфікою людської адаптації є те, що цей процес
пов‟язаний із соціалізацією людини, з процесом засвоєння

соціальних норм поведінки, з «вростанням у соціальний
світ». По суті соціальна адаптація є найважливішим
механізмом соціалізації. Але якщо соціалізація являє
собою поступовий процес формування особистості в
певних соціальних умовах, то поняття «соціальна адаптація» підкреслює, що у відносно короткий проміжок часу
особистість або група активно освоює нове соціальне
середовище, яке виникає в результаті соціального чи
територіального переміщення, або при зміні соціальних
умов. Соціальна адаптація є цілеспрямованою взаємодією
елементів свідомості й поведінки соціального суб‟єкта й
ціннісної системи зовнішнього для нього середовища з
метою встановлення між ними відповідності й подолання
розбіжностей взаємин. Адаптація виступає як різновид
суспільних відносин, процесів, діяльності й соціальних
інститутів, які оптимізують і спрямовують її розвиток.
Головні цілі адаптації як суспільного феномена – подолання дисфункцій соціальної системи, гармонізація взаємозв‟язків соціального суб‟єкта з елементами середовища.
Процес соціальної адаптації має конкретно-історичний
характер, який по-різному впливає на особистість,
підштовхує її до певного вибору механізмів дії в заданому
контексті часу. Зазвичай розглядається на трьох рівнях:
– суспільство (макросередовище) – адаптація індивіда й
соціальних верств до особливостей соціально-економічного, політичного, духовного й культурного розвитку
суспільства;
– соціальна група (мікросередовище) – адаптація індивіда або, навпаки, значна невідповідність інтересів
індивіда з соціальною групою (виробничий колектив,
родина, навчальний колектив та ін.);
– сам індивід (внутрішнособистісна адаптація) – прагнення досягти гармонії, збалансованості внутрішньої
позиції і її самооцінки іншими.
Процес соціальної адаптації безперервний, зважаючи
на те, що в соціальному середовищі відбуваються постійні
зміни, які потребують нових способів пристосування
індивіда.
Результатом соціальної адаптації особистості є її
адаптованість. Адаптованість може бути внутрішньою,
що виявляється у формі перебудови функціональних
структур і систем особистості при певній трансформації
середовища її життя і діяльності (у цьому випадку зовнішні
форми поведінки й діяльності особистості змінюються
відповідно до зовнішніх вимог середовища; зовнішньою
(поведінковою), коли особистість внутрішньо змістовно
не перебудовується і зберігає себе, свою самостійність;
змішаною, при якій особистість частково перебудовується
і пристосовується до середовища, його цінностей, норм і
водночас зберігає своє Я. Якщо ж особистість не може
пристосуватись до умов середовища, виникає часткова
або повна дезадаптація.
Вченими по-різному тлумачиться поняття «дезадаптація». Зокрема, стан дезадаптації можна розглядати, поперше, як відносно короткочасний ситуативний стан,
який є результатом впливу нових, незвичних подразників
середовища і який сигналізує про порушення рівноваги
між психічною діяльністю і вимогами середовища, спонукає до переадаптації. В цьому розумінні дезадаптація –
необхідна складова процесу адаптації. По-друге, деза-
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даптація може бути досить складним і тривалим психічним станом, викликаним функціонуванням психіки на
межі її регулятивних можливостей, який виражається в
неадекватній реакції і поведінці особистості.
Дезадаптивна поведінка буває двох типів: 1) Поведінка
агресивного типу як атака на перешкоди, бар‟єри. Іноді
агресія спрямовується на будь-який випадковий об‟єкт,
на інших людей, які не причетні до її причин. Вона виражається в різких спалахах гніву, в незадоволенні всім, що
відбувається, особливо вимогами, які пред‟являються до
агресивної особистості. 2) Втеча від ситуації – заглиблення
в свої переживання, спрямування всієї енергії на генерацію
власних негативних станів, самозвинувачення. Індивід
починає відчувати себе нікчемним, не здатним вплинути
на ситуацію, стає замкнутим, відчуженим. І в першому, і
в другому випадку дезадаптації повина проводитися
відповідна соціально-педагогічна робота.
Надзвичайно важливою є проблема адаптації дитини
до умов шкільного життя. Адже саме в ці перші місяці
перебування дитини в школі починають формуватися ті
системи відносин дитини з навколишнім світом, ті стійкі
форми взаємовідносин ровесників з дорослими, а також
базові навчальні установки, які суттєво вплинуть в
подальшому на успішність її навчання, можливості
особистісної самореалізації. Дитина, яка вписується в
шкільну систему вимог, норм і соціальних відносин,
найчастіше і називається адаптованою.
Слід підкреслити, що адаптація – це не тільки пристосування до успішного функціонування у даному середовищі, але і здатність до подальшого психологічного, особистісного, соціального розвитку. Адаптована дитина –
це дитина, пристосована до повноцінного розвитку свого
особистісного, фізичного та інших потенціалів в даному
середовищі.
Проблеми соціальної дезадаптації неповнолітніх
мають дуже специфічний характер, що вимагає особливого
підходу в соціально-педагогічній роботі.
В американській науковій літературі явище адаптації
і дезадаптації неповнолітніх досліджується досить
активно. Зокрема, основні причини виникнення порушень
в адаптації неповнолітніх вчені вбачають в біологічних
особливостях розвитку індивіда, емоційних розладах,
соціально-економічному статусі, недоліках сімейного
виховання, труднощах переходу дітей з початкової до
середньої школи та ін. [1-4].
Значну увагу американські науковці зосереджують на
відхиленнях в адаптації дітей-мігрантів та дітей, батьки
яких позбавлені батьківських прав або засуджені, цілком
правомірно вважаючи, що ці чинники можуть викликати
прояви дезадаптації [5-7].
Робота з неповнолітніми, схильними до девіантної
поведінки (в тому числі з відхиленнями в адаптації),
давно набула в США системного характеру і багато в чому
є зразком для наслідування для інших країн, як в плані
правової системи, так і при організації роботи соціальних
служб. Крім того, США є центром розвитку гуманістичної
психології (К. Роджерс, А. Маслоу), яка стає фундаментальною науковою основою педагогічної практики і здійснює
великий вплив на розвиток форм і методів виховання
проблемних дітей.
Універсальні гуманістичні моделі, обгрунтовані
А. Маслоу, К. Роджерсом та їх послідовниками, наголошу-
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ють на необхідності доброзичливості, емпатії, довірливих

своєчасної різносторонньої допомоги і раннього виявлення

відносин в роботі з дітьми, схильними до девіантної
поведінки, створення позитивного психологічного клімату. Практико-орієнтований гуманістичний підхід,
характерний для системи навчання і виховання в США
загалом, поширюється і на виховання дітей з девіантною
(дезадаптивною) поведінкою і є важливим чинником їх
успішної ресоціалізації.
Сьогодні американська система соціально-педагогічної
допомоги дітям з проблемами у поведінці досить складна і
гнучка. Тут існують державні служби і приватні. В цілому
цю систему можна вважати децентралізованою, функціонування її забезпечується різними соціальними програмами, які регламентуються федеральним законодавством
окремого штату, іноді спільно. Окремі програми приймаються місцевою владою, що дозволяє повніше враховувати
потреби кожного регіону. Для дітей з поведінковими
проблеми, які зумовлюють їх дезадаптивну (девіантну)
поведінку, функціонують установи декількох типів:
освітні і медичні центри з цілодобовим перебуванням;
сімейні дитячі будинки; кризові та дитячі психіатричні
центри; профілакторії; спецшколи для дітей і підлітків;
літні табори.
Аналіз наукових праць американських учених
(Е. Гінзберг, А. Комбс, Г. Мас, Г. Міллер та ін.)
засвідчує чітко виражену гуманістичну спрямованість
виховної роботи з дітьми, які мають відхилення в адаптації
і поведінці.
Принцип гуманізму у вихованні передбачає повагу до
особистості дитини у поєднанні з вимогливістю до неї,
здійснює регулятивну функцію у відносинах педагогів і
вихованців, вибудовуючи їх на взаємній повазі, довірливості, доброзичливості, співробітництві.
Гуманістичні домінанти у вихованні дітей з девіантною
поведінкою представлені гуманістичними ціннісними
орієнтирами, які утворюють теоретичну та ідеологічну
основу процесу виховання дітей з девіантною поведінкою і
визначають найбільш суттєві риси, принципи, конкретні
форми і методи профілактики і корекції девіантної
поведінки.
Сутнісна характеристика гуманістичних домінант у
вихованні дітей з девіантною поведінкою відображає
основні риси гуманізму, які проявляються у вихованні
дітей і визначають загальну гуманістичну спрямованість
процесу виховання на реалізацію потреби особистості в
безпеці, любові, повазі і визнанні права на свободу,
розвиток і прояв здібностей на основі надання підтримки,

відхилень у формуванні особистості та її поведінці.
Найбільш важливими гуманістичними домінантами у
виховній роботі є:
– прийняття кожної дитини такою, якою вона є, виявлення позитивних властивостей особистості та організація
колекційної виховної роботи з опорою на них;
– індивідуальний підхід, який базується на глибокому
знанні психологічних властивостей особистості і
життєвих обставин вихованця, який передбачає роботу з
вихованцем і його родиною з метою забезпечення присутності родини в його житті;
– довіра і відкритість у здійсненні педагогічної взаємодії вихователя і вихованця;
– надання переваги виховним заходам над караючими
в ресоціалізації особистості з девіантною поведінкою;
– забезпечення права дітям самостійно організовувати
своє життя, використовуючи виховний потенціал колективу;
– виховання в процесі трудової діяльності, яка дає
задоволення.
Висновки. В США є значні здобутки в організації роботи з дітьми, які мають порушення в соціальній адаптації.
Ця робота здійснюється державними і приватними службами і має гуманістичну спрямованість. Основні ідеї
досвіду США щодо адаптації дітей з проблемами у поведінці можуть бути успішно використані в Україні.
Література
1. Bradly R., Crown R. Socioeconomic status and child development /
R. Bradly, R. Crown // Annual Review of Psychology. – 2002. – No.53. –
P. 371 – 379.
2. Goozen S., Shoek H. The evidence for a neurobiological model of
childhood antisocial behavior / S. Goozen, H. Shoek // Psychological
Bulletin. – 3007. – No. 133. – P.149 – 182.
3. Eddy J., Reid J. Outcomes during middle school for an elementary
school – based preventive intervention for conduct problems / J. Eddy, J.
Raid // Behaviour Therapy. – 2003. – No.34. – P. 535 – 552.
4. Domitrovich C., Cortes R. Improving young children‘s social and
emotional competence / C. Domitrovich, R. Cortes // The Journal of
Primary Prevention. – 2007. – No.28. – P. 67 – 91.
5. Geller A., Western B. Paternal incarceration and support for
children in fragile families / A. Geller, B. Western // Demography. –
No.48. – P. 25 – 47.
6. Jacoby T. Reinventing the melting pot: The new immigrants and
what it means to be American /T. Jacoby. New York: Basic Books, 2004. –
456 p.
7. Ginzberg E. Young People at Risk: Is Prevention Possible? /
Ginzberg E., Berliner H., Ostow M.. − Boulder, CO: Westview Press,
1998. – 140 p.

Kozubovsky R.V.,
Ph.D, Associate Professor of the Department of Sociology and Social Work Uzhhorod National University,
Soyma N.D.,
teacher of the Department of Sociology and Social Work Uzhhorod National University,
Ukraine, Uzhhorod
SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH BEHAVIORAL PROBLEMS IN USA
This article deals with the problem of adaptation of children with behavioral problems. The aim of work is to analyze
American experience of social adaptation of children with deviations. Different forms of adaptation, the main reasons of
maladjustment, its connection with deviant behavior are discussed. Special attention is paid to the question of social
adaptation. Social and pedagogic work with not adaptable children is analyzed and the humanistic tendencies of this work are
underlined.
Key words: adaptation, maladjustment, children, deviations, social and pedagogic work, humanism, USA.

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019

101

УДК 378.046-021.68:37.014.6
Кондратова Л.Г.,
доцент, к.пед.н., доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, lkondratovaua@gmail.com
Україна, м. Київ

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена висвітленню проблем розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного
мистецтва в неформальній освіті на основі використання цифрових технологій. Розглянуто сутність
поняття неформальна освіта та подано опис розповсюджених форм навчання вчителів в неформальній
освіті. Описано особливості дистанційного навчання та досвід навчання педагогів на основі додатків
Google. Розглянуто переваги організації навчання за допомогою веб-сервісу Google Classroom. Висвітлено
досвід організації навчання педагогів, описано зміст та технології навчання в авторському дистанційному
курсі. Зроблено висновки про ефективні форми навчання та доцільні цифрові інструменти організації
неформальної освіти вчителів музичного мистецтва з розвитку педагогічної майстерності.
Ключові слова: педагогічна майстерність, вчителі музичного мистецтва, неформальна освіта,
дистанційне навчання, цифрові технології.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції реформування освіти та активний процес її цифровізації, породжують

появу новітніх форм підготовки вчителів в системі
післядипломної педагогічної освіти до упровадження
інновацій в практичну педагогічну діяльність. Серед
проблем підвищення професійного рівня сучасного педагога в процесі навчання, залишаються актуальними
питання розвитку педагогічної майстерності вчителів в
різних формальної, неформальної та інформальної
освіти. Це уможливлює удосконалення фахової й
методичної компетентності педагогів, відкриває перед
вчителями нові шляхи професійного саморозвитку, а
тому і потребує дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характерною ознакою сьогодення є увага теоретиків та практиків
освітньої галузі «Мистецтво» до освітніх реформ. Здійснений аналіз останніх досліджень доводить наявність
інтересу науковців до проблеми педагогічної майстерності
(О. Апраксіна, Є. Барбіна, Ю. Грищенко, Н. Гузій,
О. Дубасенюк, М. Євтух, О. Лавріненко, О. Лобова,
О. Ростовський, С. Соломаха, Т. Усатенко, М. Ярмаченко
та ін.) [1, с.15]. Проблеми післядипломної педагогічної
освіти вчителів знайшли своє відображення в роботах
Л. Даніленко, В. Олійника, Н. Протасової, В. Пуцова,
В. Сидоренко, Т. Сорочан та ін. Роль цифрових технологій
в розвитку педагога досліджували В. Камишин, С. Касьян,
В. Олійник, Л. Ляхоцька, а проблеми неформальної освіти
висвітлено в працях П. Девіса, Р. Дейва, К. Куллена,
Л. Лук‟янової та ін. Ідеї розвитку післядипломної освіти
вчителів мистецької галузі та вимог до сучасного вчителя й
розвитку його педагогічної майстерності окреслені в
працях І. Зязюна, М. Вовк, О. Отич, О. Семеног,
С. Соломахи, Г. Сотської, Г. Філіпчука [2, с.203]. В той
же час проблеми неформальної освіти як виду освіти, що
сприяє розвитку педагогічної майстерності вчителів
музичного мистецтва практично відсутні. Отже, виникає
необхідність наукового опису і систематизації проблеми
розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного

мистецтва засобами цифрових технологій та подальшого
дослідження питань неформальної освіти вчителів
мистецької галузі.
Мета статті розглянути можливості розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в
процесі організації дистанційного навчання педагогів за
допомогою веб-сервісу Google Classroom, на основі
використання додатків та інструментів Google в умовах
неформальної освіти.
Виклад основного матеріалу. Першочерговою метою
упровадження ідей концепції Нової української школи в
педагогічній діяльності є підвищення якості освіти [3,
с.8] що передбачає, в тому числі, і наскрізне застосування
інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій в
освітньому процесі, яке має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи [3, с.8]. Розвиток
педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва
в межах післядипломної педагогічної освіти відбувається
на засадах освітніх реформ, які визначені в Законах
України «Про освіту» (2017 р.), «Про повну загальну
середню освіту» (2019 р.), Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р.
(2016 р.), де наголошено на необхідності оволодіння
вчителями новими методиками й технологіями навчання.
В той же час виконання завдань освітньої галузі «Мистецтво» державних стандартів початкової, загальної повної
середньої освіти та завдань типових освітніх програм
«Мистецтво» (2018, 2019) вимагають від педагогів
удосконалення педагогічної майстерності не тільки в
період підвищення кваліфікації в формальній освіті, а й
умотивовують їх до здійснення безперервного професійного розвитку в межах неформальної та інформальної
освіти на основі цифрових технологій, на базі електронних
платформ дистанційного навчання тощо.
Останнім часом особлива увага багатьох вчителівпрактиків, в тому числі й вчителів музичного мистецтва,
прикута до новацій, які пропонує для педагогічної
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спільноти транснаціональна корпорація Google. Активний
розвиток використання цифрових можливостей інструментів Google та новітні додатки Google, завдяки популяриза-

ції поступово входять в практику освітньої діяльності
українських педагогів. В той же час, удосконалення
електронних платформ та поява нових мережевих технологій допомагають вчителю здійснювати самонавчання й
уможливлюють розвивати педагогічну майстерність
педагога на основі дистанційних форм навчання.
Процес упровадження нового змісту мистецької освіти
та повсякчасне використання новітніх електронних та
інтерактивних засобів навчання повинен супроводжуватися різноманітними формами навчання педагогів мистецької галузі. Кожен вид освіти, як-от: формальна, неформальна та інформальна освіта вчителів музичного мистецтва
повинен базуватися на ґрунтовному науково-методичному
супроводі в межах післядипломної педагогічної освіти.
Стаття 8 Закону України «Про освіту» регламентує
види освіти педагогів та характеризує неформальну
освіту як освіта, яка здобувається, як правило, за
освітніми програмами та не передбачає присудження
визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями
освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних
та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій [4,
с.3]. Неформальна освіта характеризується наступними
видами ознак, до яких віднесено: організованість, систематичність, доповнюваність знань, здобутих на попередніх
етапах навчання, що ґрунтується на рівні конкретних
суб‟єкт-суб‟єктних відносин й фактично залишається
поза межами державного регулювання [5, с.3].
Основною ознакою неформальної освіти, на думку
А. Мітіної, є відсутність єдиних, певною мірою стандартизованих вимог до результатів навчальної діяльності [6, с.34].
Дослідниця Л. Лук‟янова наголошує на тому, що
неформальна освіта є не стільки альтернативою, скільки
доповненням та продовженням діючих освітніх «формальних» систем в пострадянських державах. Ланка єдиного
ланцюга неперервної освіти та розвитку людини впродовж
життя, наголошує науковець, складна соціально-педагогічна поліфункціональна система, спрямована на задоволення фундаментальних потреб людини в освіті, культурі,
саморозвитку, самореалізації власних сутнісних сил [5,
с.8].
На основі аналізу вітчизняного досвіду організації
неформальної освіти вчителів музичного мистецтва,
можна зробити висновок, про наявність усталених форм
навчання вчителів музичного мистецтва, до яких слід
віднести: залучення вчителів до участі в науковопрактичних, науково-методичних заходах, участь вчителів у діяльності творчих об‟єднань, педагогічних
фестивалів та конкурсів тощо.
Останнім часом в міжкурсовий період набули поширення мережеві та дистанційні форми навчання, які надають
новітні можливості сучасному вчителю музичного мистецтва для розвитку педагогічної майстерності в системі
післядипломної педагогічної освіти.
Дистанційна освіта регламентується як індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один
від одного учасників освітнього процесу у спеціалізо-
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ваному середовищі, що функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій [7, с.2].
Положення про дистанційне навчання визначає однією
із пріоритетних особливостей такого виду навчання
взаємодію між суб‟єктами освітнього процесу. Учасники,
які перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання
в синхронному режимі переглядають відео-лекції,
трансляції, виконують практичні завдання від організатора
навчання тьютора та обговорюють спільні педагогічні
проблеми на основі інструментів веб-середовища [7, с.2].
Останнім часом, з розвитком освітніх можливостей
Google додатків та інструментів Google для освітньої
діяльності, стали поширеними дистанційні курси на
основі сервісу Google Classroom. Серія дистанційних
курсів досвідченого тренера А. Букач «Додатки Google в
освітній діяльності» дозволила підвищити рівень
цифрової компетентності від управлінців, менеджерів
освіти до викладачів вищих навчальних закладів і вчителів
й набула позитивної оцінки від науковців до вчителівпрактиків.
Упровадження нового змісту мистецької освіти на засадах нової української школи, використання нових підручників та електронних засобів навчання вимагає ґрунтовної
підготовки вчителів музичного мистецтва на рівні
післядипломної педагогічної освіти. Мережеві педагогічні
спільноти мають безліч можливостей щодо залучення
педагогів музичного мистецтва до різних новітніх форм
навчання в межах неформальної освіти, до яких слід
віднести дистанційні курси, вебінари, майстер-класи,
педагогічні марафони тощо.
Серію навчальних вебінарів було проведено авторами
підручників мистецької галузі, метою яких стало ознайомлення вчителів музичного мистецтва з новим змістом
мистецької освіти, новими технологіями навчання. Але
таких короткотривалих форм навчання, як виявилось,
недостатньо для ґрунтовного пізнання новітніх методик
навчання. Набуття практичних навичок щодо використання електронних засобів навчання, цифрових програм
та технологій для підготовки дидактичних, методичних
матеріалів для уроків зовсім недостатньо.
На основі аналізу новітніх форм навчання неформальної освіти педагогів та освітніх можливостей освітніх
платформ аналізу вітчизняного досвіду було обрано
поширену форму електронного неформального навчання
як електронний дистанційний курс. На основі авторської
програми дистанційного курсу, було організовано підготовку вчителів музичного мистецтва до упровадження
нового змісту мистецької освіти в початковій школі на
засадах нової української школи. Цей дистанційний курс
було організовано за підтримки видавництва «Навчальна
книга-Богдан». Авторський дистанційний курс розроблено
на модульній основі в веб-середовищі Google Classroom.
Веб-сервіс об‟єднує в собі широкий спектр можливостей
для організації дистанційного навчання. Так, Google
диск дозволяє створювати і обмінюватися завданнями ,
електронна пошта та Google календар є зручними засобами спілкування й планування освітньої діяльності.
Такі додатки Google як: презентації, документи, таблиці,
малюнки дозволяють створювати і виконувати як
індивідуальні, так і групові завдання, вони є зручним
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способом обміну досвідом, прикладом організації
спільної взаємодії учасників курсу, а Google форми
допомагають проводити анкетування й опитування тощо.
Зміст дистанційного курсу спрямовано на підвищення
рівня цифрової й фахової компетентності. Програма
курсу, що складається із 7 модулів, які дозволяють
знайомитися із новітніми методичними розробками
щодо викладання предметів, набути практичних навичок
планувати освітній процес, готувати власний відеоконтент, ділитися досвідом, обговорювати проблеми, що
в цілому дозволяє підвищити рівень фахової та методичної
майстерності вчителів та отримати розвиток педагогічної
майстерності вчителів музичного мистецтва в межах
неформальної освіти.
Досвід використання електронних засобів навчання
як: електронного засобу навчального призначення
(електронного підручника), електронних зошитів й
альбомів, інтерактивних посібників, набувається через
виконання індивідуальних, групових і колективних
практичних завдань до кожного модуля. Всіх учасників
(більше 200 вчителів з різних областей) було об‟єднано в
навчальні групи. Освітній відео-контент до дистанційного
курсу було підготовлено за допомогою інструментів
прямих ефірів YouTube та цифрових програм. Для підготовки практичних завдань та демонстрації лекцій і спілкування всіх учасників дистанційного курсу використано
можливості веб-сервіс Google Classroom «Потік»,
«Завдання».
З урахуванням освітніх потреб педагогів, було проведено ґрунтовну 4-місячну підготовку вчителів мистецьких
дисциплін, спрямовану на упровадження нового змісту
мистецької освіти. Програмою дистанційного навчання
було передбачено перегляд відео-трансляцій, презентацій,
відео-інструкцій по виконанню практичних завдань до
кожного модулю. Використання Google додатків – документи, презентації, таблиці, форми, малюнки дозволило
організовувати творчу взаємодію і спілкування всіх
учасників освітнього дистанційного процесу, проводити
опитування, тестування.
Специфіка музичного мистецтва та особливості методики викладання предмету передбачають використання
вчителями на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» комплексу аудіо та відео матеріалів. Саме тому програмою курсу було передбачено практичне навчання педагогів на основі онлайн редакторів і
програм для роботи з відео, звуком, за допомогою електронних й цифрових інструментів. З метою обміну досвідом серед учасників дистанційного курсу щодо розвитку
методичної складової педагогічної майстерності було
створено «Методичну скарбничку вчителя» на основі
інтерактивної дошки Padlet. З метою формування банку
наочності, створених засобами цифрових інструментів
Google, кожним учасником підготовлено інтерактивні
Google-презентації. Рефлексія й анкетування до кожного
модуля навчання надала можливість отримати зворотній
зв‟язок з учасниками курсу, оцінити рівень розвитку
цифрової компетентності кожного учасника навчання й
рівень розвитку складових компонентів педагогічної
майстерності педагогів.
Отже, підсумки навчання та результати діагностики
учасників дистанційного курсу вчителів музичного
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мистецтва в середовищі Google Classroom виявили ефективні форми й технології навчання, що вплинули на розвиток
педагогічної майстерності педагогів в умовах неформаль-

ної освіти. Оцінювання рівня загального розвитку педагогічної майстерності учасників дистанційного курсу й
підсумкові данні оцінювання рівня якості виконання
практичних завдань педагогів, доводять ефективність
обраних форм й методів навчання вчителів та дієвість
використання додатків Google й веб-сервісу Google
Classroom для організації неформальної освіти.
Висновки та перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Огляд сучасних тенденцій щодо
організації неформальної освіти вчителів музичного
мистецтва дозволив виявити найпоширеніші форми навчання педагогів в післядипломній педагогічній освіті. На
прикладі авторського дистанційного курсу, розробленого
для вчителів музичного мистецтва на основі веб-сервісу
Google Classroom, доведено ефективність використання
цифрових технології, інструментів, які впливають на
розвиток педагогічної майстерності вчителів музичного
мистецтва. Результати навчання педагогів довели
ефективність обраних цифрових технологій, додатків й
інструментів Google, що впливають на розвиток педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва. Дистанційне навчання визнано як ефективну форму неформальної
освіти педагогів, що сприяє розвитку педагогічної
майстерності. Розглянуті питання не вичерпують дослідження розвитку педагогічної майстерності вчителів.
Подальших розвідок потребують проблеми інформальної
освіти та поширення педагогічного досвіду на основі
електронного і мережевого навчання.
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DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL MASTERY OF TEACHERS OF MUSIC ART BY MEANS
OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF INFORMAL EDUCATION
The article is devoted to the problems of the development of pedagogical mastery of teachers of musical art in informal
education based on using of digital technologies. The essence of the concept of informal education is considered and the
description of the common forms of teaching of teachers in informal education is described. The features of distance learning
and the experience of teaching teachers based on Google applications are described. The benefits of learning through the
Google Classroom web service are considered. This article describes the experience of organizing teaching of teachers and
the content and technologies of teaching in the author‘s distance course. Conclusions about effective forms of education and
appropriate digital tools for organizing informal education of teachers of musical art on the development of pedagogical
mastery are made.
Key words: pedagogical mastery, teachers of musical art, informal education, distance learning, digital technologies.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
Стаття присвячена використанню інноваційних технологій у процесі вивчення української мови за
професійним спрямуванням з метою формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх
фахівців з будівництва та цивільної інженерії. У контексті даного наукового пошуку була обґрунтована
доцільність використання кейс-методу з метою формування професійно-комунікативних компетентностей
майбутніх фахівців з будівництва та цивільної інженерії під час навчання в закладах вищої освіти. У цій
статті була спроба проілюструвати конкретний кейс, що стане у нагоді на заняттях з української мови
за професійним спрямуванням.
Ключові слова: інноваційні технології, кейс-метод, освітній процес, професійно-комунікативна
компетентність, фахівці з будівництва та цивільної інженерії.
Постановка проблеми. Інтеграція України в європейський освітній простір зумовлює необхідність розв‟язання комплексу завдань, пов‟язаних з реформуванням
вітчизняної вищої школи, яка відповідала б світовим
освітнім стандартам.
Виразною ознакою розвитку вітчизняної системи освіти
є розбудова її на компетентністно орієнтованій основі.
Актуальним є питання фахової підготовки майбутнього
фахівця, тобто не тільки надання студенту певного
обсягу знань, але й професійний розвиток, формування
мотивації, вмінь, навичок, прагнення до самовдосконалення та саморозвитку. Сучасні вимоги для майбутнього
фахівця будь-якої галузі – це активне засвоєння та
продуктивне використання набутих знань, спроможність
до розв‟язання професійних завдань, до їх використання
в різних ситуаціях професійної діяльності, готовність до
прийняття самостійних виважених рішень здатність.
Отже, зростає необхідність у професійно компетентних
фахівцях, у яких в процесі здобуття освіти було сформовано певний набір професійних компетентностей.
Одна з головних ідей усучаснення системи вищої освіти
полягає в провадженні новітніх освітніх технологій, що
в свою чергу покращить ефективність навчання. Освітня
підготовка майбутніх фахівців має поєднувати як традиційні методи та засоби навчання, так й інноваційні.
Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати сутність понять «інновація», «педагогічна інновація»; розглянути стан використання інноваційних технологій та
інтерактивних методів навчання під час формування
професійно-комунікативної компетентності майбутніх
фахівців із будівництва та цивільної інженерії.
Дослідження питання впровадження інноваційних методів у закладах вищої освіти є предметом розгляду в працях
таких вітчизняних науковців як В. Андрущенко, І. Багацький, Л. Буркова, С.Вітвицька, Р. Гуревич, О. Дубасенюк,
І. Дичківська, І. Зязюн, Д. Коваленко, Г. Кравчук,
В. Кремень, А. Кузьмінський, М. Левківський, І. Лещенко,
В. Луговий, Е. Манжос, Л. Мельник А. Підласий, П. Саух,
В. Тернопільська, Т. Туркот, Т. Шансковата, Є. Шматков
та інших.

Поняття «інновація» є похідним від лат. слова «innovatio», яке перекладається як «оновлення» чи «зміна».
Виклад основного матеріалу. Великий тлумачний словник сучасної української мови дефініцію «інновація»
тлумачить як: 1) нововведення; 2) комплекс заходів,
спрямованих на впровадження в економіку нової техніки,
технологій, винаходів тощо [1, с.506].
М. Кларін відзначає, що «поняття «інновація» приналежне до змін у способах діяльності, стилі мислення, що з
ним пов‟язані. Розглядаючи інноваційні моделі навчання
в такий спосіб, ми звертаємося до нових дидактичних
підходів., які формують нетрадиційне уявлення про
організацію навчального процесу» [6, с.55].
І. Підласий вважає, що «інновації – це ідеї, процеси,
засоби і результати, взяті в якості якісного вдосконалення
педагогічної системи» [8, с.3].
На думку І. Севрука, інновація передбачає виникнення,
розвиток чогось нового у надрах того, що вже існує,
функціонує. Він виокремлює такі характеристики інноваційної освіти: активна участь студента у процесі навчання;
можливість практичного використання знань у реальних
умовах; надання та отримання знань у різноманітних
формах; акцент на процесуальності навчання, а не на
зазубрюванні інформації [10].
І. Дичківська характеризує інновацію як «налаштованість на відкритість, а не тільки на сприйняття, продукування та застосування нового» [2, с.6]. На її думку,
технології в освіті відповідають характеру соціальних
процесів. Враховуючи цей факт, можемо говорити, що
«інновації в освіті спрямовані на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу і його результату
вимогам суспільства» [2, c.10].
Педагогічну інновацію науковці розглядають як нововведення, спрямоване на створення нового типу освітньої
практики, яка розвивається на основі нових науковопедагогічних ідей, підходів, враховуючи зміни у змісті й
технології навчання й виховання, в інформаційних
технологіях.
Інновації в освіті – це процес створення, упровадження
та поширення в освітній діяльності нових підходів, ідей,
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методів, прийомів та технологій, спрямованих на оновлен-

ня, модернізацію, трансформацію освітнього процесу
відповідно до вимог сьогодення.
Аналізуючи наукові праці педагогів та психологів,
що досконало вивчали проблему запровадження педагогічної інноватики, можемо говорити про те, що дослідники
намагаються ототожнити поняття «нове» у педагогіці з
такими логічними категоріями як «корисне», «прогресивне», «позитивне», «сучасне», «передове». Деякі педагоги,
зокрема В. Загвязинський, вважають, що нове у педагогіці –
це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких
поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той «комплекс елементів чи окремі елементи
педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне
начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв‟язувати завдання виховання та освіти» [4, с.23].
Інновації в освіті – це процес творення, запровадження
та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів,
педагогічних та управлінських технологій, у результаті
яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до
якісно іншого стану. Слово «інновація» має багатомірне
значення, оскільки складається з двох форм: власне ідеї
та процесу її практичної реалізації [3, с.338-340].
На думку В. Кременя, пріоритетним напрямком професійної освіти, її ефективності, підготовки майбутніх
фахівців до діяльності є активне впровадження інноваційних технологій [7, с.125].
О. Дубасенюк наголошує, що в історико-педагогічному
та сучасному контекстах розвиток системи вищої освіти
вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і
впровадження сучасних технологій та нових методів
навчання дітей та молоді. Інновації в педагогіці
пов‟язані із загальними процесами, що відбуваються у
суспільстві, глобалізаційними та інтеграційними змінами.
Відзначається, що інновації в освіті є закономірним
явищем, динамічним за характером і розвивальним за
результатами, їх запровадження дозволяє вирішити
суперечності між традиційною системою і потребами в
якісно новій освіті. Сутнісною ознакою інновації є її
здатність впливати на загальний рівень професійної
діяльності педагога, розширювати інноваційне поле
освітнього середовища у навчальному закладі, регіоні.
Як системне утворення інновація характеризується інтегральними якостями: інноваційний процес, інноваційна
діяльність, інноваційний потенціал, інноваційне середовище [9, c.14-48].
Вивчаючи та аналізуючи досвід науковців з питань
інноваційних технологій, можемо зазначити, що їх
складовими компонентами є: мета та зміст навчання,
мотивації, суб‟єкти освітнього процесу та результат,
який бажано отримати в результаті навчання.
Інноваційні технології в освіті мають на меті реалізувати та забезпечити індивідуалізацію, мобільність,
дистанційність освітнього процесу. Головна мета запровадження новітніх методів – це скерованість освітнього
процесу на можливості самого студента та реалізацію
цих можливостей.
Відтак можна стверджувати, що суть використання
інноваційних технологій в освітньому процесі полягає в
скерованості процесу навчання на можливості власне
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самої особистості та її професійну реалізацію. Аналізуючи
наукові напрацювання, вважаємо, що головна мета застосу-

вання інноваційних методів є підготовка майбутнього
фахівця до професійної діяльності, вміння сприймати
нову інформацію, гнучко аналізувати різні ситуації,
готовність працювати в сучасних соціально-економічних
умовах та здійснювати ділову комунікацію.
Запровадження інноваційних технологій дозволяє
регулювати та направляти навчання в потрібному векторі.
Новітні технології передбачають формування особистості,
котра спрямована на постійне самовдосконалення, на
безперервний саморозвиток.
Викладачі повинні усвідомити, що запровадження інновацій в освіті – це шлях до виховання гармонійної, всебічно освіченої особистості, для якої важливо постійно
підвищувати свій професійний рівень, володіти інформацією про новітні фахові проекти, новин, технологій.
Звичайно, що впровадження новітніх технологій висуває
нові вимоги до викладача. Як наслідок, педагоги повинні
намагатися отримати нові знання, навички, опанувати
роботу з комп‟ютерними програмами. У процесі впровадження інноваційних технологій не можна не акцентувати
увагу на режимі діалогу або полілогу на заняттях з української мови. Монолог викладача стає мінімальним. Під
час полілогу чи діалогу активно виявляються суб‟єктсуб‟єктні відношення, навчаються і студент, і викладач.
При цьому головний аспект полягає у взаємодії суб‟єктів між собою. Впровадження інноваційних технологій
дає можливість майбутньому фахівцеві будь-якої галузі
виробництва використовувати досвід не одного конкретного викладача чи навіть педагогічного колективу, а
звертатися до практики групи вітчизняних та зарубіжних
педагогів-науковців.
Упровадження інновацій в систему освіти нерозривно
пов‟язане із застосуванням мультимедійних технологій,
що «пов‟язані із створенням мультимедіа-продуктів:
електронних книг, енциклопедій, комп‟ютерних фільмів,
баз даних. У цих продуктах поєднуються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація. Мультимедіатехнології перетворили комп‟ютер на повноцінного
співрозмовника, дозволили учням (будь-якого віку), не
виходячи з навчальної аудиторії, будинку, офісу, бути
присутніми на лекціях видатних вчених, брати участь у
конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Як принципово новий навчальний засіб електронна книга відкрила
можливості «читати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, Тобто можливості бачити, чути, читати» [5, с.226].
У закладах вищої освіти на заняттях з дисциплін гуманітарного циклу, зокрема, української мови за професійним спрямуванням, використовують різні інноваційні
технології. Важливе місце посідають інтерактивні методи навчання: case study, комунікативно-ситуативні
завдання, метод проектів, метод дискусії, метод ділової
гри, коучинг тощо. Спираючись на власний досвід, можемо
наголошувати на тому, що вивчення української мови
майбутніми фахівцями із будівництва та цивільної
інженерії з впровадженням інноваційних технологій має
практичну комунікативну спрямованість, що дозволяє
формувати професійно-комунікативну компетентність.
Застосування новітніх технологій на заняттях з української мови за професійним спрямуванням сприяє якісному
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засвоєнню матеріалу, опануванню нової професійної
лексики, фахової термінології, а відтак й формуванню
професійно-комунікативної компетентності. Мета освітнього процесу створити підґрунтя для подальшого
формування компетентностей майбутніх фахівців із
будівництва та цивільної інженерії поза межами закладу
освіти, а також спроможність усвідомлювати студентами
особистісні потреби та поєднувати їх з професійним
самовдосконаленням.
Приділимо увагу case-study як методу, що посідає важливе місце серед кейс-технологій. Необхідно зазначити,
що кейс, на думку дослідників, – це метод навчання, що
базується на реальних ситуаціях, які спрямовані на
розвиток комунікативних здібностей майбутніх фахівців.
Це фаховий епізод, життєва історія, що несе необхідну
інформацію для прийняття рішення, розв‟язання професійної проблеми чи конфлікту. Зміст даного методу полягає
в самостійному ознайомленні з поданою ситуацією, в
самостійному аналізі проблеми, пошуку шляхів вирішення
питання та пропонування свого рішення під час обговорення з іншими учасниками. Важливим аспектом реалізації
застосування інноваційних технологій, зокрема запровадження кейс-методу, є принципова зміна функціональних
обов‟язків викладача.
Отже, аналізуючи доробок науковців і спираючись на
власний досвід, можемо стверджувати, що використання
викладачем на заняттях з української мови за професійним
спрямуванням кейс-методу сприяє розвитку персональної
активності суб‟єктів освітнього процесу, збільшує кількість позитивно налаштованих та вмотивованих до
навчання студентів, забезпечує плідне опанування
знаннями й безперервний розвиток майбутнього фахівця
з будівництва та цивільної інженерії, формує індивідуальні
ознаки та професійну компетентність.
Застосування методу case-study на заняттях з української мови за професійним спрямуванням допомагає
виробити навички ділової комунікації, зокрема під час
презентації, дискусії, аналізу та планування.
Матеріал кейсу повинен надавати студентам можливість продемонструвати свої фахові знання. Під час
роботи з ним відбувається процес актуалізації опорних
знань, а саме: активне використання опанованою професійною термінологією, залучення усталених форм, необхідність дотримання всіх фонетичних, орфоепічних, граматичних, стилістичних мовленнєвих норм. Крім того, перед
майбутніми фахівцями стає потреба в презентації свого
вирішення ситуації, таким чином, невід‟ємною складовою
постає вміння публічно доводити свою позицію.
Приклад кейсу. Технічний прогресс – невід‟ємна складова сучасного життя будь-якого спеціаліста, зокрема й
фахівця з будівництва та цивільної інженерії. На раді
акционерів будівельної компанії обговорюється питання
впровадження та застосування новітніх технологій
швидкого спорудження, що в свою чергу дозволяє скоротити час зведення котеджів, при цьому не відмовляючись
від якості отриманого результату.
Отже, компанія ставить на меті проаналізувати сучасні
технології, що представлені на світовому ринку будівництва. Існує велика кількість різних прийомів швидкого
будівництва, головною відмінністю між ними є матеріал,
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що використовується. Найбільш популярними серед
забудовників є:
– котеджі з газобетону;
– котеджі з керамоблоків;
– котеджі з пінобетону;
– монолітне будівництво;
– каркасне будівництво;
– будівництво з сендвіч-панелей.
Завдання полягає в ознайомленні та вивченні запропонованого кейсу, в необхідності надати характеристику
кожному з наведених типів швидкого будівництва, репрезентувати переваги й їх недоліки, а також презентації
своїх рішень з наведеного питання. Ілюстрація відповіді
повинна бути сформульована з дотриманням всіх мовних
та мовленнєвих норм (орфоепічних, орфографічних,
лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних).
Висновок. Отже, використання інноваційних методів
дає можливість студентам не бути спостерігачами, а
ставати активними суб‟єктами освітнього процесу, формувати професійно-комунікативну компетентність, активізувати пізнавальну діяльність. Впровадження інноваційних технологій дозволяють формувати у майбутніх
фахівців інтерес до професії.
Перспективою подальших розвідок є запровадження
інноваційних технологій в освітній процес у закладах
вищої освіти, в подальшій роботі з питання впровадження
інтерактивних методів навчання студентів української
мови в умовах профільної освіти.
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND
COMMUNICATIVE COMPETENCE
The article is devoted to the use of innovative technologies in the process of the Ukrainian language studying by
professional orientation in order to form professional and communicative competence of future construction and civil
engineering specialists. Expediency of using the case method in order to form professional and communicative competence of
future specialists in construction and civil engineering during studies in higher educational institutions was substantiated in
the context of this research. In this article there was an attempt to illustrate a specific case which would be useful for the
Ukrainian language classes by professional orientation.
Key words: innovative technologies, case method, educational process, professional and communicative competence,
specialists in construction and civil engineering.
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассмотрены метрологические основы развития координационных способностей детей,
молодежи и юных спортсменов, которые используются за рубежом. Приведены некоторые нормативы
оценки предложенных тестов для различного контингента детей и спортсменов разных видов спорта.
Ключевые слова: координационные способности, критерии оценки.
Постановка проблемы. Малоизвестен нам зарубежный опыт тестирования развития двигательных способностей людей различного возраста и физической подготовленности спортсменов.
Поэтому обобщение зарубежного опыта технологий
развития координационных способностей (КС) человека
(спортсмена) нам представляется актуальным.
Координационные способности – это генетически
обусловленное в развитии комплексное двигательное
качество, позволяющее успешно управлять и регулировать
двигательную деятельность человека. Координационные
способности человека обуславливают успех во многих
видах двигательной деятельности. В связи с генетической
обусловленностью развития КС тесты, определяющие
уровень развития данной способности, включают в тестовые программы спортивного отбора в различные виды
спорта.
Анализ последних исследований и публикаций.
Тесты, определяющие уровень развития КС, как правило,
включаются в различные комплексные программы.
Например, челночный бег 10х5 м включен в тестовый комплекс Европейской системы тестирования
двигательных способностей школьников (EUROFIT),
тест челночного бега 4х10 включен в комплекс международных тестов физической подготовленности детей и
молодежи, тест 3х10 м представлен в комплексных испытаниях российского школьного многоборья. Используют
специфические тесты с целью определения развития КС
в Польше, Германии, Чехии и других европейских странах [5].
Оценку уровня развития КС в системе спортивного
отбора
легкоатлетов
предлагают
использовать
В.Б. Зеличенок с соавт.; гимнастов – М.Л. Журавин,
Н.К. Меньшиков; баскетболистов – В.П. Губа с соавт.;
футболистов – С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва [1-4].
Однако тесты, которые используют в зарубежной практике оценки развития КС в физическом воспитании и спорте, нам еще недостаточно знакомы.
Задачей настоящей роботы было обобщение зарубежного опыта использования тестовых технологий оценки
развития КС людей различного возраста и физической
подготовленности.
Методология исследований. Изучение данной проблемы осуществлялось с использованием метода теоретического анализа (изучение спортивной отечественной и

иностранной литературы по спортивной метрологии).
Полученные данные приведены в определенную логическую систему знаний. Организация исследований проводилась в несколько этапов: 1 – накопление теоретических
знаний; 2 – систематизация и описание данных.
Основные результаты исследования. Опишем технологию выполнения тестов, позволяющих определить
уровень развития КС, используемые в США и Европе.
1. Челночный бег (5-10-5 ярдов). Тест позволяет определить уровень развития КС у спортсменов. Предложен
Harman et al. [7].
Оборудование: площадка (рис.1), измерительная лента,
секундомер.
Проведение теста. Испытуемый стоит на стартовой линии (как показано на рис.1). По команде "марш" поворачивается направо и пробегает 5 ярдов (4,6 м), в конце
касаясь линии правой рукой. Затем поворачивается
налево и как можно быстрее пробегает 10 ярдов (9,1 м),
касаясь в конце дистанции линии левой рукой. Потом
вновь поворачивается направо и пробегает вторую дистанцию 5 ярдов, пересекая стартовою линию.

Рис.1. Дистанция челночного бега (5-10-5 ярдов)
Результатом
тестирования
является
время
преодоления челночной дистанции, зафиксированное с
точностью до 0,01 с.
Общие указания и замечания:
Испытуемому дают две попытки. Лучший результат
фиксируется в протоколе.
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Попытка не засчитывается, если испытуемый не
касается попеременно руками линий.
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Оценка результатов
приведена в табл.1.

выполнения

данного

теста

Таблица 1
Нормативы оценки результатов выполнения челночного бега (5-10-5) американскими
студентами-спортсменами I дивизиона NCAA, рассчитанных по перцентильной шкале, с
Перцентили
90
80
70
60
50
40
30
20
10

X
S

Волейбол, Ж
4,75
4,84
4,91
4,98
5,01
5,08
5,17
5,23
5,32
5,03

Баскетбол, Ж
4,65
4,82
4,86
4,94
5,06
5,10
5,14
5,23
5,36
5,02

Вид спорта, пол
Софтбол, Ж
Баскетбол, М
4,88
4,22
4,96
4,29
5,03
4,35
5,10
4,39
5,17
4,41
5,24
4,44
5,33
4,48
5,40
4,51
5,55
4,61
5,19
4,41

0,20
0,26
0,26
n
81
126
118
2. Степ-тест Эджгрена. Тест описан D.M. Semenick [8].

Позволяет определить уровень развития способности к
координированности движений ног.
Оборудование: площадка шириной 12 футов (3,7 м), с
отметками цветной лентой через каждые 3 фута (0,9 м;
рис.2); секундомер.
Проведение теста. Испытуемый принимает исходное
положение, как показано на рис.2. По команде делает
шаг вправо, при этом нога должна коснуться или пересечь
ближайшую линию. После этого делает второй приставной
шаг и возвращается влево, делая четыре шага.

Рис.2. Стартовая позиция ног и разметка площадки
степ-теста
Результатом тестирования является подсчет правильно выполненных приставных шагов за 10 с (каждый шаг
оценивается одним очком).
Общие указания и замечания:
В течение выполнения теста испытуемый должен смотреть вперед прямо.
Снимается одно очко при перекрестном движении ног
или в том случае, когда испытуемый делает короткий
шаг (не наступает или не заступает за линию).
3. Слаломный бег. Тест позволяет определить уровень
развития КС у детей, подростков и юных спортсменов.
Описан M. Alricsson et al. [6].
Оборудование: 20-метровая нескользкая площадка, 6
барьеров высотой 60 см, длиной 80 см, расставленных на
удалении 2 м друг от друга (рис.3).

Рис.3. Дистанция слаломного бега
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Проведение теста. Тестируемому предлагают как
можно быстрее пробежать между барьерами (как
показано на рис.3) и возвратиться назад тем же путем.
Результатом тестирования является фиксация времени
с точностью до 0,01 с пробегания в обе стороны.
Общие указания и замечания:
1. Испытуемому дается две попытки. Фиксируется время лучшей попытки.
2. Время засекается с момента первого пересечения
ногой стартовой линии до пересечения той же линии второй раз.
3. Коэффициент надежности выполнения данного теста rtt = 0.96.
Выводы:
1. Приведены тестовые технологии определения уровня развития координационных способностей человека,
которые используются в основном за рубежом.
2. Рассмотренные тестовые технологии развития КС
возможно использовать в отечественном физическом
воспитании и спорте.
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COORDINATIVE CAPABILITIES OF MAN
The article deals with metrological foundations of the development of coordinative abilities in children, youth and
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different kinds of sport are proposed.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВУЗІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті автором розкрито сутність моделі професійної підготовки та сформована сутність
професійної компетентності на основі теоретичної та практичної готовності. Виокремлено та
теоретично обґрунтовано систему навчання іноземної мови студентів немовних вузів, що сприяє розвитку
професійної компетентності. Описано формування принципу професійної направленості, який визначає
цілі, структуру, зміст, методи, форми і засоби навчання іноземної мови та дозволяє здійснити інтеграцію
і синхронізацію етапів розвитку професійної компетентності студентів немовних вузів. Проаналізовано
проблему індивідуалізації навчання іноземної мови в загальній системі професійної освіти.
Ключові слова: професійна компетентність, система навчання іноземної мови, принцип професійної
направленості, проблема індивідуалізації навчання.
Постановка проблеми. Розробка проблеми розвитку
професійної компетентності студентів вищих навчальних
закладів зумовлена об‟єктивною необхідністю підготовки

висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в
нових, змінених економічних умовах з урахуванням
ринку праці та розвитку міжнародних зв‟язків.
Сучасний стан підготовки кваліфікованих кадрів в
системі вищої професійної освіти відповідно до ускладнення цілей, засобів і структури навчально-пізнавальної
діяльності передбачає вдосконалення навчально-виховного процесу, який забезпечує розширення обсягу та
підвищення міцності знань, умінь і навичок студентів,
формує їх творчу здібність, необхідну для розвитку
професійної компетентності. Студенти повинні бути
переконані, що те, чому їх навчають, буде необхідно в
професійній практичній діяльності, а не просто складає
елемент навчального плану.
Нормативні документи, які регламентують діяльність
вищих навчальних закладів (статути, положення, кваліфікаційні характеристики), пред‟являють високий рівень
вимог до майбутніх спеціалістів: глибокі професійні
знання і вміння, здатність до гнучкого їх застосування,
ініціативність, комунікабельність. Серед значущих –
здатність адаптуватися в потоці швидкоплинної інформації
і готовність до безперервного саморозвитку. У процесі
навчання і виховання необхідно закласти основи майбутньої
діяльності, стимулюючи розвиток професійних мотивів.
Однак існуючий характер навчання у вищих начальних
закладах, коли студент перебуває в стані ознайомлення з
професійною діяльністю, відсутність мотивів самовдосконалення за фахом не сприяють посиленню установки на
даний професійний вибір і вносять дисонанс у розвиток
професійної компетентності майбутнього фахівця, перешкоджаючи включенню його в творчий пошук способів
вирішення професійних завдань і адаптації до майбутньої діяльності. У той же час, саме професійна діяльність надає диференційований вплив на особистісні
структури, які в неї включені.
Модель професійної підготовки, яка передбачає в якості
результату сформовану професійну компетентність,

повинна будуватися на основі єдності теоретичної та
практичної готовності, знаходячи відображення в її
нормативній частині. Ненормативна частина моделі – це
культура професійного самовираження в діалозі культур,
що вимагає знання іноземної мови, його використання
для компетентного вирішення професійних завдань. Ми
не претендуємо на розгляд проблеми розвитку професійної
компетентності студентів немовних вищих навчальних
закладів в цілому, так як вона повинна забезпечуватися
всіма компонентами професійної освіти, а розглядаємо
володіння іноземною мовою як одну з її складових. Знання
іноземної мови стає одним з важливих вимог, які пред‟являються до фахівців в сучасних умовах. Сьогодні істотно
змінюються вимоги до рівня володіння фахівцями різних
кваліфікацій іноземною мовою. Першорядне значення
набувають практичні навички, які передбачають знання
іноземної мови ділового спілкування в усній і письмовій
мові, вміння використовувати його у своїй професійній
діяльності. Тому навчання іноземної мови стає одним з
провідних компонентів системи вищої професійної
освіти.
Мета даної статті є система навчання іноземної мови,
яка сприяє розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців у різних сферах. Потрібно розробити,
теоретично обґрунтувати та експериментально тестувати
систему навчання іноземної мови студентів немовних
вищих навчальних закладів, що сприяє розвитку професійної компетентності.
Виклад основного матеріалу. Для оцінки теоретикометодологічної основи були розглянуті методологічні
принципи організації і проведення науково-педагогічного
дослідження таких видатних вчених, як І.О. Зимня,
А.М. Новиков, М.Н. Скаткін та інші і особистісноорієнтованого підходу до навчання студентів розглядали
в своїх працях: Д.А. Белухін, Е.А. Корчагін, В.В. Серіков,
І.С. Якиманська, а теорію неперервної професійної освіти розглядали С.Я. Батишев, А.П. Беляєва, Ю.А. Кустов,
та ін. Дуже визначними є праці вітчизняних і зарубіжних
авторів про вдосконалення іншомовної освіти І.Л. Бім,
Н.І. Гез, І.О. Зимня, Е.И. Пасов, Г.В. Рогов та ін. Автор
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Виготський Л.С. зазначав, що оволодіння іноземною
мовою йде шляхом, протилежним тому, яким йде розвиток рідної мови. Дитина засвоює рідну мову, не усвідомлюючи цього, ненавмисно, а іноземну мову – починаючи
з усвідомлення та розуміння наміру. Тому можемо сказати,
що розвиток рідної мови йде знизу вгору, тоді як розвиток
навичок іноземного мовлення – зверху вниз [1]. Для
вирішення поставлених завдань було використано комплекс взаємодоповнюючих методів, аналіз літератури з
проблеми дослідження, програмно-методичної документації та нормативно-правових актів; вивчення стану
проблеми в існуючій практиці; моделювання; педагогічне
спостереження, бесіда, інтерв‟ювання, анкетування,
діагностування, тестування; констатуючи і формуючи
експерименти; аналіз студентських робіт та математична
обробка даних. Для того, щоб зрозуміти, як вирішити
поставленні завдання нам потрібно в першу чергу:
Розглянути концептуальні основи проектування системи навчання іноземної мови студентів немовних вузів,
які спрямовані на розвиток професійної компетентності,
до яких відноситься: принцип професійної спрямованості;
програмно-цільовий, системний, особистісно-діяльнісний
та особистісно-орієнтовані підходи, а також ідеї педагогічного проектування.
Модель системи навчання іноземної мови сприяє розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців.
Сутність моделі становить послідовний перехід від
аналізу соціально-економічного замовлення суспільства,
особистих інтересів і потреб студентів до проектування
педагогічного процесу, формування затребуваних знань
і умінь в галузі іноземних мов як складової частини
професійної компетентності. В результаті функціонування
системи суспільство отримує професійно компетентного,
конкурентоспроможного фахівця, який володіє практичними навичками використання іноземної мови для подальшого саморозвитку особистісних якостей, професійного
становлення та кар‟єрного зростання. Системо-утворюючим компонентом є принцип професійної направленості,
який визначає цілі, структуру, зміст, методи, форми і
засоби навчання іноземної мови та дозволяє здійснити
інтеграцію і синхронізацію етапів розвитку професійної
компетентності студентів немовних вищих навчальних
закладів.
До педагогічних умов успішної реалізації моделі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей,
яка забезпечує у них розвиток професійної компетентності, потрібно збудувати структуру курсу, який поєднує
дві складові (спільну мову – General English та мову для
спеціальних цілей – Language for Specific Purposes);
зробити відбір змісту навчального матеріалу в логіці
навчального предмета і в логіці майбутньої професійної
діяльності; застосувати інтерактивні форми і методи
навчання, спрямовувати їх на забезпечення іншомовної
професійної компетентності; розробити індивідуальні
освітні маршрути.
Моделювання системи навчання іноземної мови як фактора розвитку професійної компетентності майбутніх
фахівців передбачає розробку компонентів педагогічного
процесу: цілей, змісту, методів, форм і засобів навчання.
Мета проектованої нами системи навчання іноземної
мови, сприяє розвитку професійної компетентності
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студентів немовних вищих навчальних закладів та є
провідної її структурним компонентом і залежить від
безліч умов і факторів, виявлених в ході дослідження:
соціального замовлення суспільства, особистих потреб
та інтересів студентів, специфіки і рівня передбачуваної
професійної підготовки, особливостей самого предмета
«іноземна мова». Але мета навчання передбачає вміння
спілкування фахівця на іноземній мові, освоєння всіх
видів мовної діяльності, спрямованих на вирішення
професійних завдань. Структура і зміст навчання іноземної
мови студентів немовних спеціальностей як складова
частина професійної компетентності визначаються видами
діяльності і якостями фахівця, заданими суспільством і
орієнтованими на саморозвиток особистості. Основою
для розробки такого змісту з‟явилася модель майбутнього
фахівця, який володіє навичками іншомовного професійного спілкування, яка відображає планований результат
системи навчання іноземної мови, яка забезпечує розвиток
професійної компетентності студентів немовних вищих
навчальних закладів, для того, щоб працювати в різних
сферах. При відборі змісту навчання враховувалися всі
чинники природної мовної комунікації: сфери спілкування
фахівців; типові ситуації, що виникають в процесі
іншомовного професійного спілкування; мотиви і комунікативні наміри. При виборі сфер і ситуацій спілкування
вивчаються реальні мовні потреби фахівців певного
профілю.
Професійно-трудова сфера спілкування стала провідною основною для визначення змісту професійно-спрямованого навчання іноземної мови, що сприяє розвитку
професійної компетентності студентів вищих навчальних
закладів. В рамках професійно-трудової сфери спілкування
виділяють інтегративні компоненти, які відображають
взаємозв‟язок і взаємозумовленість змісту навчання і
професійної підготовки. Професійна спрямованість
змісту навчання реалізувалася через відбір конкретного
мовного матеріалу, який дозволяє формувати мовну і
професійну компетентність.
Моделювання системи навчання іноземної мови сприяє
розвитку професійної компетентності студентів та
здійснюється на всіх її рівнях. Розроблена система є
завершеною формою організації пізнавальної діяльності
студентів з освоєння іноземної мови і управління цією
діяльністю. Вона також визначає вибір застосування
оптимальних методів, форм і засобів навчання, до яких
ми відносимо: свідомо порівняльне, програмне та проблемне навчання; моделювання типових ситуацій професійного спілкування. Найбільш ефективними формами навчання іноземної мови є рольові та ділові ігри, так як для
того, щоб отримати статус професійного знання, інформація повинна засвоюватися студентом в контексті його
власних практичних дій і вчинків, дії не чисто академічні, а
наближені до предметно-технологічних і соціокультурних
ситуацій майбутньої професійної діяльності. Недостатня
кількість годин, відведена на вивчення іноземної мови в
немовних вищих навчальних закладів, викликає необхідність використання різних форм самостійної роботи, як в
процесі навчальних занять, так і в поза аудиторний час
(реферування іншомовної літератури, зустрічі з носіями
мови, поїздки за кордон, наукові гуртки, науковопрактичні конференції, робота в Інтернеті), що сприяло
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збільшенню навчального матеріалу, підвищенню мотивації

до вивчення іноземної мови. Диференціація освітньої
діяльності студентів в процесі навчання іноземної мови
у вищих навчальних закладах, організація самостійної
роботи є необхідною, але існують недостатні умови для
розвитку професійної компетентності майбутнього
фахівця. І тільки особистісно-орієнтований підхід до
розробки і здійснення індивідуальних освітніх маршрутів
сприяє максимальному задоволенню професійних очікувань студентів, ефективності їх освітньої діяльності і є
основою для розробки особистісно-орієнтованої моделі
навчання іноземної мови.
У сучасному українському суспільстві відбувається
складний і суперечливий процес зміни ціннісних орієнтацій молоді, зростає престиж вищої освіти, яка забезпечує
розвиток професійної компетентності, дозволяє бути
конкурентоспроможним в умовах ринкової економіки,
що викликає необхідність зміни змісту і методів підготовки фахівця як професіонала. Разом з цим, існуючий
характер навчання студентів у вищих навчальних закладів
не в повній мірі сприяє закріпленню зробленого ними
професійного вибору, перешкоджаючи включенню їх в
творчий пошук по освоєнню професії. Виникає необхідність організувати навчальний процес таким чином, щоб
закласти елементи майбутньої діяльності в навчальні
предмети, просуваючи студентів на рівень навченості
відповідно до міжнародних стандартів, сприяючи розвитку
їх професійної компетентності, професійної адаптації в
умовах ринку праці. Професійна компетентність представляється нам, як сукупність професійних знань,
практичних умінь і професійно-значущих якостей особистості, що забезпечує успішну діяльність фахівця в
професійній сфері.
Розвиток професійної компетентності студентів вузу
є поступовим введенням в професію за рахунок перенесення в навчальний процес найбільш істотних її аспектів, зближення структури навчання зі структурою
професійної діяльності на основі єдності особистісного і
діяльнісного підходу.
Зміни і навіть корективи, внесені в цілі вузівської
освіти, можуть спричинити ускладнення діяльності
вузівського викладача, а саме: пошук шляхів проектування
змісту навчального предмета з орієнтиром на кінцевий
результат його засвоєння; визначення оптимальних форм
і методів навчання, адекватних структур професійної
діяльності; про адаптаційні результати навчання на етапі
включення в професійну діяльність. Розуміння підсумків
навчання як культури особистості, її професійної
компетентності, яка передбачає єдність теоретичної і
практичної готовності до вирішення професійних завдань.
У той же час, не можна було не враховувати того, що культура професійного самовираження в діалозі культур
вимагає знання іноземної мови, мови-посередника для
ділового спілкування. Логіка моделювання процесу
навчання полягає в наступному: імітувати професійне
середовище через відбір змісту навчання з професійної
складової в навчальній дисципліні «іноземна мова»;
вибиралися форми, методи і засоби навчання, що сприяють
розвитку професійної компетентності студентів немовного
вищого навчального закладу; проектувалися індивідуальні
освітні маршрути студентів з опорою на їх освітній
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досвід, можливості з орієнтацією на вирішення їхніх
освітніх проблем [3, с.16]. Проектування індивідуальних
освітніх маршрутів дозволило нам частково реалізувати
диференційований підхід в навчанні різних фахівців.
Професійна спрямованість навчального предмета «іноземна мова» полягає в контексті його викладання, що зажадало розробки іншомовних текстів (спеціальних текстів)
з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів, використання активних форм проведення
навчальних занять: рішення ситуативних завдань,
проведення рольових, ділових ігор та ін.
Розроблена система навчання іноземної мови сприяє
розвитку професійної компетентності студентів в немовних вищих навчальних закладах та пройшла повний цикл
експериментальної перевірки.
Вивчення проблеми розвитку професійної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів,
складовою частиною якої є іншомовна компетентність,
свідчить про низький рівень мовної підготовки майбутніх
фахівців, який не відповідає сучасним вимогам суспільства
і ринку праці. У зв‟язку з цим виникла необхідність
розробки і проектування такої системи навчання іноземної
мови студентів немовних вищих навчальних закладів,
яка була б спрямована на розвиток професійної компетентності; вирішувала завдання, які визначаються соціальним
замовленням суспільства; підвищувала мотивацію до
вивчення іноземної мови; сприяла посиленню функціональної значущості цього предмета; визначала його роль
у майбутній професійній діяльності. Аналіз науковопедагогічної, навчально-методичної літератури, вивчення
державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і кваліфікаційних характеристик фахівців дозволив
виділити в структурі професійної компетентності
майбутніх фахівців такі компоненти, як професійноосвітній (змістовний); професійно-діяльнісний і професійно-особистісний; виокремити з них і обґрунтувати
ті компетентності, розвиток яких забезпечує навчання
іноземної мови.
Використання методу педагогічного проектування
дозволило розробити модель системи навчання іноземної
мови як фактора розвитку професійної компетентності
майбутніх фахівців, яка розглядається нами як цілісна
система, усі компоненти якої взаємопов‟язані і взаємозумовлені. Головним системо-утворюючим компонентом
спроектованої системи є принцип професійної спрямованості, який визначив цілі, структуру, зміст, методи, форми
і засоби навчання іноземної мови, який забезпечує
розвиток професійної компетентності студентів немовних
вузів та насамперед дозволяє здійснити інтеграцію і синхронізацію етапів розвитку професійної компетентності.
Сутність розробленої системи склав послідовний перехід від аналізу соціально-економічного замовлення
суспільства, особистих інтересів і потреб студентів до
проектування педагогічного процесу формування затребуваних знань і умінь в галузі іноземних мов як складової
частини професійної компетентності. В результаті
функціонування системи суспільство отримує професійно
компетентного, конкурентоспроможного фахівця, що
володіє практичними навичками використання іноземної
мови для подальшого саморозвитку особистісних якостей,
професійного становлення та кар‟єрного зростання.
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Структура і зміст навчання іноземної мови, як складової
частини професійної компетентності, визначаються
видами діяльності і якостями фахівця, заданими суспільством і орієнтованими на саморозвиток особистості.
Основою для розробки такого змісту з‟явилася модель
майбутнього фахівця, що володіє навичками іншомовного
професійного спілкування, що відображає планований
результат системи навчання іноземної мови, що забезпечує
розвиток професійної компетентності студентів немовних
вузів, яким належить працювати в соціальній сфері.
Диференціація освітньої діяльності студентів в процесі
навчання іноземної мови у ВНЗ, організація самостійної
роботи, як в процесі навчальних занять, так і в позааудиторний час, є необхідними, але не достатніми умовами
для розвитку професійної компетентності майбутнього
фахівця. І тільки індивідуальний освітній маршрут
сприяє максимальному задоволенню професійних очікувань студентів та ефективності освітньої діяльності.
Експериментальна перевірка спроектованої на основі
визначених у ході дослідження, концептуальних положень і теоретичних припущень, щодо системи навчання
іноземної мови, що забезпечує розвиток професійної
компетентності студентів довела її ефективність.
Крім того потрібно створити методику навчання
іноземної мови професійного спрямування, яка б залучала
не лише традиційні методи навчання, але й сучасні
інформаційні та телекомунікаційні технології, що дозволять забезпечити студентів актуальною оригінальною
інформацією та текстами, які найтісніше пов‟язані з їх
майбутньою спеціальністю. Створення та застосування
на практиці такої методики, яка б відповідала усім
вимогам сучасної професійної освіти, сьогодні можливо
тільки за умов створення та широкого застосування
технологічного навчального середовища на базі вищих
навчальних закладів України [4, с.129; 5].
Реалізація нових технологій в педагогічному процесі
вищого навчального закладу допомагатиме у формуванні
творчості майбутнього фахівця, його ерудиції та майстерності. Але відомо, що творчість неможлива без знань,
отже, в сучасних умовах потрібно поєднати інформаційну і
творчу функції освіти [2, с.147]. До кінця другого року
навчання відбулися істотні зміни в мотиваційній сфері
студентів: В два рази збільшилася в експериментальних
групах кількість студентів, мотиви вибору професії яких
мали професійну спрямованість. Реалізація розробленої
системи сприяла позитивним змінам у характері ставлення
до майбутньої професії: Було встановлено, що 90% студентів експериментальних груп оцінили пропонований курс
навчання іноземної мови як відповідний особистим
інтересам і професійним потребам. Позитивні зміни
відбулися в самооцінці здібностей студентів з оволодіння
іноземною мовою. Підсумковий іспит показав, що 82,6%
студентів експериментальних груп мають навички адекватного мовного поводження, що відповідає ситуаціям і
завданням іншомовного професійного спілкування.
Висновок. Проведене нами дослідження не вичерпує
всіх питань, пов‟язаних з розвитком професійної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів.
Необхідна подальша розробка комплексу інтегральних
критеріїв, що визначають результативність системи.
Залишається невирішеною проблема наступності розвитку
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професійної компетентності студентів в процесі всього
періоду навчання у вищих навчальних закладах. У зв‟язку з
недостатньою кількістю навчальних годин, передбачених
навчальним планом на дисципліну «іноземна мова» в
немовних вищих навчальних закладів, значними відмінностями в базовій підготовці студентів з іноземної мови, в
їх запитах, інтересах, соціальних очікуваннях подальшої
розробки потребує проблема індивідуалізації навчання
іноземної мови в загальній системі професійної освіти. З
вивченням зазначених проблем ми пов‟язуємо перспективи
нашої подальшої науково-дослідницької роботи.
Наукова новизна і теоретична значущість дослідження
полягають у тому, що в роботі було виявлено потенційні
можливості іноземної мови в розвитку професійної
компетентності студентів немовних вузів; визначено
концептуальні засади проектування системи навчання
іноземної мови, спрямованої на розвиток професійної
компетентності студентів немовного вищих навчальних
закладів; розроблена модель системи навчання іноземної
мови студентів немовних вищих навчальних закладів,
що сприяє розвитку професійної компетентності майбутніх
фахівців соціальної сфери; визначено педагогічні умови
ефективності професійно спрямованого навчання іноземної
мови студентів в немовних вищих навчальних закладах:
структура курсу включає два напрямки (загальний курс і
професійно орієнтований); навчальний процес побудований у вигляді технологічного квадрату, в якому задіяні
всі чотири види мовленнєвої діяльності (аудіювання,
говоріння, читання і письмо), втілені на заняттях в
чотирьох аспектах культури (пізнавальний, розвиваючий, навчальний, виховний); форми та методи спрямовані на забезпечення іншомовної професійної
комунікації. Уточнено теоретичні основи формування і
розвитку професійної компетентності фахівців в процесі
їх навчання іноземної мови.
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DEVELOPMENT OF THE STUDENTS PROFESSIONAL COMPETENCE OF NON-NONLINGUISTIC
UNIVERSITIES IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES PROCESS
In the article the author reveals the essence of the model of the professional training and forms the essence of the
professional competence on the basis of the theoretical and practical readiness. The system of the teaching foreign languages
to students of non-linguistic universities has been singled out and theoretically justified which contributes to the development
of professional competence. The principle formation of the professional orientation which defines the goals, structure, content,
methods, forms and means of teaching a foreign language is described and it allows to integrate and synchronize the
development stages of the professional competence of students of non-linguistic high schools. The individualization problem of
teaching a foreign language in the general system of vocational education is analyzed.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ
ПРАЦІВНИКІВ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ
В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ОСВІТУ»
У зв‘язку із інтенсивним розвитком нових високоінтелектуальних технологій, економічних і
соціальних перетворень в Україні перед національною системою професійної (професійно-технічної)
освіти постають завдання підвищення кваліфікаційного рівня випускників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти. В процесі дослідження сутності процесу забезпечення якості
професійного навчання, підготовки кваліфікованих працівників на компетентнісній основі було
виявлено, актуальність та практичну значущість проблеми реалізації переходу професійної
підготовки здобувачів освіти системи професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних
професій за Державними стандартами професійно-технічної освіти на основі модульнокомпетентнісного підходу. На основі проведених досліджень, були визначені основні чинники
формування професійної компетентності кваліфікованих працівників в умовах реалізації Закону
України «Про освіту» та запропоновані рекомендації щодо розроблення робочих освітніх та робочих
навчальних програм з предметів (дисциплін) на основі компетентностей та сформулюваних
результатів навчання і начальних завдань.
Ключові слова: якість освіти, компетентність, компетентнісний підхід, кваліфікований працівник,
результати навчання, навчальні завдання, робоча освітня програма.

Постановка проблеми. В Україні нині відбуваються масштабні реформи системи освіти, які повинні
змінити основні принципи існування системи в цілому:
від схеми передачі накопичених знань майбутнім поколінням до принципів формування компетентностей, які
будуть затребувані у ХХІ столітті. Ці зміни передбачають
глибинні трансформації не лише форм і методів роботи
освітян, а й системи професійного мислення, усвідомлення
нового кола функціональних обов‟язків, ролі (від ретранслятора знань до організатора освітньої діяльності),
нових цілей та завдань щодо їх досягнення. Особливістю
сучасного ринку праці, як в Україні, так і за її межами є
високі вимоги до рівня професійної компетентності
працівників, їх здатності до ефективного виконання
професійних і соціальних функцій. Сучасне виробництво
та сфера обслуговування все більше й більше потребує
кваліфікованих працівників, які здатні використовувати
знання і вміння в нестандартних ситуаціях, відчувають
необхідність у постійному професійному зростанні,
володіють комунікативними навичками, тому особливу
увагу роботодавці звертають на їх професійні й ключові
компетентності.
Проблемам забезпечення якості професійного навчання,
підготовці кваліфікованих працівників на компетентнісній
основі в своїх дослідженнях приділяли увагу багато
вітчизняних та зарубіжних науковців. Насамперед,
активно працюють в даному напрямі такі вчені, як
А. Дубасенюк, В. Єрмаков, Т. Міщенко, Н. Ничкало ,
В. Радкевич, В. Савченко, В. Свистун, Л. Сергеєва,
Т. Сорочан, Л. Шевчук, О. Щербак, В. Ягупов, які

досліджують проблеми сучасного стану професійної
(професійно-технічної) освіти, формування професійної
компетентності у майбутніх фахівців, у тому числі в
системі професійної (професійно-технічної) освіти.
О. Аніщенко, Р. Гуревич, В. Ковальчук, Л. Сушенцева
розкривають педагогічні аспекти професійної підготовки
кваліфікованих працівників. Ю. Грицай, В. Паржницький,
В. Процевський, досліджують питання адаптації професійної підготовки працівників до вимог сучасного
ринку праці в Україні. Дослідженню проблем підвищення рівня професійної підготовки та шляхів забезпечення якості конкурентоспроможності робочої сили
присвячені роботи зарубіжних дослідників: Дж. Кейнса,
Дж. Рассела, А. Маршала, М. Портера, П. Юцявичене та
інших.
В Україні питання забезпечення якості професійної
(професійно-технічної) освіти перебуває на важливому
рівні суспільної уваги, в той же час, особливості підготовки кваліфікованих працівників на компетентнісній
основі є актуальними для організації освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти
(далі ЗП(ПТ)О) в умовах реалізації Закону України «Про
освіту».
Мета статті: теоретичне дослідження сутності процесу
забезпечення якості професійного навчання, підготовки
кваліфікованих працівників на компетентнісній основі,
визначення основних чинників формування професійної
компетентності працівників в умовах реалізації Закону
України «Про освіту» та виявлення можливостей їх застосування у процесі проектування освітнього процесу.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси об‟єктивно зумовлюють
необхідність зближення професійної освіти європейських
країн, що закріплене в Угоді про асоціацію між Україною

та ЄС. Визначено основні напрями такого зближення:
реформування та модернізація системи професійної
освіти, підвищення якості професійної підготовки
працівників; зорієнтованість на компетентності як
результат професійної підготовки, відповідність національних систем вищої професійної освіти цілям
Болонського і Туринського процесів; поглиблення співробітництва між закладами професійної освіти різних
типів і форм власності; розширення автономії професійних
закладів освіти, зміцнення їх зав‟язків [1, с.7-20]. В той
же час, президент НАПН України В.Г. Кремень наголошує
на важливості опрацювання українських національних і
регіональних класифікацій професій, які в умовах
євроінтеграції України мають відповідати Міжнародній
стандартній класифікації професій: «Міжнародна
стандартна класифікація професій (ISCO) сьогодні має
відношення до економічних і соціальних міжнародних
класифікацій і забезпечує: міжнародну звітність, порівняння та обмін статистичними та адміністративними
даними про види професій; моделювання і розробку
національних і регіональних класифікацій професій;
можливість використання в країнах, що не розробили
свої національні класифікації професій. Завдяки ISCO
уможливлюється розвиток програм професійної освіти і
навчання та ефективне управління цим процесом» [2,
с.658-669].
Міжнародною організацією зі стандартизації ISO
прийняте таке визначення якості: «Якість – сукупність
характеристик об‟єкта, що відносяться до його здатності
задовольняти встановлені та передбачувані потреби» [3].
Тобто можна вважати, що якість результатів професійного
навчання працівників в Україні – це задоволення вимог
вітчизняного ринку праці, а саме, забезпечення виробництва та сфери обслуговування працівниками з необхідним
рівнем кваліфікації. Термін «кваліфікація» працівника
досить тісно пов‟язане із терміном «професійна компетентність». У «Новому тлумачному словнику української
мови» слово «компетентний» означено так: «1) який має
достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь
добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на знанні;
кваліфікований; 2) який має певні повноваження; повноправний, повновладний» [4, с.874]. Важливо відмітити,
що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 затверджено Національну рамку
кваліфікацій (далі НКР) [5], яка є першим практичним
кроком реалізації компетентнісної концепції. НКР
охоплює усі рівні освіти та типи кваліфікацій – загальної
середньої, професійно-технічної, вищої освіти, а також
професійні кваліфікації, та встановлює кваліфікаційні
рівні, за якими кваліфікації можуть бути визнані в
Україні. Кваліфікаційний рівень тлумачиться як структурна одиниця НРК, що визначається певною сукупністю
компетентностей. Відзначимо, що НРК оперує поняттями
«освітня кваліфікація» і «професійна кваліфікація». Освітні
кваліфікації надають в освітній сфері за освітніми
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стандартами, а професійні кваліфікації у професійній –
за професійними стандартами. Професійними кваліфікаціями є розряди, категорії, ранги, чини, тощо, які отримують
працівники в процесі професійної діяльності.
Опрацювавши ряд літературних джерел бачимо, що поняття компетентності працівників трактується неоднаково,
але більшість визначень багато в чому схожі. Окремі
науковці обґрунтовують це поняття як суму спеціальних
знань, умінь і навичок, необхідних для досконалого
виконання своєї справи [6]. Інші автори вважають, що
компетентність – це не тільки володіння певною сумою
знань, а й можливості їх гнучкого застосування, які
значною мірою залежать від творчих та практичних
умінь і навичок працівника [7]. Фахівці Міжнародної
комісії Ради Європи (програма Definitions and Selection
of Competencies) визначають поняття компетентності
(competence) як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби і виконувати поставлені
завдання. Причому, кожна компетентність побудована
на комбінації взаємовідповідних пізнавальних ставлень
та практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових
компонентів, знань і вмінь, визначення всього того, що
можна залучити для активної дії [8]. Автори колективної
монографії [9] наголошують, що компетентнісній підхід,
спрямований на досягнення освітніх результатів, є продуктивною, визнаною у світовому просторі освітньою
концепцією, а компетентність – новою одиницею виміру
підготовленості випускника ЗП(ПТ)О, де увага акцентується на результатах навчання, уміннях і, з позицій
компетентнісного підходу, основним безпосереднім результатом освітньої діяльності яких є цілеспрямоване
формування професійної компетентності майбутнього
кваліфікованого працівника. Як наголошують автори,
компетентнісний підхід в освіті має реалізовуватися за
трьома послідовними, тісно поєднаними ланками: розроблення і впровадження у педагогічну практику освітніх
стандартів (змістовий аспект); підготовка фахівців
засобами педагогічних технологій, що гарантують
досягнення освітніх результатів (технологічний аспект);
організація валідного, об‘єктивного і надійного контролю
якості підготовки кваліфікованих працівників (діагностичний аспект) [9, с.81-89]. В той же час, зазначимо, що
на сучасному етапі відбувається процес переходу
професійної підготовки здобувачів освіти системи
професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних
професій за державними стандартами професійно-технічної освіти, які розроблені на модульно-компетентнісній основі (далі ДСПТО). Так, у «Методичних
рекомендаціях щодо розроблення ДСПТО з конкретних
професій на основі компетентнісного підходу» зазначено:
«Структура навчального модуля охоплює теми навчальних
предметів та види навчальних робіт, необхідні для
формування компетентностей, визначених відповідно до
ОКХ. Навчальний модуль забезпечує оволодіння мінімальним обсягом компетентностей, необхідних для виконання
трудових функцій у певній сфері професійної діяльності.
Структурно навчальний модуль складається з тем предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовки та видів професійно-практичної підготовки
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(виробниче навчання, виробнича практика)» [10].
Таким чином, якість професійної (професійно-технічної) освіти та навчання розглядається нами крізь призму
підготовленості кваліфікованих працівників до виконання
професійних функцій на робочому місці в умовах реального виробництва чи сфери обслуговування, а отже,
практична спрямованість компетентнісного підходу
підкреслюється значущістю досягнення кваліфікованими
працівниками професійних результатів навчання на
основі наявності у них умінь виконувати завдання й
ґрунтується на посиленні практичних акцентів досягнення
цих результатів. Ми наголошуємо, що у Законі України
«Про освіту» наведене таке визначення терміну «якість
освіти»: «якість освіти, це відповідність результатів
навчання вимогам, встановленим законодавством,
відповідним стандартом освіти та/або договором про
надання освітніх послуг, яка забезпечується якістю
освітньої діяльності, а саме – рівнем організації,
забезпечення та реалізацією освітнього процесу» [11].
Відповідно, складовими системи забезпечення якості
освіти є: система забезпечення якості в закладах освіти
(внутрішня система забезпечення якості освіти);
система зовнішнього забезпечення якості освіти; система
забезпечення якості в діяльності органів управління та
установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості
освіти. Система забезпечення якості в закладах
освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)
може включати: стратегію (політику) та процедури
забезпечення якості освіти; систему та механізми
забезпечення академічної доброчесності; оприлюднені
критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів
освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури
оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для
організації освітнього процесу, в тому числі для
самостійної роботи здобувачів освіти; забезпечення
наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти; створення в закладі освіти
інклюзивного освітнього середовища, універсального
дизайну та розумного пристосування; інші процедури та
заходи, що визначаються спеціальними законами або
документами закладу освіти [11]. Як зазначено в Законі
України «Про освіту», наявність системи забезпечення
якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) є обов’язковою, а такі складові, як
процедури забезпечення якості освіти; система та
механізми забезпечення академічної доброчесності;
розроблені та оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, педагогічної діяльності педагогічних працівників, керівних працівників
закладу освіти є новими і такими, які потребують від
керівників ЗП(ПТ)О, педагогічних працівників для їх
розроблення відповідних знань, розуміння й умінь та й,
напевно, значних зусиль.
Важливо відмітити, що в той же час В Законі України
«Про освіту» стандарт освіти визначає: вимоги до
обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг
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навчального навантаження здобувачів освіти та розробля-

ється відповідно до Національної рамки кваліфікацій
[11]. Основою ж для розроблення освітньої програми є
стандарт освіти відповідного рівня (за наявності) і вона
містить: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання
за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну
послідовність; загальний обсяг навчального навантаження
та очікувані результати навчання здобувачів освіти [11].
Отже, підготовка кваліфікованих працівників згідно
ДСПТО освіти на основі компетентнісного підходу має
базуватися на освітніх програмах предметів (дисциплін),
основою яких є очікувані результати навчання та навчальні завдання до них, якими мають володіти здобувачі
освіти після завершення навчання [11]. Освітній процес
підготовки кваліфікованих працівників має здійснюватися
на основі використання інноваційний педагогічних
технологій, які зможуть гарантувати досягнення очікуваних результатів навчання, при обов’язковій організації
валідного, об’єктивного і надійного контролю, використовуючи для цього розроблені й оприлюднені критерії,
правила і процедури оцінювання результатів навчання
кваліфікованих працівників. При такому підході організації
освітнього процесу професійної підготовки в ЗП(ПТ)О
можливе забезпечення чіткого виконання норм ДСПТО
та досягнення відповідних результатів навчання, що
забезпечить сформованість у випускників відповідних
кваліфікаційних рівнів професійної компетентності.
На наш погляд, важливими чинниками формування
професійної компетентності підготовки кваліфікованих
працівників в ЗП(ПТ)О є:
 ДСПТО, які розроблені на основі модульно-компетентнісного підходу основою яких є очікувані результати
навчання;
 запровадження компетентнісного підходу до розробки освітніх програм предметів (дисциплін) підготовки
кваліфікованих працівників, в основу яких закладено
здобуття особою результатів навчання, що забезпечить
їм здійснювати професійну діяльність шляхом виконання
відповідних видів робіт;
 здійснення навчання педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О з питань формулювання результатів навчання і начальних завдань до них та з особливостей розробки
робочих освітніх та навчальних програм підготовки
кваліфікованих працівників на основі компетентностей,
які забезпечуються засвоєнням відповідних результатів
навчання, особливо з предметів загально-професійної і
професійно-теоретичної підготовки та видів професійнопрактичної підготовки – виробниче навчання, виробнича
практика.
Отже, особливості розробки освітніх програм підготовки кваліфікованих працівників на основі компетентностей (результатів навчання) та засвоєння процесів
формулювання результатів навчання і начальних завдань ми розуміємо як складний цілеспрямований поетапний процес, який потребує від педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О відповідної підготовки та розвитку психологопедагогічних, предметних та методичних компетентностей
шляхом накопичення професійного досвіду, усвідомлення
нових цінностей та вдосконалення власних педагогічних

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
і науково-методичних умінь. Для можливостей набуття
певного досвіду з особливостей методичного забезпечення
та отримання практичних рекомендацій щодо здійснення
розробки освітніх програм з предметів (дисциплін)
підготовки кваліфікованих працівників на основі компетентностей та формулювання результатів навчання і начальних завдань до них, ми пропонуємо
розглянути більш детально основні особливості даного
процесу як один із варіантів підготовки кваліфікованих
працівників в умовах реалізації Закону України «Про
освіту» та які є важливими з нашої точки зору.
Результати навчання – це знання, уміння, навички,
способи мислення, погляди, цінності, інші особисті
якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку,
які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після
завершення освітньої програми або окремих освітніх
компонентів [11]. Результати навчання формулюються
таким чином, щоб можливо було визначити точний
рівень необхідної компетентності та умов, за яких
знаннями, уміннями чи навичками слід опанувати, а
також оцінити рівень володіння ними. Чітко сформульовані
та засвоєні здобувачами освіти результати навчання,
вказують на досягнення здобувачів освіти і це забезпечує їх зарахування у вигляді компетентностей – знань
та умінь, що характеризують здатність виконувати,
розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається
відповідною освітньо-кваліфікаційною характеристикою,
після закінчення навчання. Результати навчання мають
відповідати таким критеріям: бути чіткими і однозначними, дозволяючи чітко окреслити зміст вимог до здобувача освіти; бути діагностичними (тобто результати
навчання повинні мати об‟єктивні ознаки їх досягнення
чи недосягнення); бути вимірюваними (має існувати
спосіб та шкала для вимірювання досягнення результату
прямими або непрямими методами, ступеня досягнення
складних результатів). Формулювання результату навчання містить одне або два дієслова, пов‘язані
сполучником «і», «та», «й», які ще називають активними
дієсловами. Важливим, у даному процесі, є вибір активних дієслів для формулювання результатів навчання
та навчальних завдань до них, так як вони визначають
навички, уміння, компетентності, поведінку, якими
повинен опанувати здобувач освіти. Надзвичайно корисною для педагогічних працівників є використання при
формулюванні результатів навчання та навчальних
завдань таксономії Блума. Таксономія Блума визначає
способи класифікації розумових умінь починаючи від
найпростіших навчальних дій до самих складних [12].
Розрізняють когнітивну (пізнавальну), психомоторну та
емоційну (афективну) сфери таксономії Блума. Когнітивна (пізнавальна) сфера це – мисленеві навички, інтелектуальні здібності, психомоторна сфера – перцептивні
та моторні навички, фізичні рухи керовані думкою, а
емоційна (афективна) сфера – ставлення, цінності,
інтереси, оцінка. Так, наприклад, найпростіший вид
когнітивних навичок це «знання», тоді як найскладніший – «оцінка». Між знанням і оцінкою знаходяться
проміжні мисленеві навички, а саме – розуміння (сприй-

120

няття), застосування, аналіз, синтез й вони розташовують-

ся в ієрархічному порядку. А це означає, що перш ніж
займатись застосуванням, слід опанувати знання й
розуміння. Тобто, результати навчання можуть бути
когнітивними, психомоторними або ж емоційними за
природою й вони мають певну кількість рівнів і
залежності від складності відповідної діяльності.
При формулюванні результатів навчання необхідно
дотримуватися певних правил, а саме: потрібно зосереджувати увагу на тому, що робить здобувач освіти, а не педагогічний працівник; використовувати прості й лаконічні
формулювання, які зрозуміє і кваліфікований практик, і
здобувач освіти; зосереджуватися на результатах навчання,
а не на процесі викладання; розпочинати формулювання
кожного результату навчання з активного дієслова;
результати навчання повинні відображати знання,
уміння, навички та установки, які вимагаються при
виконанні відповідної діяльності; кожен результат
навчання має бути реалістичним і досяжним і його можливо виміряти та оцінити, не включайте опис умов або
критеріїв у його формулювання; кожен результат навчання
може складатись орієнтовно з 2–7 навчальних завдань.
Навчальні завдання – це сегменти навчання, які у поєднанні дозволяють здобувачам освіти досягти певного
результату навчання. Для визначення навчальних завдань
в межах окремого результату навчання можна застосувати
такий процес: визначте знання, уміння, навички та
установки, які дозволять досягти результату навчання;
розділіть знання, навички і установки на сегменти
навчання, з якими легко працювати; сформулюйте навчальні завдання на основі цих сегментів; розмістіть
навчальні завдання в логічній і змістовній послідовності,
переконайтесь, що навчальні завдання, без яких неможливе
опанування наступними, йдуть першими [13, с.271-274].
Активні дієслова для формулювання результатів навчання та навчальних завдань до них мають обиратися коректно, адже вони мають надавати можливість педагогічним
працівникам їх ідентифікувати, оцінити і виміряти
відповідний рівень засвоєння окремих освітніх компонентів, а особа, що їх засвоює, має це продемонструвати.
Наведемо приклад формулювання: результат навчання –
«Визначити прибавки для конструювання швейного
виробу (виріб вказується)», навчальні завдання з яких
він складається: 1) пояснити (описати, перелічити,
обрати, …) види припусків та прибавок прийнятих в
конструюванні одягу; 2) виконати підбір прибавок для
конструювання швейного виробу (вказується якого),
користуючись таблицями прибавок.
Так як підготовка кваліфікованих працівників згідно
ДСПТО освіти на основі компетентнісного підходу
має базуватися на освітніх програмах предметів (дисциплін), основою яких є очікувані результати навчання та навчальні завдання до них, то ми пропонуємо
відповідну структуру цих нормативних складових методичного забезпечення освітнього процесу, до якої вони і
мають бути внесені. Так, в таблиці 1 наведений приклад
форми робочої освітньої програми (як варіант), до якого
внесені складники, що визначені дією відповідних норм
Закону України.
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Таблиця 1
Варіант форми робочої освітньої програми
РОЗГЛЯНУТО
ЗАТВЕРДЖУЮ
На засіданні циклової комісії
Директор ___________________________
Протокол №_____від_______
Робоча освітня програма
«______________________________________________»
назва предмету/дисципліни
Професія/спеціальність: «____________________________________________»
шифр, назва
Базовий (загальнопрофесійний) блок
Кількість годин
Код, найменування
Результат
Навчальні завдання
з них
компетентностей
навчання
аудиторних
практичних
1.
1.1.
…
2.
2.1.
1.
…
3.
3.1
…
1.
1.1.
2.
…
…
….
Всього:
Викладач
В той же час, освітній процес в ЗП(ПТ)О відбувається
яких темах занять має забезпечуватися засвоєння
шляхом викладання за відповідними темами занять
здобувачами освіти відповідних результатів навчання і
предметів (дисциплін) і тому важливо мати, на нашу
тому ми пропонуємо в таблиці 2 варіант робочої
думку, і робочі начальні програми де буде вказано в
навчальної програми, де це передбачене.
Таблиця 2
Варіант форми робочої навчальної програми
РОЗГЛЯНУТО
ЗАТВЕРДЖУЮ
На засіданні циклової комісії
Директор ___________________________
Протокол №_____від_______
Робоча навчальна програма
«______________________________________________»
назва предмету/дисципліни
Професія/спеціальність: «____________________________________________»
шифр, назва
Базовий (загальнопрофесійний) блок
Код, найменування
компетентностей

Результат навчання

Кількість годин
аудиторних з них практичних

1.Всього годин:
2.Всього годин:
1.
3.Всього годин:

2.
….

Тема заняття

…
1.
…
Всього годин:
Разом:

1.1.
…
2.1.
…
3.1.
…
1.1.
….
….

Викладач
Ми наголошуємо, що наявність розроблених та запропонованих таблиць не замінюють навчально-методичне

забезпечення освітнього процесу в ЗП(ПТ)О, а вносять
відповідні пояснення щодо особливостей методичного
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забезпечення при розробленні робочих освітніх та
навчальних програм з предметів (дисциплін) підготовки
кваліфікованих працівників на основі компетентностей
та формулювання результатів навчання і начальних
завдань, кількість же результатів навчання в межах
компетентностей може бути різною, а це залежить від
предмету (дисципліни) і кількості годин на її викладання.
Висновки. В процесі дослідження сутності процесу
забезпечення якості професійного навчання, підготовки
кваліфікованих працівників на компетентнісній основі
було виявлено, що вчені мають різні бачення й підходи
до процесів реформування та модернізації системи
професійної (професійно-технічної) освіти, але вони всі
спрямовані на підвищення якості професійної підготовки
кваліфікованих працівників та зорієнтовані на компетентності як результат професійної підготовки. Отже,
здійснене дослідження засвідчує актуальність та практичну
значущість проблеми реалізації переходу професійної
підготовки здобувачів освіти системи професійної
(професійно-технічної) освіти з конкретних професій
згідно ДСПТО освіти на основі модульно-компетентнісного підходу. Ґрунтуючись на проведених дослідженнях, нами були визначені основні чинники формування професійної компетентності кваліфікованих
працівників в умовах реалізації Закону України «Про
освіту» та запропоновані рекомендації щодо особливостей формулювання результатів навчання і навчальних
завдань й до розроблення робочих освітніх та навчальних програм з предметів (дисциплін) на основі
компетентностей та сформулюваних результатів
навчання і начальних завдань до них.
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PECULIARITIES OF QUALIFIED EMPLOYEES TRAINING WITHIN
THE COMPETENCE FRAMEWORK UNDER THE CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION
OF THE LAW OF UKRAINE ON «EDUCATION»
Due to the intensive development of new high-hume technologies, economic and social transformations in Ukraine, the
national system of professional (vocational) education faces the problem of raising the qualification level of graduates of
professional (vocational) education institutions. The urgency and practical significance of the issue implementing the
transition of vocational training for applicants for professional (vocational) education due to the specific professions
according to the State Standards of Vocational Education on the basis of modular-competence approach was revealed within
the process of studying the essence of providing the quality of vocational training and training of qualified employees on a
competence basis that. On the basis of the conducted researches, the main factors forming professional competence of
qualified employees were determined under the conditions of the implementation of the Law of Ukraine «On Education» and
guidelines for the development of operational educational and training curricula on subjects (disciplines) on the grounds of
competences and formulated learning outcomes and learning activities.
Key words: quality of education, competence, competence approach, qualified employee, learning outcomes, learning
activities, operational educational curriculum.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ В СЕЛЬСКОЙ
МАЛОЧИСЛЕННОЙ ШКОЛЕ
В статье автор рассматривает особенности подготовки будущего учителя для работы в сельской
малочисленной школе в рамках ее существования. Проанализированы вопросы разработки
теоретического и практического аспектов подготовки.
В исследовании использованы теоретические методы, методы педагогической реконструкции,
интервью, полученные результаты подтвердили результативность выбранной методики.
В качестве ключевых составляющих подготовки будущих учителей автор рассматривает:
интеграцию практики, учебного материала и научно-исследовательской работы (НИР) в общем
образовательном процессе, выделение базового и вариативного компонентов практики, в целях
обеспечения индивидуализации образования и повышения мобильности студентов.
Ключевые слова: подготовка учителя, малочисленная сельская школа, классические университеты,
обучение, образование.
Постановка проблемы. Внимание современной
педагогической науки к малочисленным школам Украины объясняется их преимуществом на селе. С деятельностью сельских школ Украины связано решение
многих экономических, политических и социальных
вопросов, затрагивающих жизненные интересы общества и государства. В этом контексте представляют
значительный интерес проблемы подготовки учителя
для малочисленной сельской школы.
Данные вопросы стали предметом исследований
А. Коберник, В. Мелешко, В. Помагайбы, И. Прокопович,
А. Савченко, Г. Суворовой и др.
В последние годы вышли публикации исследователей
по вопросам реорганизации учебного процесса в вузе в
условиях малочисленной общеобразовательной школы
1 ст. (Е. Беда, В. Кузь, Н. Присяжнюк, А. Савченко и др.).
Актуальность проблемы, усиленный интерес ученых
к опыту и технологиям подготовки учителя сельской
малочисленной школы и недостаточная разработанность
этой проблемы в отечественной педагогической теории
обусловили выбор темы статьи. Отметим, что данная
статья есть продолжением цикла статей автора по вышеуказанной проблематике [1].
Как свидетельствует анализ, на сегодня есть все основания полагать, что в будущем сохранится малочисленная
школа, появится больше школ с сельскохозяйственным
уклоном, получат развитие формы обучения дома.
Именно поэтому подготовка учителя для сельской
малочисленной школы в условиях университета требует
глубокого анализа и переосмысления.
Цель статьи – проанализировать особенности подготовки будущего учителя для работы в сельской малочисленной школе в рамках ее существования.
Методы исследования. Для решения задач исследования использованы теоретические методы: анализ и
систематизация психолого-педагогической и учебнометодической литературы с целью определения состояния
и теоретического обоснования проблемы; метод педаго-

гической реконструкции, который предоставляет возможности воспроизвести педагогические реалии подготовки
будущего учителя в условиях современного образовательного пространства; социологические исследования,
фокусированное интервью, репрезентативный опрос;
презентация итогов исследования.
Изложение основного материала. Малочисленная
школа, по определению Н. Побирченко – это «… школа
без параллельных классов с малым количеством учеников»
[2, с.3]. Функциональная роль сельской малочисленной
школы определяется необходимостью реализации ею
гуманистической цели образования: образовательной,
воспитательной, социальной, культурологической, экологической, народнохозяйственной.
Реформирование системы высшего образования продолжается. Эта фраза была бы справедлива, будучи
сказанной в течение последних восьмидесяти лет.
С одной стороны, мы постоянно слышим о Болонском
процессе, о том, что высшее образование должно быть
перестроено в соответствии с мировыми стандартами.
С другой – перед высшими образовательными учреждениями ставятся сложные задачи: трудоустройства выпускников, работа по специальности, насколько точно
набор в вузах соответствует потребности в соответствующих специалистах.
Анализ трудоустройства выпускников ЗВО «Прикарпатский национальный университет имени Василия
Стефаныка» специальностей «Начальное образование» и
«Физика», «Биология» (это характерно и для других
специальностей) показал, что среди трудоустроенных
выпускников лишь 60% респондентов на сегодня идут
работать в школу. Причем 40% попадают в сельские
школы. В этом контексте особые требования следует
поставить к подготовке специалиста, который сможет
работать в условиях сельской местности.
Безусловно, современная малочисленная школа имеет
определенную специфику и особенности в организации
подготовки учителя:

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
• объединение нескольких учебных предметов приводит к постоянной работе учителя над собой;
• в малочисленных классах интенсивным является
общение учителя и ученика.
• субъект субъектное обучения является приоритетным, поскольку узким является круг общения между
учениками.
• тесный личностный контакт.
В связи с этими особенностями нужно готовить и
специалистов. Неразрывной есть истина, что заведение
высшего образования, как это принято во всем мире,
предполагает нераздельное единство преподавания и
научного исследования.
Учителя, который способен к эффективной работе в
малочисленной школе в условиях классического университета трудно подготовить, используя традиционную
модель подготовки специалиста. Важной составляющей
этой подготовки является энциклопедизм знаний будущего педагога в условиях сельской школы.
В контексте нового Государственного стандарта
начального общего образования нуждаются в совершенствовании учебные планы и программы педагогических
учебных заведений: они должны быть приведены в
соответствие с требованиями современной школы, значительно улучшены общенаучный, психолого-педагогический и практический уровень подготовки будущих
учителей. В учебные планы были должны быть введены
дополнительные дисциплины, расширенные спецкурсы
и факультативы [1].
Формирование готовности будущего педагога должно
представлять целостный процесс: направленность всех
теоретических и практических циклов учебных дисциплин,
педагогической практики на гуманитарно-личностный и
профессиональный рост учителя.
В этом контексте важны интегрированные блоки подготовки будущего учителя. Культурологический блок
играет особую роль в формировании общетеоретической
культуры. Психолого-педагогический блок несет ответственность за формирование общепедагогической и
психологической готовности, методической культуры,
выполняет интегрирующую роль в плане установления
связей между культурологическим, психолого-педагогическим и специальным – предметным блокам. Предметный
блок формирует методическую готовность учителя.
Именно поэтому системообразующим учебным курсом в
подготовке будущего специалиста для сельской школы
может стать интегрированный подход к обучению.
Анализ учебных планов специальностей «Начальное
образование» Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича и Прикарпатского
национального университета имени Василия Стефаника
показал, что, к сожалению таких системообразующих
теоретических курсов, которые сегодня бы учитывали
вышесказанное специфику, нет. Нет и спецкурсов или
факультативов. За последние два года были защищены
магистерские работы (лишь 2% из всех магистерских
исследований), которые могли бы претендовать на
всесторонний анализ и имели практическое направление. А это очень мало.
Особенно важную роль в профессиональном развитии
будущего учителя на этапе классического университета
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имеет педагогическая практика в условиях, аналогичных
будущей учительской деятельности.
С целью улучшения подготовки студентов к практике
введена новая структура преподавания психологопедагогических дисциплин: некоторые психологические
дисциплины и педагогика изучаются с первого курса
(«общая психология», «общие основы педагогики»).
В качестве основных концептуально-методологических
предпосылок успешного формирования профессиональной
готовности учителя, призванного работать в малочисленной школе, выступают: гуманистические цели высшего
педагогического образования, развитие личности будущего
учителя и постановку особого акцента на приоритет
субъект субъектных отношений в построении педагогического процесса.
Важной составляющей работы по подготовке будущего
педагога для работы в сельской школе есть этнопедагогизация и экологизация содержания учебных курсов
средство развития культурологического социоэтнического
потенциала личности учителя как человека способного
формировать человека будущего, обладающего разнообразными знаниями, созданием новых ценностей.
В условиях работы сельской школы учитель выполняет
управленческую функцию. Поэтому, например, подготовка
будущего учителя к управленческой деятельности предполагает расширение содержания курса «Основы управления педагогическими системами», «Интерактивные
технологии» и др.
Система профессиональной подготовки учителя должна
предусматривать дифференцированную оценку не столько
знаний, сколько профессиональных умений, профессионального мастерства. Опытно-экспериментальная подготовка сельского учителя начальных классов малочисленной школы представляет единый и целостный процесс
формирования профессиональной готовности.
На основе анализа учебных планов и программ, а также
проведение бесед со студентами и преподавателями
нами разработаны требования к подготовке учителя в
этом направлении:
1. Целевая подготовка сельского учителя должна осуществляться на педагогически направленном уровне,
начиная с раннего довузовского этапа становления
будущего педагога.
2. При адресном наборе всю систему подготовки следует ориентировать на гуманитарно-альтруистические
ценности, формирование устойчивого позитивного отно шения к педагогической и образовательной деятельности
в сельских условиях.
3. Ориентация на качество приема сельских выпускников требует необходимость осуществления этой работы
по содержательному принципу.
Большая роль в формировании теоретической готовности принадлежит предметам гуманитарно-культурологического цикла. Важное место следует уделять изучению
законов и категорий диалектики, предоставляющих
возможность с диалектических позиций толковать сложный по своей природе процесс педагогической деятельности, намечать перспективные подходы к разным
аспекты педагогического процесса и успешно решать
задачи повышения эффективности обучения. Категории
диалектики помогают ориентироваться в вопросах
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анализа явлений объективной реальности, их знания
способствует выбору нужных форм и методов в учебновоспитательной деятельности. Важное место в этом
цикле следует уделять методикам преподавания учебных
предметов, учитывая интерактивные технологии обучени я.
Методика преподавания определенного предмета должно
быть не собранием рецептов по определенной теме, а
теорией обучения, ориентирует на гуманизацию учебного
процесса и основы мастерства, включая искусство преподавания.
Для эффективной организации педпрактики будущего
сельского учителя необходимо, чтобы она проводилась в
условиях реально отражающих будущую педагогическую
деятельность учителя, способствовала установлению
взаимодействия со специалистами, которые координируют
ее организацию и проведение, была непрерывной и целостной, осуществлялась по принципу преемственности
классов, базировалась на единых требованиях.
Одно из главных требований к практике, проводимой
в вузе, есть проведение ее непосредственно по месту
трудоустройства. Только тогда практическая деятельность
студента будет соответствовать условиям его будущей
самостоятельной деятельности.
К сожалению здесь современный классический университет имеет немало проблем. Ведь педагогическая
практика проводится не по месту жительства, а в там,
где есть возможность заключить договора. Таки образом,
70% будущих педагогов, имеющих целевые направления
в сельскую местность, проходят практику в условиях
города.
Наш опыт свидетельствует о целесообразности проведения такой педагогической практики как на 3 и 4
курсах, так и на выпускном курсах.
В первом случае в сельскую школу направляются
группы по 5–6 человек. Это создает возможность координировать деятельность студентов. Индивидуальная
практика дает больше самостоятельности школьной учительнице и практикантке, но она не исключает контроля
деятельности студента и со стороны методистов. Последнюю практику студентам желательно проходить в
сельской школе, куда они будут направлены после окончания вуза. Следующим условием является установление
взаимодействия будущего учителя со всеми методистами
факультета, учителями и администрацией школы, что
позволяет студентам занимать субъектную позицию
человека.
Она должна проявляться во взаимоотношениях студента со школьными работниками в профессиональнопедагогической, коммуникативной, диагностической и
управленческой деятельности.
Необходимым условием подготовки сельского учителя
является создание непрерывности целостности педпрактики. Опыт показывает, что целостность и непрерывность
могут предоставить практике внедрения «школьных
дней», для посещения студентами сельских базовых
школ и соблюдения преемственности классов.
Как показал собственный опыт, эффективны результаты, когда педагогическая практика студентов младших
курсов совпадает с практикой старших курсов. Старшекурсник тогда сможет оказывать помощь младшему коллеге. Такая форма совместной работы способствует
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взаимному личностному развитию, формированию профес-

сиональных умений. Навыки широкой наставнической
помощи, умение готовить практикантов к проведению
уроков и внеклассных воспитательных мероприятий,
привлекать к созданию дидактических раздаточных материалов, наглядных пособий – все эти профессиональные качества и умения необходимо формировать у будущих учителей начальных классов на этапе обучения в
университете. Повышению качества педагогической
практики также способствует согласованное действие
методистов всех дисциплин или кафедр (педагогики,
психологии, методики и т.д.). Такой подход способствует
совместной разработке единых целей, задач, содержания
практической деятельности студентов.
Целенаправленно организована педагогическая практика, при соблюдении вышеуказанных условий способствует формированию профессионально-педагогической
направленности личности будущего учителя начальных
классов; осознанию им социально-педагогической роли
сельского учителя; формированию жизненной позиции,
принципиальности, организованности, настойчивости;
росту гражданской и духовной зрелости; укреплению
уверенности в своих профессиональных возможностях,
повышению удельного веса самовоспитания и самообразования.
Огромное значение имеет привлечение студентов к
научно-исследовательской работы, что позволяет им
вести поиск по определенной проблеме, связанной с
будущей педагогической деятельностью. Опыт показывает,
научная работа студентов результативнее при привлечении
студентов из младшего курса и создании творческих
групп с привлечением учеников, учителей базовых школ
под руководством преподавателей.
Такие группы созданы на педагогическом факультете
Прикарпатского национального университета имени
Василия Стефаныка. Студенты принимают участие вместе
с преподавателями в научном проекте «Горная школа
украинских Карпат», исследуют проблемы деятельности
и функционирования сельских малочисленных школ.
Выводы. Подготовка учителя начальных классов для
работы в сельских малочисленных школах будет эффективной при осуществлении педагогических условий:
реализации принципов непрерывного педагогического
образования, гуманизации, гуманитаризации, учета
этнопедагогичних и экологических основ содержания
педагогического образования; ориентации на качественный отбор и целевую подготовку сельских школьников,
наличие педагогической направленности личности,
координации действий со стороны институциональных
структур, заинтересованных в успешной подготовке
будущего учителя; создание условий для адаптации
выпускников и самосовершенствования.
Перспективными исследованиями считаем разработку
для будущих учителей практических рекомендаций обучения в малочисленной школе.
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АКУМУЛЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАДБАНЬ
ВІДОМИХ ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ
У статті розглядаються основні форми популяризації педагогічних надбань вчених та дослідників
педагогіки. Зосереджена увага на значенні меморіальних музеїв, садиб-музеїв, кімнат-музеїв для вивчення їх
досвіду. Закцентовано на значенні видань освітньої і педагогічної періодики, улаштування наукових
конференцій, семінарів, «круглих столів», вебінарів.
Ключові слова: надбання, вивчення, дослідження, впровадження, педагогічні персоналії.
Постановка проблеми. Наголосити на значенні використання для історії педагогічних наук, дослідників та
науковців цінного матеріалу про життя та діяльність
педагогів України.
Мета роботи – висвітлити форми збереження педагогічних надбань та шляхи їх поширення.
Виклад основного матеріалу. Справжніми скарбницями зосередження артефактів про життєдіяльність
відомих педагогів та потужними засобами популяризації
їхньої спадщини стали меморіальні музеї. Однією з
найстаріших і найвідоміших в Україні таких установ є
Педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського
у Павлиші. З часу заснування у 1973 р. його фонди зросли
до 21,7 тис. одиниць зберігання. Їхню основу становлять
навчально-методичні матеріали 50–60-х рр. ХХ ст.,
рукописи творів і особисті документи педагога і його
соратників [5].
Унікальним у музейно-педагогічному русі України
став створений у Полтавському національному педагогічному університеті музейний комплекс, що складається з
12 кімнат-музеїв А. Макаренка, В. Сухомлинського,
М. Остроградського, В. Верховинця, першої в Україні
кімнати-музею Г. Ващенка (2008). Матеріали їхніх
експозицій, що презентують життєвий шлях і творчий
доробок діячів, використовуються у науково-дослідницькій праці. На їхній базі проводяться міжнародні зустрічі,
наукові конференції та навчально-виховні заходи. Таку ж
роль відіграють ще близько десяти меморіальних державних
і громадських музеїв В. Сухомлинського, А. Макаренка та
інших педагогічних персоналій.
Такі ж роль і функції виконують музеї-садиби
М. Пирогова у Вінниці, І. Котляревського у Полтаві,
І. Франка у с. Нагуєвичі Львівської області, Лесі Українки
у с. Колодяжне Волинської області, Т. Шевченка у
с. Моринці Черкаської області та ін. Вони становлять
осердя присвячених їм меморіальних комплексів, однак,
як засвідчує наш аналіз, зосереджені в них багаті
колекції артефактів слабо використовувалися у вивченні
цих діячів як педагогічних персоналій [6].
Розвиваються зв‟язки і кооперуються зусилля академічних установ, освітніх закладів, громадських організації в
організації студій і популяризації творчості педагогічних
персоналій України і зарубіжжя. Як приклад, відзначимо
співпрацю науково-дослідної лабораторії «Нова макаренкіана: антикризове управління навчальним закладом», що
функціонує при кафедрі менеджменту освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного

університету та Всеукраїнського макаренківського
центру при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного
університету у підготовці досліджень, проведенні науковопрактичних конференцій, семінарів, днів А. Макаренка,
виставок-презентацій, інших заходів в освітніх закладах
країни, формуванні інформаційної бази он-лайн ресурсів
макаренкознавства тощо.
Розгляд історико-педагогічної науки та її персоніфікованого напряму як системи зв‟язків між науковоосвітніми установами і членами наукового співтовариства,
потребує предметного з‟ясування її комунікативної
складової як чинника організації науково-дослідницького
процесу [1].
Теоретичні аспекти розвитку наукових комунікацій
розробляються представниками різних галузей знань
(Л. Броннікова, М. Онопрієнко, М. Хайдеггер, Н. Хміль,
Т. Ярошенко та ін.). Адаптуючи цей доробок можемо
стверджувати, що їхні засоби, форми, методи, способи
динамічно модернізуються і справляють вагомий вплив
на нарощування знань з педагогічної біографістики. Так,
було виявлено, що поширені у другій половині ХХ ст.
педагогічні виставки, радіо- і телепередачі, які висвітлювали творчі здобутки, новаторський досвід учених і
освітян на початку ХХІ ст. втратили популярність, зникла
система депонування науково-педагогічних рукописів.
Під впливом суспільних змін та запровадження
електронних і цифрових технологій модифікувався
розвиток таких традиційних засобів комунікації, як
видання освітньої і педагогічної періодики, улаштування
наукових конференцій, семінарів, «круглих столів».
Паралельно відбувалося взаємозаміщення засобів комунікації: паперове листування витіснило електронне,
стільниковий телефон – мобільний зв‟язок і вайбер тощо.
Головним засобом наукової комунікації за досліджуваного періоду залишалася педагогічна періодика. Передусім
через призму зіставлення з‟ясуємо відмінності у загальних
тенденціях її розвитку в 50–80-х рр. ХХ ст. та 90-х рр.
ХХ – початку ХХІ ст. [1].
За відсутності спеціалізованих періодичних видань з
педагогічної біографістики відповідні тематичні матеріали
розміщувалися у загальнопедагогічних і галузевих освітніх
журналах. У 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст.,
поряд із відновленням довоєнних («Радянська школа»,
«Дошкільне виховання»), з‟явилося близько десяти профільних журналів, а регіональні виші стали видавати
свої «Наукові записки…». Упродовж двох наступних
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десятиліть, внаслідок заходів з «упорядкування» цієї
сфери, відбулося злиття цих видань, посилилася ідеологічна цензура. В результаті у другій половині 60-х –
першій половині 70-х рр. ХХ ст. виходило близько 30–40
міжвишівських і міжгалузевих журналів, постійно посилювалася стагнація їхнього функціонування.
У цей час вони видавалися великими накладами, у 20–
27 тис. примірників, тож були доступними для наукової і
освітянської громадськості. Щоправда, високі вимоги до
авторів, упередженість рецензентів, бюрократичні перешкоди утруднювали публікацію в них статей науковців,
особливо молодих з регіональних вишів. Це посилювало
протекціонізм, консервативність, інші притаманні радянській науці негативні явища. Ситуація погіршилася у
другій половині 80-х рр. ХХ ст., коли на тлі поглиблення
соціально-економічної кризи чисельність освітньопедагогічних часописів скоротилася у чотири рази [2].
За доби державності відбулися кардинальні зміни у
виданні педагогічної періодики України. Утвердження
національно-орієнтованої освітньо-наукової парадигми,
посилення запиту на нові навчальні технології та відновлення «історичної правди» спричинили у 90-х рр. ХХ ст.
справжній «педагогічно-видавничий бум». Подальший
розвиток цієї сфери зумовлювався поширенням нових
комунікаційно-інформаційних технологій, реформуванням
освітньої галузі і педагогічної науки, диференціацією
педагогічних знань, євроінтеграційними намірами, іншими чинниками.
Формування національної системи педагогічної
періодики позначалося реорганізацією радянських, відродженням чинних у 20–30-х рр. ХХ ст. та створенням
нових часописів. Як наслідок, їхня чисельність зросла із
чотирьох у 1990 р. до 56 у 2007 р. [1 с.13]. Цей тренд, що
продовжувався за наступного десятиліття, супроводжували дві основні тенденції: а) децентралізації, коли
власні наукові і науково-популярні видання у форматі
«вісників», «наукових записок», «збірників наукових
праць», «бюлетнів» тощо стали видавати регіональні
ЗВО й окремі кафедри, обласні інститути післядипломної освіти, громадські організації тощо; б) галузевої
диференціації, яка призвела до того, що поряд із
загальнотеоретичними («Рідна школа», «Шлях освіти»,
«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» та ін.), з‟явилися часописи предметно-орієнтовані,
зокрема на висвітлення історії розвитку освіти і педагогічної думки («Український педагогічний журнал»,
«Історико-педагогічний альманах», «Освітній дискурс»,
«Педагогічний альманах» (Хмельницький)). Періодика
стала одним із головних каналів поширення наукових
знань про педагогічні персоналії.
Означені процеси мали неоднозначні наслідки. У 2000–
2012 рр. відбулося зменшення накладів педагогічних
часописів (регіональні переважно по 100–300, центральні –
1000 примірників), що обмежувало доступ до них освітян і
науковців. Комерціалізація цієї сфери та відсутність
принципового рецензування спричинили погіршення
якості наукових матеріалів, їхнє дублювання у різних
журналах, поширення плагіату, інші негативні явища.
Відтак, ситуація стала виправлятися завдяки представлення матеріалів педагогічних часописів в Інтернеті;
запровадження процедури відбору статей і їхнього
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рецензування, зокрема норм і вимог щодо оформлення
фахових видань; посилення пріоритетів і статусу публікацій у журналах занесених до наукометричної бази даних
(Web of Science; Scopus та ін.), що слугує інструментом
фіксації цитованості статей тощо.
Попри урізноманітнення форм безпосередньої живої
комунікації, основною і найпоширенішою залишалися
наукові конференції, які часто інтегрували інші різновиди
обміну думок: «круглі столи», семінари, прес-конференції
тощо. Створення ділової атмосфери підносило їхню роль
як майданчиків наукового дискурсу. Порівняно з радянським періодом, змінювалася тематична спрямованість
таких заходів: поряд із науково-практичними, орієнтованими на вивчення педагогічного досвіду і практики організації навчально-виховного процесу, зростала кількість
науково-теоретичних, де обговорювалися питання історії,
теорії, методології педагогічної науки, зокрема життя і
творчої спадщини педагогів [2].
Поряд із всеукраїнським, регіональними, обласними,
найдинамічніше зростала питома вага міжнародних
конференцій, що сприяло розвитку зарубіжних зв‟язків.
Посилювалася їхня профільна (за галузями педагогіки)
та міждисциплінарна спрямованість, зокрема чимало
заходів присвячувалося діячам різних сфер суспільного
життя, що стимулювало їхнє вивчення як педагогічних
персоналій. Поширення електронних засобів комунікації
зумовило урізноманітнення форм і способів їхнього
проведення у форматі відео-, он-лайн-, інтернетконференцій, вебінарів тощо.
Це мало неоднозначні наслідки. З одного боку, динамічно зростала чисельність науково-педагогічних конференцій в Україні: у 1990–1999 рр. їх відбулося близько
80, в 2000–2007 рр. – 164, а на 2018–2019 рр. було
заплановано близько 1300 таких заходів. Посилення ролі
цього засобу наукової комунікації сприяло популяризації
педагогічних ідей і обміну досвідом, зміцнювало зв‟язки
між науковими і освітніми закладами, вченими-теоретиками і освітянами-практиками. З іншого боку, зменшувалася кількість як заявлених, так і безпосередніх
учасників конференцій, зростав формалізм у їхньому
проведенні. На такому тлі відбувалася інтеграція української у світову систему науково-педагогічної комунікації.
Висновок. Означені процеси та явища акумулювалися
в основних тенденціях розвитку педагогічної біографістики, які конкретизуються при з‟ясуванні її джерелознавчого, історіографічного, інших компонентів.
Література
1. Адаменко О.В. Методологічні засади аналізу історії
розвитку педагогічної науки// Методологічні засади
педагогічного дослідження: монографія/ за заг. ред. В.С. Курила,
Є.М. Хрикова. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», 2003. С.127-153.
2. Вильсон А. Биография как история. Москва: Наука, 1970.
167 с.
3. Дічек Н.П. Біографічний метод як інструмент дослідження
вітчизняної історії педагогіки. Шлях освіти. 2001. № 4. С.15-19.
4. Дічек Н.П. Джерело освітньої думки: до 90-річчя
Інституту педагогіки НАПН України (ретроспективний
нарис). Український педагогічний журнал. 2016. № 3. С.7- 30.
5. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історикопедагогічної науки в Україні. Шлях освіти, 1999. № 1. С.41−45.

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
6. Сухомлинська О.В. Методологія дослідження історикопедагогічних реалій другої половини ХХ століття. Шлях освіти,
2007. № 4. С.6 − 12.
References
1. Adamenko O.V. Metodolohichni zasady analizu istorii
rozvytku pedahohichnoi nauky// Metodolohichni zasady
pedahohichnoho doslidzhennia: monohrafiia/ za zah. red.
V.S. Kuryla, Ye.M. Khrykova. Luhansk: Vyd-vo DZ «LNU imeni
Tarasa Shevchenka», 2003. S. 127-153.
2. Vylson A. Byohrafyia kak ystoryia. Moskva: Nauka, 1970.
167 s.

130

3. Dichek N.P. Biohrafichnyi metod yak instrument
doslidzhennia vitchyznianoi istorii pedahohiky. Shliakh osvity. 2001.
№ 4. S. 15-19.
4. Dichek N.P. Dzherelo osvitnoi dumky: do 90-richchia
Instytutu pedahohiky NAPN Ukrainy (retrospektyvnyi narys).
Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 2016. № 3. S. 7- 30.
5. Sukhomlynska O.V. Kontseptualni zasady rozvytku istorykopedahohichnoi nauky v Ukraini. Shliakh osvity, 1999. № 1. S. 41-45.
6. Sukhomlynska O.V. Metodolohiia doslidzhennia istorykopedahohichnykh realii druhoi polovyny KhKh stolittia. Shliakh
osvity, 2007. № 4. S. 6 − 12.

Rozman I.I.,
Ph.D.(Pedagogy), Associate Professor Department of philological disciplines and social communications,
rozmanii@ukr.net
Ukraine, Mukachevo
BOOSTING AND MEANS OF POPULARIZATION OF PUBLIC ACADEMIC PUPILS OF UKRAINE
The article deals with the main forms of popularization of pedagogical achievements of scientists and researchers of
pedagogy. Focused attention is paid to the significance of memorial museums, manor museums, museum rooms to study their
experiences. It is emphasized on the importance of editions of educational and pedagogical periodicals, arrangement of
scientific conferences, seminars, round tables, webinars.
Key words: acquisition, study, research, introduction, pedagogical personalities.

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019

131

УДК 001(063):378,4 (Укр)
Сергієнко Н.О.,
ст. викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету Радіоелектроніки,
natalia.serhiienko@nure.ua
Україна, м. Харків

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядається досвід використання рольових ігор при викладанні дисципліни «Англійська
мова за професійним спрямуванням» для студентів вищих навчальних закладів. Визначено застосування
рольових ігор у різних галузях і сферах людської поведінки і практики. Наведені теоретичні та практичні
приклади застосування рольових ігор на заняттях англійської мови. Проаналізовано стан проблеми на
практиці та визначено сутність і місце пізнавальної активності при підготовці фахівців при вивченні
іноземної мови; виявлені фактори і умови формування пізнавальної активності з використанням ігрових
технологій при вивченні іноземної мови та обґрунтовано технологію проведення ділових ігор при
виробленні іншомовної професійно-комунікативної компетентності у студентів. Запропоновано
рекомендації викладачам іноземної мови в вузах.
Ключові слова: рольова гра, пізнавальна активність, ігрові технології, професійно-комунікативна
компетентність, методичні рекомендації.
Постановка проблеми. Нові умови розвитку українського суспільства визначають необхідність якісного
оновлення системи освіти в цілому і вищої освіти зокрема.
«Перед вищою освітою стоїть завдання підготуватися до
гідного виконання своєї місії в мінливому світі і задовольнити потреби і потреби суспільства XXI ст., де провідну
роль гратимуть знання, інформація і освіта» [4, c.3-10].
З розвитком технічного прогресу все більшу кількість
різних видів діяльності вимагає високої кваліфікації. На
перший план висувається завдання оптимізації професійної
підготовки майбутнього фахівця. В даний час ні одна
ланка освіти не може розглядатися як кінцева, так як
через якийсь час може знадобитися додаткова підготовка
вже досвідченого фахівця, і йому самому доведеться
адаптувати отриману теоретичну базу під мінливі умови
сучасного світу, удосконалювати свої навички і набувати
додаткові знання, щоб його професія не відступала від
досягнень науково-технічного прогресу.
Сучасна світова спільнота ставить перед усіма типами
навчальних закладів завдання підготовки кваліфікованих
спеціалістів, які володіють певною категорією знань, що
будуть спрямовані на благо власної країни. Оволодіння,
як мінімум, однією іноземною мовою у наш час стає невід‟ємною вимогою до професійної компетенції спеціаліста. Розширення і якісна зміна характеру міжнародних
зв‟язків, інтернаціоналізація усіх сфер політичного та
економічного життя країни робить іноземні мови реально
затребуваними.
Сучасна ситуація в професійній освіті характеризується наявністю протиріччя між темпами інноваційних
процесів, які відбуваються в системі суспільних відносин і
темпами подолання сформованих педагогічних традицій,
які виходять з уявлення про навчальні процеси, як об‟єкт
цілеспрямованого педагогічного впливу. Такий підхід не
може забезпечити у студента природних і цілісних уявлень
про сферу соціальної і професійної самореалізації, про
свободу і доцільності дій. Навпаки, особистісна спрямова-

ність освіти пов‟язана зі створенням необхідних умов
для розкриття і формування індивідуальності студента,
його творчих здібностей, його громадянських якостей як
суб‟єкта в сфері самостійної, соціальної, професійної та
пізнавальної активності. На даний час відбувається поступовий перехід до концепції особистісно-орієнтованої освіти.
Головний сенс реформування освіти в Україні складає
його гуманістичну орієнтацію, втілює в цю соціальну
сферу принцип самонавчання. Дана парадигма освіти
стає загальновизнаною в нашій країні, але реальне її
втілення в життя наштовхується на певні труднощі, так
як у нас «ще сильні традиції декларативного, лозунгового,
а також і спекулятивного гуманізму, та й перехід до
реального, щирого гуманізму виявляється досить непростим навіть в теорії, не кажучи вже про практику, де ще
діють наслідки соціально-орієнтованого авторитарного
виховання і жорстко регламентованого навчання [1, c.11].
Тому актуальність теми статті обумовлена необхідністю підвищення якості навчання і його результатів у
зв‟язку з новими соціально-економічними відносинами,
які встановлюються в країні, сучасним соціальним
замовленням на підготовку студентів. Перед вищою
освітою стоїть завдання підготовки активно-творчої, з
широким науковим кругозором, професійно-компетентну
особистість, здатного ефективно вирішувати складні
професійні завдання на сучасному етапі. Тому потрібно
переглянути зміст освіти, внести нові освітні стандарти,
збільшити обсяг навчального матеріалу.
Виклад основного матеріалу. Сучасний фахівець не
може повноцінно працювати без сформованої комунікативної іншомовної компетентності. В сучасних умовах
гарне знання іноземної мови забезпечує випускникам
вищих навчальних закладів велику професійну затребуваність, полегшує пошук роботи і сприяє подальшому професійному зростанню. У той же час випускники вищих навчальних закладів не завжди в достатній мірі володіють
іноземною мовою та зазнають труднощі у застосуванні її
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на практиці. Формуванню професійної іншомовної компе-

тентності під час навчання іноземної мови студентів
приділяється мало уваги.
Навчання іноземної мови частіше проводиться без урахування професійних запитів студентів, традиційними
методами, що призводить до зниження рівня пізнавальної
активності. В результаті відбувається втрата інтересу до
вивчення іноземної мови і, як наслідок, зниження рівня
знань. Після двох-трьох років (відведених програмою на
вивчення іноземної мови для студентів у вищому навчальному закладі фахівець не отримує достатньої підготовки
по предмету і відчуває труднощі при застосуванні мови
в ситуаціях професійного спілкування.
На особливу увагу заслуговує проблема вдосконалення
форм і методів навчання, розвиваючи пізнавальну активність студентів, їх творче мислення, вміння практично
використовувати отримані знання, що дозволяють створити
на заняттях ситуацій максимально наближені до реальних
ситуацій професійного спілкування з використанням
ігрових технологій, використовувати автентичний матеріал, враховувати професійні потреби майбутніх фахівців.
Ігрові технології сприяють розвитку пізнавальної
активності студентів до реальної професійної діяльності,
які дозволяють моделювати ситуації професійної діяльності на заняттях, які сприяють розвитку професійної компетентності. Мова є засобом комунікації, а не просто
однією з теоретичних предметів.
Використання ігрових технологій при навчанні студентів іноземної мови цілком відповідає тенденції переходу
від переважно інформативних до активних форм і методів
навчання з включенням елементів проблемності, дослідницького пошуку, використання резервів самостійної
роботи студентів, створення умов для творчості. Ігрові
технології виконують кілька дидактичних функцій:
виступають одночасно як метод навчання, як форма організації пізнавальної діяльності студентів і як засіб
прилучення до майбутньої професійної діяльності. Але
бажання застосовувати ігрові технології в навчанні
іноземної мови натрапляє на недостатню розробленість
методики їх використання стосовно до фахівців різних
профілів, що зумовило необхідність проведення даного
дослідження.
Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності
при навчанні іноземної мови розглядалися в дослідженнях
D. Byrne,
J. Rewell,
J. Taylor,
Г.С. Абрамової,
М.А. Давидова, Г.О. Китайгородської, А.А. Леонт‟єва,
Е.І. Пасова, і ін. Дослідженням мотивації ігрової
діяльності займалися Д.Н. Кавтарадзе, Л.С. Славіна,
Г.П. Щедровицкий та інші; гру як засіб практичної пізнавальної діяльності, дієвого освоєння знань розглядали
В.С. Кушнір, А.Н. Люблінска та інші вчені. Також
інтерес до ігрових методів зумовлений зміною підходів
до навчання та усвідомлення необхідності вивчати
іноземну мову з урахуванням принципу комунікативності.
Основою залучення студентів до спільної пізнавальної
діяльності та, водночас, способом створення і розв‟язання
проблемних ситуацій є спілкування, у процесі якого
приймаються індивідуальні та групові рішення та досягаються цілі конкретної гри.
Гіпотеза про те, що активізація пізнавальної діяльності
студентів економічних спеціальностей при використанні

132

ігрових технологій у процесі навчання іноземної мови
буде досягнута лише при сукупності наступних умов:
 ігрові технології будуть використовуватися цілеспрямовано та систематично і вводитися в навчальний процес
поступово від нескладних ігрових ситуацій з частковопрофесійною спрямованістю до повномасштабних ділових
ігор з урахуванням психологічних і особистісних особливостей студентів;
 моделювання ігрових ситуацій, пов‟язаних за змістом
з майбутньою професійною діяльністю студентів, з
опорою на між предметні зв‟язки (зміст ігрових ситуацій
буде спиратися на навчальний матеріал, який студенти
вивчають з профілюючих предметів) із залученням сучасних автентичних матеріалів та Інтернету, що сприятиме
формуванню професіоналізму, усвідомленням своєї
сопрічасності до економічних проблем країни і світу;
 застосування ігрових технологій буде здійснюватися в
єдиному комплексі аудиторних і різноманітних форм
позакласної роботи. Ділове спілкування, відвідування та
обговорення тематичних виставок за фахом студентів,
позааудиторне читання і обговорення літератури за фахом,
розробка і захист проектів на іноземній мові, постановка
міні-вистав, зустрічі з фахівцями з інших країн, організація науково-дослідної роботи іноземною мовою;
 форми позааудиторної роботи будуть досить ефективні для формування самостійної пізнавальної діяльності,
сприятимуть виробленню професіоналізму, таким чином
будуть створені умови подальшого вивчення і вдосконалення іноземної мови після закінчення аудиторного
навчання.
Викладачам вищих навчальних закладів потрібно підготуватись до специфічних особливостей використання
ігрових технологій для формування професіоналізму
студентів. Отримані результати дозволили продумати і
намітити можливі шляхи оптимізації формування пізнавальної активності студентів при вивченні іноземної мови.
Для ведення експериментального навчання було вирішено
проводити порівняльне навчання в двох приблизно однакових групах – експериментальної (ЕГ) – із застосуванням
розроблених методів, форм і способів формування пізнавальної активності ігровими технологіями та контрольної
(КГ) – проводити навчання традиційними методами і
порівняти отримані результати в ході і після закінчення
навчання. Методи спостереження та анкетування студентів
дозволили зробити висновок про необхідність поєднувати
аудиторну роботу по формуванню пізнавальної активності
з позааудиторною роботою.
Отже, виходячи з вище наведеного можемо сформулювати теоретичну значимість, яка полягає у наступному:
 виявлені і обґрунтовані педагогічні умови, які сприяють ефективному застосуванню ігрових технологій при
формуванні пізнавальної активності студентів при
вивченні іноземної мови. Розроблені зміст, форми і
методи проведення професійно-спрямованих ігор та
ігрових ситуацій і технологія їх включення в навчальноосвітній процес;
 розроблено та обґрунтовано характеристики змісту
рівнів сформованої пізнавальної активності при вивченні
іноземної мови в вищому навчальному закладі;
 показано єдність аудиторної і позааудиторної роботи
як умова ефективності формування пізнавальної активності
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і вироблення професійно-практичних навичок володіння

іноземною мовою. Розроблені умови подальшого
вдосконалення знань з іноземної мови після закінчення
навчання на 1–2 курсах в економічних ВНЗ показали особливу значимість позааудиторної роботи для продовження
навчання іноземної мови на старших курсах [2, c.75].
Розглянемо можливості, які відкриваються при застосуванні ігрових технологій у процесі формування пізнавальної активності студентів у вищих навчальних закладах:
1. Впровадження ігрових технологій в процес навчання іноземної мови повинно бути цілеспрямовано і
систематично.
Ігрові завдання тільки тоді будуть сприяти формуванню
пізнавальної активності, якщо будуть застосовуватися
цілеспрямовано і систематично, будуть органічно вписані в
систему навчання іноземної мови.
2. Моделювання гри повинно бути відповідно до майбутньої професійної діяльності студентів, зі змістом
навчання, використовуючи міжпредметні зв‟язки, залучаючи сучасні автентичні матеріали.
Необхідно зв‟язати матеріал, що вивчається на заняттях
з іноземної мови з тим, який студенти вивчають на основних предметах з деяким випередженням останніх.
3. Поступово готувати студентів до участі в іграх.
Застосування ігрових технологій на початковому етапі
навчання ускладнене тим, що у студентів не сформована
ігрова культура, відсутній досвід участі в ділових іграх
на іноземній мові.
Ми зробили висновки про необхідність поступового
залучення студентів до ігрових технологій, від нескладних
ігрових ситуативно-побутових ситуацій частково-професійної спрямованості до повномасштабних діловим іграм.
4. Враховувати особистісні особливості студентів.
При розподілі ролей ми вважаємо за необхідне підбирати ігрові пари і групи таким чином, щоб в них були
присутні студенти з різними рівнями володіння іноземною мовою, різним ступенем сформованості ігрової
культури, розподілити ролі лідерські та командні.
5. Поєднувати аудиторні заняття з позааудиторною
роботою. Позааудиторна робота має ряд значних переваг
в порівнянні з аудиторними заняттями. Аудиторну роботу
ми зв‟язали з формуванням професійної компетентності
студентів. Однією з головних форм роботи може бути
клубна. Програма діяльності Клубу розробляється з
опорою на міжпредметні зв‟язки, з урахуванням професійних інтересів наших студентів та дає змогу доповнювати
та розширювати матеріал, який вивчається на аудиторних
заняттях.
Крім клубної роботи можемо використовувати тематичні вечори, ставити міні-спектаклі, відвідувати виставки
та залучати студентів до науково-дослідної роботи
університету.
6. Викладачі повинні володіти принципами організації
ігрової діяльності, вміти включати ігрові технології в
освітній процес, знати і вміти долати можливі труднощі.
Для визначення ефективності впровадження ігрових
технологій ми розробили критерії та показники сформованості пізнавальної активності студентів та методику
виміру рівня пізнавальної активності. За допомогою
даної методики було проведено аналіз рівня сформованості
пізнавальної активності студентів 1 курсу, який показав,
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що більшість студентів приходять до вищого навчального
закладу із середньою і низькою пізнавальною активністю,

що не відповідає вимогам, які пред‟являються вищою
школою, і негативно позначається на результатах навчання
в вищому навчальному закладі.
В цілому розглянувши вищевикладене розуміємо, що
використання спеціально розроблених ігор на заняттях з
іноземної мови зі студентами-економістами сприяє формуванню пізнавальної активності і дозволяє інтегрувати
навчання іноземної мови і спеціальності. В результаті
проведеного нами дослідження можемо дати такі рекомендації викладачам іноземної мови у вищих навчальних
закладах.
1. Використовувати ігрові технології з метою формування пізнавальної активності студентів;
2. Застосовувати ігри систематично і цілеспрямовано,
вводячи їх в різні етапи заняття:
3. Поступово вводити ігрові технології, готуючи
студентів до участі в грі.
4. враховувати індивідуальні особливості кожного
студента при розподілі ролей:
5. Моделювати ігри та ігрові ситуації з урахуванням
майбутньої професійної діяльності студентів.
6. Зміст ігор має спиратися на міжпредметні зв‟язки,
матеріал може включатися в гру тільки після того, як
студенти вивчили його на профілюючих предметах.
7. При підготовці ігрових сюжетів необхідно пов‟язувати їх з ситуацією поточного моменту, залучати сучасні
автентичні матеріали та Інтернет.
8. Проведення гри має проходити в три етапи: підготовка, реалізація, аналіз.
9. Слід віддавати перевагу авторським іграм, що враховує потреби і можливості студентів.
10. Необхідно знати і вміти використовувати переваги
ігрових технологій, враховувати можливі труднощі в їх
застосуванні і вміти їх долати.
Висновок. Метою нашого дослідження було вивчити
проблему формування пізнавальної активності студентів
засобами ігрових технологій на заняттях з іноземної
мови та в позааудиторній роботі, виробити теоретичні та
практичні рекомендації для викладачів вищої школи.
Розширення міжнародних контактів підвищило значення володіння іноземною мовою для фахівців певного
профілю, але так як іноземна мова в вищих навчальних
закладах вивчається тільки на першому та другому курсах,
проблема пошуків шляхів оптимізації процесу навчання
іноземної мови стає особливо гострою. У даних умовах
формування пізнавальної активності студентів дозволяє
інтенсифікувати процес професійної підготовки студентів.
В ході теоретичного дослідження ми розкрили шляхи
і можливості формування пізнавальної активності студентів у цілому. Було встановлено, що в умовах малої
кількості аудиторних годин, що відводяться на вивчення
іноземної мови в ВНЗ без високого рівня сформованості
пізнавальної активності неможливо успішне пізнання.
Активність ми розглядали як якісну характеристику
діяльності, а пізнавальну активність як діяльний стан
учня, що характеризується прагненням до навчання,
розумовою напругою і проявом вольових зусиль.
Існують певні критерії і ознаки сформованості пізнавальної активності студентів, а також форми і методи

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
роботи, які сприяють її формуванню. У нашому дослідженні ми розглядали ігрові технології як ефективний
спосіб, метод і форму активізації пізнавальної діяльності
в процесі навчання іноземної мови студентів в позааудиторній роботі, так як застосування ігрових технологій у
навчанні відкриває широкі можливості формування
пізнавальної активності, підвищує якість знань, що
оптимізує весь процес навчання.
Широкі можливості застосування сучасного автентичного матеріалу дозволяють зробити зміст занять
актуальним та цікавим для студентів, що, в свою чергу,
підвищує вмотивованість і зацікавленість студентів у
вивченні іноземної мови у ВНЗ, а, отже, поліпшується
якість засвоєння знань. Потрібно розуміти, що застосування професійно-орієнтованих ігор є ефективним
тільки в тому випадку, якщо дотримуються певні
педагогічні умови.
В ході експериментального навчання визначили, що
в професійній підготовці ігрові технології дозволяють з
найменшими витратами часу підготувати фахівця до
вирішення майбутніх професійних завдань та моделювати
ситуації близькі до майбутньої професійної діяльності.
Аналіз результатів навчання показав, що застосування
ігрових технологій при таких педагогічних умовах, які
були виділені в ході теоретичного дослідження, сприяє
формуванню пізнавальної активності студентів в процесі
навчання професійно-орієнтованої іноземної мови. Використання ділових ігор та проблемних ситуацій сприяє
підвищенню ефективності навчання, так як бажаний результат досягається швидше і зберігається довше. Це дає
можливість навчити студента застосовувати мову в
типових професійних ситуаціях, сприяти формуванню
професійних навичок і вмінь, формувати економічне
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мислення у студентів. Через програвання певних ситуацій

на заняттях студенти приходять до усвідомлення необхідності і важливості іноземної мови для оволодіння
професією.
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FORMATION OF THE STUDENTS COGNITIVE ACTIVITY BY MEANS OF THE GAME TECHNOLOGIES
WHEN LEANING A FOREING LANGUAGE
The article discusses the experience of using role-playing games in teaching the discipline «English in a professional
direction» for students of higher educational institutions. The applications of role-playing games in various fields and areas of
human behavior and practice are defined. The theoretical and practical examples of the role-playing games using in the
classroom of the English language are offered. It is analyzed the state of the problem in practice and the definitions of the
essence and place of cognitive activity in the specialists training in the study of a foreign language; The factors and conditions
for the cognitive activity formation with the use of gaming technology in the study of a foreign language are identified and the
technology of conducting business games in the development of students‘ foreign language professional and communicative
competence is substantiated. It is offered the recommendations to the foreign language teachers in the universities.
Key words: role-playing game, cognitive activity, game technologies, vocational and communicative competence,
methodical recommendations.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГІВ
В СИСТЕМІ ОСВІТИ США
В статті розглядаються питання підготовки психологів в системі освіти США. Мета роботи –
проаналізувати американський досвід підготовки психологів і розкрити особливості їх діяльності в системі
освіти. Охарактеризована сучасна система освіти США, програми підготовки психологів, їх діяльність в
шкільній психологічній службі і соціально-психологічній службі вищих навчальних закладів.
Ключові слова: освіта США, коледж, університет, професійна підготовка психологів, психологічна
служба.
Постановка проблеми. Впродовж останніх десятиріч в
Україні посилилася увага до діяльності психологічної
служби у різних сферах і, відповідно, підготовки фахівців.
Сьогодні в багатьох закладах вищої освіти здійснюється
професійна підготовка психологів. Різні аспекти цієї
проблеми
досліджуються
вітчизняними
вченими
(А. Обухівська, В. Панок, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін.).
Оскільки психологічна служба почала розвиватися в
Україні порівняно недавно (кінець 90-х років ХХ століття),
доцільним є вивчення зарубіжного досвіду. Зокрема,
значні здобутки в підготовці психологів і організації
діяльності психологічної служби є в США.
Мета роботи: проаналізувати американський досвід
підготовки психологів і діяльності психологічної служби
в системі освіти.
Виклад основного матеріалу. Сучасна система
американської вищої освіти, на відміну від України,
відзначається високим рівнем децентралізації. У відповідності з 10-ю поправкою до Конституції США, федеральний уряд не має права встановлювати загальнонаціональну систему освіти, визначати політику і навчальні
програми для ВНЗ. Рішення по цих питаннях приймаються
на рівні влади штату чи округу. Всі штати мають
специфічні системи освіти. Роль федерального уряду в
сфері освіти зводиться до загального керівництва без
надмірного втручання. Федеральний уряд несе юридичну
відповідальність щодо захисту права кожного громадянина
отримати рівний доступ до державних навчальних закладів. Розробку загальнонаціональної політики в сфері
вищої освіти здійснює Міністерство освіти США (U.S.
Department of Education) [1;2].
На сьогоднішній день в США існує розгалужена система вищих навчальних закладів, які відрізняються за
акредитаційним статусом (акредитовані та неакредитовані), формою власності (державні й приватні), рівнем
навчання (дворічні і чотирирічні) та ін. Акредитовані й
неакредитовані навчальні заклади суттєво відрізняються
своєю роллю в системі освіти. Вони можуть бути як
державними, так і приватними, чотирирічними і дворічними, проте лише акредитовані навчальні заклади мають
право надавати повноцінні освітні послуги в сфері вищої
освіти. Зауважимо, що в процесі акредитації активну
участь беруть різні професійні спілки, асоціації. Наприклад, програми підготовки психологів в США обо-

в‟язково повинні бути узгоджені з Американською
психологічною асоціацією (АРА). Вона навіть має право
відкликати ліцензію вищого навчального закладу на
підготовку психологів.
Аналіз наукової літератури свідчить, що професійна
підготовка психологів в США розпочалася ще з 1636
року з відкриттям Гарвардського коледжу. Але тільки в
1991 році Американська психологічна асоціація ініціювала створення національних стандартів підготовки психологів [3;4].
Сьогодні професійна підготовка психологів в закладах
вищої освіти США відзначається системністю, практичною зорієнтованістю, різними рівнями підготовки і здійснюється в таких основних типах навчальних закладів,
як коледжі та університети.
Найпоширенішим типом вищих навчальних закладів
США є коледж. Американські коледжі пройшли тривалий
шлях розвитку, в результаті чого сформувалася освітня
мережа, що включає найбільшу кількість цих ВНЗ. Сучасні
коледжі забезпечують освіту різних рівнів – від середнього
професійного до магістра і поділяються на три види:
магістерські, старші або чотирирічні і молодші або
дворічні коледжі [5]. Коледжі, які надають освіту
найвищого рівня, називаються магістерськими. Вони
прирівнюються до магістерських університетів, оскільки
організовані за тим же принципом і мають два рівні навчання: академічний коледж і професійні школи (дослідницьких шкіл у коледжах, як і в магістерських університетах, немає) і, відповідно, присвоюють ступені бакалавра
та магістра. Але, якщо якість першого рівня навчання є
приблизно однаковою у всіх навчальних закладах, то
другого рівня – значно відрізняється. Інший рівень
магістерських коледжів – це однорічні або дворічні
професійні школи. Ці заклади вирізняються невисоким
рівнем матеріально-технічного забезпечення та незначною
кількістю висококваліфікованого викладацького персоналу.
Тому рівень магістрів, що випускаються докторськими і
магістерськими університетами, значно вищий.
Старші або чотирирічні коледжі є класичними академічними коледжами, які присвоюють ступінь бакалавра.
Вони поділяються на гуманітарні (коледжі мистецтв і
гуманітарних наук), а також багатопрофільні коледжі.
В гуманітарних коледжах особлива увага приділяється
підготовці бакалаврів філологічного, історичного та
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релігійного напрямку. Слід відзначити, що кількість
чотирирічних коледжів незначна і в більшості вони є
приватними навчальними закладами. Молодші (дворічні
коледжі) є найпоширенішими в системі вищої школи
США. Вони поділяються на однопрофільні і багатопрофільні. Однопрофільні мають нескладну структуру і невелику кількість викладачів, а багатопрофільні – більш
складну організаційну структуру і численний викладацький склад.
Спочатку молодші коледжі забезпечували в основному
загальноосвітню підготовку, а згодом в їх навчальних
програмах почали з‟являтися елементи професійної
підготовки. У 1930–1940 роках дворічні коледжі стали
впроваджувати елементи технічного навчання, чим сприяли створенню професійних шкіл. Період 1950–1970 рр.
характеризувався зростанням попиту на висококваліфікованих працівників, а також бажанням молоді отримати
професійну освіту, тому було відкрито велику кількість
дворічних коледжів, які відрізнялися доступністю, прийнятними цінами і тісним взаємозв‟язком з місцевим ринком праці.
Дворічні коледжі, які утворилися в результаті об‟єднання технічних і професійних шкіл із коледжами молодшого ступеня свого регіону, – це специфічні американські
навчальні заклади, які не мають аналогів у світовій
освітній практиці. Ці коледжі пропонують академічну
програму (liberal arts – transfer programs), аналогічну
програмам перших двох років навчання у чотирирічних
коледжах та університетах, що зараховується при переведенні на третій курс університету. Окрім того, вони
надають фахову підготовку першого ступеня з багатьох
професій (occupational programs). Водночас коледжі
пропонують програми підвищення кваліфікації (переважно
на замовлення певних компаній), курси і гуртки для
людей, які бажають активно проводити свій вільний час.
Після закінчення навчання присвоюється нижчий
ступінь – молодшого спеціаліста (associate degree of arts,
applied science, and science), а також видаються сертифікати за професіями, які не потребують спеціальної вищої
освіти. Особливістю молодших коледжів США є те, що
вони виступають першим рівнем вищої школи. Кращі учні
молодших коледжів можуть продовжувати навчання на
другому або третьому курсі старшого коледжу.
До появи системи дворічних коледжів вища освіта
США вважалася двоступеневою: до першого рівня належали старші і академічні коледжі університетів і магістерських коледжів, а до другого – дослідницькі і професійні
школи. В результаті формування мережі середніх професійних навчальних закладів американська вища школа
стала більш складною – триступеневою, де першим рівнем
стали дворічні коледжі.
Слід підкреслити, що психологічна освіта, отримана
в коледжі, де в основному вивчаються загальноосвітні
дисципліни і дуже мало спеціальних (навіть за наявності
ступеня бакалавра) не дає права самостійно працювати в
сфері психології. Випускники можуть працювати тільки
як помічники кваліфікованого психолога.
Ядром вищої школи США є університети. Вони забезпечують високий рівень професійної підготовки, тому
що саме тут сконцентрований потужний кадровий потенціал та значний обсяг наукових досліджень [6].

136

Особливе місце у вищій школі США займають дослідницькі університети, оскільки головні наукові дослідження
проводяться на базі цих закладів. Перший дослідницький

університет був відкритий у 1876 році в м. Балтіморі.
Його засновник – Джон Хопкінс. Університет був створений як науковий центр, де повинні були здійснюватися
фундаментальні дослідження і підготовка наукових
кадрів. Але з часом, через нестачу фінансового забезпечення та інших причин у закладі розпочалася професійна
підготовка фахівців. Згодом були створені Гарвардський,
Колумбійський та інші приватні університети. Протягом
другої половини XX століття до приватних дослідницьких
університетів приєдналася група державних дослідницьких
університетів. Сучасні дослідницькі університети не
обмежуються науковими дослідженнями, вони приділяють
велику увагу впровадженню їх результатів у всі сфери
життєдіяльності людей. Таким чином, сьогодні дослідницькі університети виконують три основні функції:
здійснюють професійну підготовку фахівців, проводять
наукові дослідження і впроваджують їх результати у
практику. На думку американських учених, саме поєднання
цих трьох функцій визначає зміст діяльності сучасного
американського дослідницького університету, що є основою сфери вищої освіти та наукової діяльності США.
Сьогодні дослідницькі університети вважаються елітою,
авангардом вищої школи США, які мають політичну,
організаційну та фінансову підтримку суспільства, бізнесу і держави. Однак існує небезпека «комерціалізації»
університетів, їх переорієнтації від традиційних освітніх,
виховних і соціальних функцій на комерційні дослідницькі
проекти [7].
Отже, структуру університетів США можна представити таким чином: дослідницькі університети 1 і 2 категорії – пропонують повний спектр освітніх програм бакалавра; щороку присуджують не менше 50 докторських ступенів і мають високий рівень науково-дослідної діяльності.
Сьогодні в США функціонує близько 100 дослідницьких
університетів 1 і 2 категорії (державних і приватних);
докторські університети – масштаби наукових досліджень
у них є відносно невеликими, але вони мають право присуджувати ступені доктора наук (не менше 40 у рік).
Таких університетів у США – понад 80 (державних і приватних; загальноосвітні університети, які, окрім навчання бакалаврів, здійснюють підготовку магістрів, що
вимагає додаткового 2-річного поглибленого вивчення
дисциплін спеціалізації. У США зазначених закладів
понад 600 (державних і приватних).
Більшість американських психологів отримують професійну освіту в базових університетах, які готують
фахівців для різних галузей психологічної науки і
практики. Менша частина має змогу навчатися в університетах, які входять до престижної ліги Ivy League
(Гарвардський, Йельський, Стенфордський), де готують
найбільш кваліфікованих фахівців. Тут студенти багато
часу проводять в лабораторіях, де під керівництвом відомих науковців здійснюються різні дослідження, а під час
лекційних занять вивчають такі дисципліни, як «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія
дитинства», «Перцепція і судження», «Теорія особистості», «Методи наукових досліджень», «Тести та
вимірювання», «Кризове втручання», «Психологія смерті,
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самогубства» та ін. Чільне місце у підготовці фахівців
посідає самостійна робота.
Підкреслимо, що кваліфікований психолог в США
повинен обов‟язково мати магістерський рівень (1–2 річні програми, які включають 10–15 курсів), або рівень
доктора філософії (Ph.D) чи доктора психології (Psy.D)
(4–5 річні програми, які включають 25–30 курсів), рік
інтернатури і зазвичай захист дисертації. Крім цього,
потрібно мати 1–2 роки практики, щоб отримати ліцензію на повноцінну психологічну діяльність.
Найбільша частина психологів працює в системі
освіти. В кожній американській школі функціонує шкільна
психологічна служба. Шкільні психологи забезпечують
психодіагностику і корекцію розвитку школярів, здійснюють індивідуальне тестування учнів, які потребують
особливої уваги, пряме і непряме втручання, супервізію,
попередження девіантних проявів в учнівському середовищі, проводять дослідницьку роботу. Шкільні психологи
об‟єднані в Національну асоціацію шкільних психологів,
яка є складовою частиною Американської психологічної
асоціації (APA).
У вищій школі США функціонує соціально-психологічна служба, в якій працюють психологи і соціальні
працівники. Часто її називають «Студентська служба»
(«Student Service», «Student Affairs») [8; 9]. Хоч її структура та функції дещо відрізняються залежно від навчального закладу та бюджету, загалом вона може включати:
– student registration (набір студентів, переведення та
прийняття студентів з інших вузів, видання дипломів та
виписок, планування випускної церемонії і т.д.);
– financial aid (фінансова допомога малозабезпеченим
студентам – це оплата навчання, кошти на купівлю підручників, кошти на бензин, та кошти на догдяд за дітьми
поки батьки на заняттях);
– disability services (різноманітні послуги для студентів
з обмеженими можливостями: перекладач для глухонімих,
навчальні матеріали, виконані шрифтом для сліпих,
запис підручників на аудіо, створення субтитрів для
відеоматеріалів, нагляд за студентами, які здають
письмові екзамени в індивідуальному порядку і т.д.);
– career services (допомога студентам, які ще не
визначилися у виборі майбутньої професії, різні тести на
виявлення нахилів та здібностей, проведення виставок,
де роботодавці рекламують свої підприємства, проведення
екскурсій та демонстрації з метою самореклами і т.д.);
– veteran affairs (працюють з військовими, котрі за
законом отримують освіту на пільгових умовах);
– student success center (допомога тим, хто відстає у
навчанні). Викладачі чи студенти-добровольці залучаються
до надання допомоги неуспішним студентам;
– international services (допомога студентам, котрі
приїхали на навчання в США з інших країн);
– academic advising (допомога студентам у складанні
індивідуального плану навчання: коли, де, як, і на котрі
курси треба записатися, що робити, якщо там вже немає
вільних місць, якими ресурсами коледжу чи ВНЗ можна
скористатися і т.п. У великих ВНЗ бувають спеціальні
посади: transfer advisor – той, який працює із студентами,
котрі щойно перевелися з іншого вузу, як правило,
нижчого рівня акредитації, вже пройшли якісь курси, і
тепер мають вирішити, до якої саме програми, тобто
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спеціальності, вони хочуть прикріпитися і що для цього
потрібно. Далі з ними працюють program advisors;
– counseling (надання порад; радники нерідко виконують ті ж самі функції, що й advisors, але крім того
допомагають розв‟язати різні соціальні і психологічні
проблеми: брак мотивації, насилля в сім‟ї, тривала хвороба,
депресія, цілі в житті, як творчо використати свій час, і
т.п. Вони мають вищу освіту зі спеціалізацією у психологічному консультуванні чи спорідненій спеціальності);
– online student services (новий тип послуг, який
розвивається для тих, хто здобуває освіту переважно
через інтернет, і покликаний дублювати всі ті послуги,
які отримуються традиційними студентами).
Найчастіше працівники психологічної служби вищих
навчальних закладів називаються радниками або консультантами. Аналіз наукової літератури свідчить, що коло
їх обов‟язків надзвичайно широке. Вони допомагають
студенту правильно обрати майбутню спеціальність,
зорієнтуватися в різних програмах, підготуватися до
інтерв‟ю, оформити пакет документів, включаючи резюме,
забезпечують інформацією про кар‟єрні можливості. Під
час навчання радники виявляють труднощі у навчанні
студента, надають індивідуальні консультації з метою їх
подолання; надають допомогу студенту, який перебуває
у кризовому стані, переживає стрес, депресію, включаючи
направлення у реабілітаційні центри; працюють зі
студентами з особливими потребами; виявляють умови
проживання студентів і дають рекомендації щодо їх
поліпшення; проводять спеціальні семінари, тренінги,
спрямовані на стимуляцію особистісного зростання
кожного студента, формування адекватної самооцінки,
встановлення дружніх відносин з однокурсниками;
інформують студентів випускних курсів щодо ринку
праці і можливостей працевлаштування, консультують
студентів щодо відповідності їх кваліфікації вимогам
роботодавців. Радники також беруть участь в організації
і проведенні різних свят у ВНЗ (свято знань, свято випускника та ін.). Вони підтримують тісні контакти з
керівництвом вищого навчального закладу, наставниками,
викладачами, представниками інших вищих шкіл та
громадських організацій, беруть участь у прийомі на роботу нових співробітників і оцінці навчальних програм.
Висновки. Отже, професійна підготовка психологів і
діяльність психологічної служби в навчальних закладах
США є дуже різносторонньою і, безперечно, заслуговує
уваги і використання окремих форм роботи у вітчизняному
освітньому просторі.
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РЕЛІГІЙНО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДКВС УКРАЇНИ
В статті досліджено релігієзнавчий та релігійний аспекти професійної підготовки персоналу для
Державної кримінально-виконавчої служби України на прикладі діяльності Академії Державної
пенітенціарної служби.
Встановлено, що підготовка Академією Державної пенітенціарної служби України майбутніх
спеціалістів для Кримінально-виконавчої системи має релігійно-освітню складову, що є запорукою
подальшого зростання та зміцнення співпраці Державної кримінально-виконавчої служби України з
релігійними організаціями у справі виправлення і реінтеграції засуджених.
Ключові слова: освіта, вища освіта, професійна підготовка, пенітенціарний персонал, релігія.
Постановка проблеми. Релігія є потужним чинником людської моральності та здатна вплинути на життя
людини вносячи у нього нові стратегії та зразки поведінки,
а отже релігія може стати потужним засобом впливу на
засуджених при проведенні виховної роботи. Проте,
використовуючи релігійний чинник у роботі з особами,
що позбавлені волі, слід враховувати не тільки специфіку
даного «інструменту», але й напрацьований досвід і
законодавчу базу взаємодії кримінально-виконавчої
системи України та релігійних організацій. Дослідження
взаємин кримінально-виконавчої системи з релігійними
організаціями залишається актуальною та потребує
подальшого дослідження.
Вітчизняна наука вже має досить широкі напрацювання
в даній галузі. Так, зокрема, зазначена проблема досліджувалась у працях С. Замули [1], О. Мамуки [3], О. Мицька
[4], І. Пахомова [7], М. Палія [6], В. Петрука [8] та ін.
Проте, у цій сфері й досі залишається досить багато
«білих плям», які потребують пера дослідника.
Мета роботи. В межах даного дослідження ми маємо на
меті провести дослідження релігієзнавчого та релігійного
аспектів професійної підготовки персоналу для кримінально-виконавчої системи на прикладі діяльності Академії
Державної пенітенціарної служби.
Для досягнення дослідницької мети у роботі використано філософські та історичні методи, що склалися в
сучасній науці. Методологічними принципами нашого
дослідження є загальнонаукові принципи об‟єктивності,
світоглядного плюралізму, що дозволяє нам неупереджено
підійти до вивчення зазначеної проблематики з урахуванням різних точок зору, та принцип історизму, який передбачає розгляд досліджуваних проблем в їх історичному
розвитку, а також крізь призму історичної перспективи,
через генетичний зв‟язок з іншими проблемами.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні наше суспільство переживає моральну кризу, спричинену передусім
втратою християнських цінностей, орієнтацією на
прагматизм і споживацтво в особистому та суспільному
житті людини, що супроводжується втратою основ християнського світогляду і етики. Дані процеси негативно
позначаються на духовному здоров‟ї людей, у багатьох з
них втрачається сенс життя, ціннісні орієнтири, впевненість

у майбутньому, що призводить до збільшення рівня

злочинності та зростання кількості засуджених, які
відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Ці
люди потребують не тільки «тілесного дисциплінування»
але й духовної опіки, відновлення віри у вищі цінності
без якого неможливе виправлення, а отже – позбавлене
сенсу покарання у вигляді позбавлення волі.
Сучасні процеси відродження духовності українського народу, що активізувалися зі здобуттям Україною
незалежності, змінили ставлення держави до задоволення релігійних потреб громадян, в тому числі й тих хто
відбуває покарання. Релігійна підтримка даних громадян,
як складова частина тюремного утримання поступово
робить свій внесок у нову парадигму виховання та
реінтеграції засуджених.
Усвідомлення здатності релігії допомогти засудженим
змінити їхнє ставлення до суспільства та загальноприйнятих норм поведінки наклало свій відбиток на нормативні
акти, що регулюють правовідносини у даній сфері та
роль яку почали відігравати релігійні організації у справі
виправлення осіб позбавлених волі.
Тут слід згадати про духовно-виховну роботу релігійних організацій у пенітенціарних закладах, а також
також про зобов‟язання держави забезпечити реалізацію
права кожного громадянина на свободу віросповідання,
гарантовану статтею 35 Конституції України [2], в тому
числі в умовах попереднього утримання та відбування
покарання.
Одним з пріоритетних завдань покладених на кримінально-виконавчу систему України є проведення
соціально-виховної та психологічної роботи з особами,
які відбувають покарання із залученням представників
релігійних організацій.
Релігія тісно пов‟язана з почуттями, переживаннями,
внутрішнім світом людини, а отже може «достукатися»
до людської совісті, що затверділа від жорстокості
життя. Участь засуджених у релігійних обрядах, богослужіннях, колективних молитвах та інших заходах
релігійного характеру сприяє пробудженню релігійних
почуттів, насамперед відчуття власної гріховності (адже
злочин, здебільшого є одночасно й гріхом) і як наслідок
розкаяння і бажання виправитися. Все це позитивно

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
впливає не тільки на виховання віруючих засуджений
але й колективу у якому вони знаходяться.
Сам термін «poenitentiа» – «усвідомлення провини»,
що лежить в основі назви кримінально-виконавчої
служби України досить близький по змісту з релігійним
«покаянням». Покаяння подібне до мук совісті, що супроводжують визнання людиною власних проступків.
Даний процес передбачає внутрішню зміну (духовне
очищення) індивіда та зміну його способу життя у відповідності до ідеалу добра. Релігія закликає до покаяння
за гріхи та вчить ненавидіти не людину, що вчинила
злочин, а гріх, що живе в людині, зберігаючи при цьому
любов до ближнього (хоча він виступає носієм гріха у
даний час). Покаяння завершується очищенням від скоєного зла та духовно-моральним відродженням людини і
як наслідок поверненням до нормального життя.
Слід врахувати також значення релігійного морального
вчення, що спирається на загальнолюдські принципи
добра, справедливості, милосердя тощо. Засвоюючи
положення віросповідання людина також приймає й новий
спосіб життя який пропонує релігія. Релігійні заповіді
мають доволі потужний дидактичний потенціал та здатні
відігравати значну роль у процесі духовного відродження
особистості. Сприймаючі дані моральні норми у ході
засвоєння релігійного віровчення засуджені схильні
змінювати у кращий бік власну поведінку у відповідності
зі згаданими нормами [5].
Згідно державної пенітенціарної політики – релігійні
організації є одним з партнерів Державної кримінальновиконавчої служби України у соціально-виховній та
реабілітаційній роботі з засудженими. Основними принципами співпраці кримінально-виконавчої системи з
релігійними організаціями у роботі з засудженими є
законність, партнерство, рівність, толерантність, відкритість
та прозорість, що дозволяють успішно задовольняти
релігійні потреби засуджених, сприяти їх виправленню
та реінтеграції та дотримуватись чинного законодавства
і режимних вимог у місцях позбавлення волі.
Ця особливість державної пенітенціарної політики
отримала своє відображення в освітньо-виховній діяльності Академії Державної пенітенціарної служби. Головною метою згаданого освітнього закладу є підготовка
професійних співробітників для кримінально-виконавчої
системи України, що вимагає врахування багатьох освітньо-виховних аспектів в тому числі й релігійного та
релігієзнавчого.
Звернемось до аналізу складових навчального та
виховного процесів в Академії Державної пенітенціарної
служби та виокремлення в ньому релігієзнавчої та
релігійної складової. Такий аналіз надав би нам можливість детально розглянути згадані складові на предмет
виявлен-ня можливих прогалини в знаннях і вихованні
майбутніх співробітників ДКВС та сформулювати науково
обґрунтовані рекомендації щодо їх усунення й вдосконалення навчальної та виховної роботи в Академії.
Перед аналізом зазначеної проблематики, відповідно
до принципу формалізації наукового знання, є необхідним
уточнення ключових понять нашого дослідження. Основними поняттями даного дослідження є «релігійноосвітній аспект професійної підготовки», «релігієзнавча»
та «релігійна» складові навчально-виховного процесу.
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Під «релігійно-освітнім аспектом професійної підготовки» ми маємо на увазі засвоєння курсантами
необхідних у подальшій професійній діяльності знань,
вмінь та навичок, що мають стосунок до релігійної
сфери життя суспільства. В свою чергу, його елементами
є «релігієзнавча» та «релігійна» складові навчальновиховного процесу.
Під «релігієзнавчою складовою» навчально-виховного
процесу, ми маємо на увазі весь комплекс знань, що торкаються релігійної сфери, необхідних при виконанні
майбутніми співробітниками Державної кримінальновиконавчої служби України своїх професійних обов‟язків.
Здобуття таких знань включає в себе, окрім безпосереднього розгляду історії, особливостей віровчення і культу
основних релігій, що мають поширення в нашій державі,
також: опрацювання основ вітчизняного та міжнародного
законодавства про релігію; вивчення особливостей
задоволення релігійних потреб осіб що перебувають в
установах ДКВС; засвоєння прийомів та методів ведення
виховної роботи із засудженими за допомогою релігійного
впливу та залученням до співробітництва представників
релігійних організацій, формування вмінь вирішення
конфліктів, що виникли на релігійному ґрунті тощо.
Під «релігійною складовою» навчально-виховного
процесу ми маємо на увазі виховання майбутніх співробітників кримінально-виконавчої служби на принципах
толерантності й світоглядного плюралізму, формування
гуманістичної свідомості, невід‟ємними складовими якої
є повага до релігійної свободи та неупереджене ставлення
до представників різних релігійних конфесій. Це є
необхідною умовою запобіганню конфліктів на релігійному ґрунті, як на професійному, так і на побутовому
рівнях. Також, елементом такого виховання є формування
у курсантів та студентів Академії поваги до культури і
традицій українського народу, які носять здебільшого
релігійний характер. Таке виховання, не суперечить
Конституції України (ст. 35), адже при цьому не надається жодної переваги представникам якоїсь певної релігії
чи конфесії, а навпаки стверджується їх рівноправність,
що відповідає державній політиці у сфері релігії.
Релігійно-освітня підготовка курсантів та студентів
Академії здійснюється комплексно, шляхом вивчення
низки дисциплін які включають в себе певний релігійний
або релігієзнавчий аспект. Дані дисципліни викладаються
на кафедрах: гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін (релігієзнавство, філософія, історія України,
історія української культури, політологія, соціологія);
психології (соціально-виховна робота, пенітенціарна
педагогіка, пенітенціарна психологія); кримінального,
кримінально-виконавчого права та кримінології (кримінально-виконавче право та ряд інших дисциплін); теорії та
історії держави та права, конституційного права (історія
правових і політичних вчень, конституційне право
України); адміністративного, цивільного та господарського права і процесу (трудове право, адміністративне
право, юридична деонтологія).
Релігійно-освітній аспект підготовки курсантів та
студентів Академії включає в себе вивчення засад державної політики у сфері релігії, правових аспектів
взаємовідносин держави з релігійними організаціями,
досвіду та основних форм співпраці органів державного
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управління з релігійними організаціями у сфері вирішення

соціально-значущих проблем. Зокрема, програми навчальних дисциплін Академії передбачають вивчення
змісту та особливостей практичного виконання міжнародних правових актів щодо прав людини, положень
Конституції України та Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації», відповідних статей Кримінального та Адміністративного кодексів України тощо.
В цьому контексті особлива увага звертається на
специфічні особливості та основні форми співпраці
ДКВС України з релігійними організаціями, забезпечення
права засуджених на свободу віросповідання, а також
вивчення аналогічного досвіду зарубіжних країн.
Курсанти та студенти опрацьовують міжнародну та вітчизняну нормативно-правову базу цієї діяльності: «Основні
принципи поводження з в‟язнями» (Резолюція 45/111
Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р), Мінімальні стандартні правила ООН по відношенню поводження
з в‟язнями (Правила Манделли) Резолюція 217 А (ІІІ).
від 21 травня 2015), «Європейські тюремні правила»
(січень 2006 р.), затверджені Комітетом Міністрів Ради
Європи, Кримінально-виконавчий кодекс України тощо.
Окрім вивчення правової бази, увага приділяється
духовному розвитку курсантів та студентів Академії та
підвищенню рівня їхньої релігієзнавчої освіти. Зокрема,
при вивченні низки гуманітарних дисциплін курсантам
надаються відомості про історію та роль Церкви у формуванні і розвитку української культури та релігійний
фактор у суспільно-політичних процесах в нашій державі і
зарубіжних країнах. Курсанти та студенти вивчають
історію і особливості віровчення світових та основних
національних релігій, а також сучасне становище релігійних організацій України. Дані знання покликані виховувати у курсантів почуття релігійної толерантності та
поваги до принципу свободи віросповідання, що має на
меті профілактику релігійної нетерпимості та упередженого ставлення персоналу УВП та СІЗО до засуджених
та інших осіб на основні їх релігійних переконань.
При вивченні педагогічних та психологічних дисциплін
достатня увага приділяється ролі релігії як засобу
соціально-виховної та психологічної роботи з метою
виправлення і реінтеграції засуджених [27, c.65-67].
Курсантам та студентам Академії даються знання про
особливості, досвід та основні форми взаємодії персоналу
ДКВС України з релігійними організаціями у цій роботі,
а також програми та угоди укладені з релігійними організаціями, що стосуються даної сфери. Зокрема, звертається увага на особливості проведення релігійнопросвітницької роботи з усіма категоріями засуджених з
метою підвищення значення духовних традицій і християнської культури в моральному вихованні засуджених,
розвиток корисної ініціативи та творчих здібностей,
запобігання морально-психологічній деформації, пов‟язаній з позбавленням волі тощо.
Підготовка спеціалістів для Державної кримінальновиконавчої служби передбачає їх виховання на засадах
вітчизняних традицій та духовності, формування національної і громадської свідомості, почуття поваги до
духовних і сакральних цінностей суспільства та толерантності до представників інших традицій. З цією метою
викладачами Академії, у відповідності до чинного зако-
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нодавства та в рамках укладених угод про співробітництво, постійно проводяться відповідні заходи : навчальні
екскурсії до культових споруд та сакральних місць
традиційних конфесій, освітні та виховні лекції, зустрічі
з представниками релігійних організацій, залучення
представників релігійних організацій до проведення
урочистих заходів у Академії (день знань, складання
курсантами Академії присяги, випуск та ін.) тощо.
Проте, дана взаємодія носить основному монорелігійний та моноконфесійний характер. Ініціативу та бажання
співпрацювати з колективом Академії проявляють тільки
представники християнських конфесій, здебільшого
православ‟я. Водночас, від розширення такої співпраці
за рахунок залучення представників інших релігійних
організацій, даний вид роботи значно б вдосконалився.
Адже й серед курсантів та студентів Академії є представники неправославних конфесій. До того ж, спілкування з носіями інших релігійних поглядів дозволило б
майбутнім фахівцям значно розширити свій кругозір та
позбутися можливих негативних упереджень та помилкових стереотипів, щодо інших релігійних організацій.
Висновки. Отже, підготовка Академією Державної
пенітенціарної служби України майбутніх спеціалістів
для Кримінально-виконавчої системи має релігійноосвітню складову, що є запорукою подальшого зростання
та зміцнення співпраці Державної кримінально-виконавчої
служби України з релігійними організаціями у справі
виправлення і реінтеграції засуджених. Водночас, даний
напрямок роботи потребує вдосконалення в напрямку
подолання монорелігійності та моноконфесійності
виховної та духовно-просвітницької роботи з курсантами
та студентами Академії.
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MOTHER OF GOD IN POETIC WORKS OF K. MORDATENKO
Aim of the article: to investigate biblical motives, stories about the Mother of God, form peculiar chronology of
Maria‘s life, analyze imaginative palette of biblical archetype in works in K. Mordatenko. Methods of investigation:
historically-literature, imaginative, comparative analysis are used during investigation of religious poetic texts of
K. Mordatenko. Scientific novelty is manifested in that there are still almost not scientific articles about works of K.
Mordatenko in general and his spiritual texts in particular. Conclusions. K. Mordatenko differs among Ukrainian
poets of the past and present, because many of his poems have sacral thematic, touch biblical images and plots,
rethink ontological and spiritual problems of humanity, etc.
Key words: K. Mordatenko, religious poetry, the Mother of God, Jesus Christ, faith, Bible, New Testament.

Setting the problem in general view and its
connection with important scientific and practical tasks.
Biblical stories and images are used by many artists –
sculptors, graphics, painters, composers, theater directors,
writers. In different periods, H. Skovoroda, T. Shevchenko,
I. Franko, N. Koroleva, Lesia Ukrayinka, O. Kobylianska,
B.I. Antonych, I. Bahrianyi, T. Shevchuk, L. Kostenko,
I. Rymaruk, P. Midianka, M. Kiyanovska, D. Matiyash and
other appealed to biblical motives. The problem of
spirituality and Christian tradition is enough actual offset in
modern Ukrainian literature. The impact of biblical books on
literature works is still enormously prolific and very
significant, as Bible is inexhaustible source of primordial
topics, which will never stop to be relevant. Konstiantyn
Mordatenko is very copious author of cultivation of biblical
and new Testament themes and plot. This topic is still
absolutely unexplored and non-examined by literary critics,
that‟s why, our article is essentially propaedeutic studio of
religious poems of Bila Tserkva poet. «K. Mordatenko is
one of a few modern Ukrainian poets, in whose creativity
spiritual motives are dominated (it is necessary to tell, that
there are not only religious or historical-philosophic topics,
but those which are connected with soul purity, childish
innocence and light) [7]. Spiritual works of the author are
connected with images of Ukrainian victorious past, bloody
pages of history and biblical archetypes, etc.» [8].
Analysis of investigations and publications of the
problem. Nowadays, scientists try to comprehend morallyethical content of Christian doctrine in general in a new way,
appealing to the image of Christ, Mother of God, their
generally human feat. Except of parable stories and motives,
using of stories about actions of prophets-saints, apostolic
stories, Ukrainian literature implements artistic rethinking of
evangelical stories. In recent decades, Ukrainian literary
studies received row of scientific investigations connected
with reception of Bible in Ukrainian and worldwide
literatures, transformation, rethinking of Christian elements
in works of Ukrainian writers of different epochs
(Ye. Sverstiuk
[9],
M. Zhulynskyi,
V. Antofiychuk,

V. Sulyma [10], M. Klochek and other). V. Antofiychuk
implements the attempt to consider regularity and originality
of reception of ideas and images of New Testament in
Ukrainian literature of the XX century in his investigation, to
reproduce historical context of assimilation of evangelical
story-imaginative material, to reveal «agreement» and
distance between writers and New Testament [1]. I. Betko,
modern investigator of the problem «Bible and Ukrainian
poetry» indicates that perfect knowledge of Bible «helped to
see better and understand specifically-historical, national in
all its drama». She also emphasizes, that period of the end of
XIX – beginning of XX centuries was especially intensive in
Bible exploration by Ukrainian culture, marked by «bright
individually-creative coloring» [2, с.66].
Aim of the article: to research biblical motives, stories
about Mother of God, form peculiar chronology of Maria‟s
life, analyze imaginative palette of biblical archetype in
works of K. Mordatenko.
Presenting main material of investigation. Beside
approbation of parable plots and motives and using of
narrations about actions of prophets-saints, apostolic preaches,
Ukrainian literature interprets morally-ethical content of
Christian doctrine in general in a new way, appealing to the
image of Christ, Mother of God, their generally human feat.
It is known, that „Religious plots of many works – are the
way of expression personal vision of one or another
phenomena and processes of modern reality, comprehension
of human being. So, not abstract didactics must be leading in
studying of transformation «imaginative language of New
Testament, but motive, elementary semantic structure, created
by numerous microscopic elements of narration, which
acquire complicated associative-symbolic sounding» [1].
K. Mordatenko appeals more to images of New
Testament in his spiritual creativity, he is interested in
figures of Jesus Christ, Mother of God. Different sainted
persons are presented in his texts, who are mentioned in
Bible and in the history of Church in general, in particular,
Symon Kyryneiskyi, Kyr Andriy, Blessed Mykolay
Chernetskyi, Yosyp Slipyi, Klymentiy, Pavlo and other.
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K. Mordatenko frequently creates „mystically-religious
sketches, such apocrypha, where the author rethinks
traditional Christian symbols, which fluently flow into true
living paganism. And again, as in the «Prayer of Infant»,
Human is the main driving force of the Universe, who
creates personal history on personal land» [5], that we can
meet in the collection «Ukrainhelie» (2009).
Many author‟s poems are dedicated to certain religious
date, Mordatenko forms in such way church calendar of his
texts. The first pome, that chronologically describes life of
Mother of God in ontological understanding is text
«Christmas of Devotion Mother of God – September,8
(21)». The writing is not saturated with difficult instructive
content, is not overloaded with church language, etc., it is in
easy, simple manner of almost childish writing, retelling
biblical story of conception and birth of Maria. Even more,
the poem absolutely doesn‟t have sacral and first lines,
which describe the moment of conception of Devotion,
describe the scene of love of two elderly people Yakym and
Anna in naturalistic and somewhat outright way:
sopiv nad neyu, kvoli stehna miav,
na vushko shepotiv: „moya zh ty kralia,
tu naydorozhche, tu – moya simya,
zhyttia bez tebe vzhe ne uyavliayu”;
vin yazychkom takravs‟ yiyi hrudey,
shcho vtratyly davno solodku nizhnist‟,
zneviryvshys‟, shcho matymut‟ ditey,
kohalys‟litni cholovik i zhinka [4].
Pastoral Hosanna to newborn girl Maria and futuristic
allusion in her future large role in the life of whole humanity
and the world are the ode of cited poetry: zyavylos‘ vporu
bazhane dytia… / plitkarky vhamuvalysia nasylu, /
tsikavylys‘ v batkiv: «nazvaly yak?» – Mariyeyu… kolys‘
narodyt‘ syna…
Poetry «Introduction into the church of mother of God –
November, 21 (December, 4)» is logical continuation of the
story of birth of Mother of God. Here we see again
apocryphal household scene, that is absolutely atypical for
canonical biblical story, with all its elements: spalo divcha
yak zavzhdy, / z lialkoyu v teplomu lizhku, / batko skazav:
„ne budy/ hay shche pospyt‟ hocha b trishky”; / maty sama
ne svoya – / ochi hovala pomerkli,/ vstalo nevdovzi dytia – /
silo na horshchyk samenke […] pislia ohaynyh vbyran‟, /
vyishly odiahneni z haty –/ litni batky vely v hram /
donechku, shcho posmihalas‟. Family prepares for the first
procession of the daughter to the church and the author
describes the scene such as this is Ukrainian family, whose
traditions are always connected with worship of church as
the House of God. And only finishing of the poem carries
sacral message to recipient in particular its last words, that is
expressed in the name of Mother of God:
lupalo z ban‟ zolottia,
divchynka mruzhylas‟ mriyno.
-yak tebe zvaty? – spytav
pervosviashchennyk
-Maria [4].
The poem «Annunciation of Mother of God – March,
25 (April, 7)» is the next by chronology. The text has
dialogical character and describes night conversation of
Maria with Angel-envoy. And again, the poet gives the
situation household character, describes it as almost
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everyday event: „nehadano, bez oholosky / prylynuv yanhol
v domivstvo, / de divchyna chesala kosu / v nichniy
sorochtsi pered snom”. Communication of Mother of God
with Angel and her receiving of the notice about ascension
into her bosom of Holy Spirit is finished by clearly not
sacral, but even somewhat intimate, erotic words:
zdiymalysia nalyti hrudy,
mov shchoyno zorana rillia,
i na zhyvit poklavshy ruku,
skazala: «Bozhe, ya tvoya!» [4].
From the poem «Christmas – December, 25 (January, 7)»
a reader knows transformed story by the author about
conception and birth of Jesus Christ. Maria and Josef are
central characters in the text. Mordatenko approaches to
image of both characters in interesting way and shows them
in somewhat household light. The text starts from emotional
and strictly male feeling of Josef who having learned, that
his wife was pregnant:
v cholovika v dushi klekotilo,
azh zmarniv i ohliav, ta ne bidkavs‟:
vin diznavsua ishche do vesillia,
shcho yoho narechena… vahitna [4].
Maria is described as ordinary woman in the poetry, who
has problems and physical excitation of a person, who
carries a baby. The author describes her state in very
naturalistic way, that gives biblical story a certain extreme
vital meaning: «cherevata, vazhka, pry nadiyi, u vazi, u
povazhnomu stani, hruba, Bozhe!» Heading biblical plot, the
author doesn‟t withdraw from it, but his story has strictly
narrative character, modernized by non-characteristic words
for biblical vocabulary, without any philosophical deviations
or deductions:
vydav yakos‟ nakaz duzhe vazhnyi,
pro perepys naselennia – tsisar;
y prytiahlysia druzhyna u tiazhi
z cholovikom dlia obliku v misto;
sutenilo, dobralys‟ nasylu,
zhinku nudylo bezperestnaku,
cherez brak vilnyh mists‟ poshchstylo
u hlivu pryhylytys‟ do ranku [5].
We can see chronological continuation of New Testament
story in the poem «Presentation of the God – February 2,
(15)», where the image of Maria is also similar to
descriptions of heroines of Ukrainian literature of
romanticism («Naymychka» [Handmaiden], «Kateryna»
written by T. Shevchenko, «Marusia» written by H. KvitkaOsnovianenko, etc.) and forms rustic image of devout
woman-mother, respected wife, the poet Ukrainizes poetic
silhouette of Mother of God:
sorokodenne nemovliatko
nesly batky u tservku shche
dvi horlytsi vziala Maria
na tsilopalny zhertvu, shchob
ochystylas‟ blahohoviyno,
mov kvitka peliustky u doshch [4].
We can see another Maria in the poem «Dormition of
the Mother of God – August, 15 (28)» – woman of elder
age, who suffered terrible grief of loss of son, unspeakable
pain of crucifix of Jesus Christ for human sins. The poem
describes the situation of fast death of the Mother of God.
Archangel Gabriel came to Maria and assured her, that she
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doesn‟t have to be afraid: na lavi bilia neyi siv / i rozpoviv
shcho dali bude: / dusha vidlyne yvi sni, / yaku zustrine
hlopets‟ liubyi / y poverne dushu v tlinnu plot‟, / i pidut‟
vdvoh u Bozhe Tsartsvo; / vid serdtsia v zhinky vidliahlo – /
v peredchutti piankoho shchastia. The author presents
allusion on biblical antagonists, mean „congeners” of Christ
in the last verse of the poem:
pro te, shcho zhinochku vziav Boh,
povidav syniv druh zradilyi,
shcho paltsia htiv vstromyt‟ svoho
u diry vid tsviahiv na tili…[4].
Poems analyzed above, which we conditionally call
«New Testament calendar», have mostly descriptive character,
they are characterized with plot, parable, there is not large
accumulation of metaphors, complicated syntactic
constructions, characteristic to the writing of K. Mordatenko.
If there were not be frequent descriptions of intimate scenes
and erotic suggestions, the reader would think, that this
spiritual lyric is poetic adaptive Bible for children.
Iconic image of the Mother of God we can see in the
poem «Vyshhorod icon of the Mother of God». The poetry
is full of metaphorical content and divides a reader into two
images: the portrait of icon, which is pictorially described by
the author and image of biblical Maria, archetype model
which is engraved in imagination of each Christian. The first
verse makes recipient initiated into sacral conversation of
lyric hero with the icon of the Mother of God: movchysh
nemov zasiyana rillia, / z tvoyeyi smuty vyplutavsia ledve; /
vyimayesh sertse z tila, yak bdzholiar / iz vulyka pahushchu
ramku z medom. Then the artist gives his characteristics to
portrait peculiarities of the icon. In particular, the look of
Maria is described by the author with epithet «sino luhove, /
v yakomu tsvirkuny siurkochut‟ tyho» and metaphor: «tviy
pozir biya movchannia kamenyste, / i siayesh, yak
chereshnia, shcho tsvite / i prolyvaye moloko v synyznu»;
nose: «mov kalynovyi zhyvets‟, / shcho vyrynu iz kuchuhury
snivu»; arms: «tvoyi doloni, nache berehy, yaki yordan‟
trymayut‟ na hrudnytsi». The image of little Jesus who
causes strong emotions in poet is also described in
metaphoric and symbolic ways, creating the feeling of
extreme intimacy of the monologue of lyric hero in front of
the icon: «Tvoyim dytiam, yak lypoyu okrip, / moya dusha
zavariuyetsia y kysne» [6].
Large reverence of lyric hero reaches such a level, that
lyric «me» of the poet almost materializes iconic Maria in
his imagination:
torknutysia po-spravzhniomu yakby!
vtopytysia v tvoyemu skorbi hochu;
tremtiat‟ vusta, yak promin‟, shcho vidbyvs‟
vid krapli, shcho zryvayetsia z lystochka [5].
The poetry «Sages» finishes the range of images of the
Mother of God in texts of K. Mordanenko. The personage of
the Son of god is central in the poem, with whom lyric hero
conducts conditional conversation, however, sadness of
Mother overflows the whole canvas of the writing, as she
had had bitter understanding of his terrestrial fate at the very
beginning of this central biblical story, after birth of the son:
«yak ziavylas‟ zirka, pryishly zovsibich / mudretsi iz daramy
do Syna; / pryhornula Maria do sebe shche bilsh / nemovlia;
vrizh arkana, muzyko!» Ode of the poem is one of the most
important constants of all religious poems of the artist, that
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summarizes the whole greatness of Jesus and total falling of
human, who crucifies the Son of God:
i koly zasurmyv u surmu vartovyi,
rozpynatel‟ pryiniavsia do zboru;
nezabarom mene ne pobachyte vy,
ale potim pobachyte znovu [4].
The image of Mother of God is redefined in the poem
«Peace of exhaustion» (2010) [5], where pictures of eternal
verities, biblical senses and lives of saints, Gospel precepts
are depicted in neo-Baroque intentions. Here the poet
appears as spokesman, who is frozen between biblical time
and time of technically-civilizational decline, he appeals to
global problems, which objectify crisis of ontological and
anthropocentric. The poem is intertextual intertwining of
proverbs and sayings, quotes from Bible, occasional metametaphors, etc.
Conclusions. K. Mordatenko differs among Ukrainian
poets of the past and present, because many of his poems
have sacral thematic, touch biblical images and plots, rethink
ontological and spiritual problems of humanity, etc. As the
connoisseur of the author‟s texts mentions: «his poetry is not
smooth. The author‟s word formations or forgotten words
rediscovered by him firstly alert a reader, but they don‟t look
like foreign inclusions, convers» [3]. It allows the artist to
have specific, deeply individual poetic vision of historical
philosophy of whole humanity. We considered religious
poems, in particular, brightly and repeatedly issued image of
the Mother of God in works of K. Mordatenko. The author
approves mentioned theme in specific way and in different
aspects, gives it new sounding and senses. Prospects of
further investigations consist in that it is necessary to
investigate in details another as well approved image in the
texts of the artist – penetrating symbol of the Son of God.
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МАТІР БОЖА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ К. МОРДАТЕНКА
Мета статті: дослідити біблійні мотиви, сюжети про Матір Божу, сформувати своєрідну хронологію життя
Марії, проаналізувати образну палітру біблійного архетипу в творчості К. Мордатенка. Методи дослідження:
історико-літературний, пообразний, порівняльного аналізу. Наукова новизна виявляється в тому, що досі майже
немає наукових статей про поетичну спадщину К. Мордатенка загалом та його духовні тексти зокрема. Висновки.
Ми розглянули релігійні вірші та зосібна яскраво й багаторазово виписаний образ Богородиці у творчості
К. Мордатенка. Автор специфічно й у різних ракурсах апробує зазначену тематику, надає їй нового звучання й
смислів.
Ключові слова: К. Мордатенко, релігійна поезія, Матір Божа, Ісус Христос, віра, Біблія, Новий Заповіт.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ
Авторы рассматривают важность изучения профессиональной лексики студентами-иностранцами на
уроках украинского / русского языка. Усвоение этого лексического пласта составляет одну из главных
проблем на пути получения специальности иностранными учащимися. С целью оптимизации учебного
процесса по вводу, изучению и закреплению подъязыка науки авторы анализируют и классифицируют
слова и конструкции, свойственные научному стилю речи, рассматривают их лексико-грамматические
особенности, морфологические характеристики и синтаксическую сочетаемость. По мнению авторов,
акцент на этих трудных моментах украинской / русской грамматической системы должен стать
ключевым звеном становления профессиональной речевой компетенции студентов-иностранцев.
Ключевые слова: грамматика, научный стиль речи, лексика, терминология, украинский / русский язык
как иностранный.

Постановка проблемы. Овладение словарной
базой, как активного употребления, так и пассивной
лексикой будущей профессии, несомненно, является
важнейшим лингвометодическим аспектом обучения
иностранных студентов украинскому / русскому языку в
заведениях высшего образования (ЗВО) Украины. Огромный объѐм этих слов, их морфологическая разноплановость и многообразие синтаксической сочетаемости
создают большие трудности усвоения иностранцами
научного стиля речи, особенно на младших курсах. Ход
учебного процесса для иностранных учащихся осложняется также тем, что занятия по общеобразовательным и
специальным предметам проходят при постепенном
овладении ими украинским / русским языком как
иностранным (УКИ / РКИ). Недостаточное знание УКИ /
РКИ и вытекающая отсюда специфика подготовки
студентов к урокам по профилирующим дисциплинам
выдвигает на первый план оптимизацию преподавания
научной терминологии в качестве базы, опираясь на
которую, иностранные учащиеся смогут в полном
объѐме изучить выбранную профессию и стать востребованными специалистами.
Рассмотрению этих проблем и посвящена настоящая
статья, показывающая решение некоторых методических
задач, которые возникают в повседневной практике
преподавания УКИ / РКИ, в частности, обучению научной
лексике как одного из ключевых звеньев масштабной
работы преподавателя-филолога, проводимой им в ходе
занятия.
Анализ последних исследований и публикаций.
Методике обучения иностранных студентов языку будущей
специальности посвящено значительное количество
научных исследований (О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина,
М.Н. Кожина, Н.Д. Зарубина, З.Н. Иевлева, Л.П. Клобукова, Н.М. Лариохина, А.Н. Васильева, В.В. Химик и
др.). Ряд других учѐных (Т.В. Васильева, Н.П. Ветлов,
Р.Г. Пиотровский, И.В. Рахманов и др.) обоснованно

делают акцент на том, что освоение профессиональной
иноязычной компетенции в условиях ЗВО происходит с
более высоким результатом, если этот процесс имеет
цель, структуру и идѐт параллельно с изучением
научной лексики. В научно-методической литературе
(Л.В. Кузнецова, Е.И. Мотина, Т.А. Павлова и др.)
отмечается, что специально отобранный, методически
организованный и методически обеспеченный терминологический материал способствует повышению эффективности его освоения иностранцами. Развивая эти идеи,
Т.А. Ладзинь пишет, что в наибольшей степени это
касается профессионально ориентированных курсов
иностранного языка в ЗВО, где формирование профессиональной иноязычной компетенции будущих специалистов необходимо обеспечивать в процессе «лингводидактически оправданной работы с терминами изучаемой
области знаний» [1, с.63].
Как отмечает Т.М. Балыхина, обучение русскому
языку как средству получения специальности осуществляется в рамках определѐнного профиля обучения,
который определяется как «тип подготовки учащихся в
зависимости от их профессиональных интересов и
потребностей» [2, с.6].
В то же время анализ исследований по методике
преподавания УКИ / РКИ и собственный многолетний
опыт практической подготовки иностранных студентовнефилологов показывает, что содержание обучения
научному стилю речи в курсе УКИ / РКИ требует уточнения и дополнения в целях повышения эффективности
учебного процесса и адаптации иностранных студентов
к учебно-научной сфере общения и профессиональной
деятельности.
Цель работы – проанализировать и дать определѐнную
классификацию конструкций научного стиля речи,
позволяющих преподавателю снять трудности, сопутствующие вводу, изучению и закреплению лексики подъязыка науки.

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
Изложение основного материала. В ходе урока с
помощью лексико-грамматических конструкций, используемых научным стилем речи, преподаватель УКИ / РКИ
иллюстрирует свои объяснения по грамматике. Это касается, прежде всего, таких тем, как безличные, неопределѐнноличные предложения, страдательные конструкции, причастные и деепричастные обороты речи, а также
при объяснении использования союзов и союзных слов
в сложноподчинѐнных предложениях с разными логическими отношениями (причинно-следственными, условными, временными, целевыми, определительными и др.).
Как известно, существует целый ряд моделей или
типовых конструкций, характерных для научного языка
различных отраслей знаний [3, с.12-20]. Поэтому роль
преподавателя УКИ / РКИ сводится, прежде всего, к
тому, чтобы подготовить студента к занятиям по
общеобразовательным и специальным дисциплинам, а
для этого его необходимо научить владеть специальными
лексико-грамматическими конструкциями и моделями
языка.
Так, анализ учебной литературы [4-8], которой пользуются студенты, позволяет преподавателю-филологу
выделить целый ряд моделей, выражающих определѐнные отношения. Рассмотрим некоторые из них.
I. Модели, выражающие субъект:
1) с использованием родительного падежа:
У некоторых таких животных отношение поверхности тела к массе велико, и им легче держаться в
толще воды.
2) в сочетаниях типа:
а) много, мало, сколько,
родительный падеж
несколько, множество,
+ существительных
большинство, ряд, вид,
совокупность и мн. др.
б) многие из
родительный падеж
один из
+ существительных
каждый из и др.
3) причастием, числительным, прилагательным:
а) Млекопитающее – это животное, которое кормит своих детей молоком.
б) Слагаемое, вычитаемое, делимое и множимое –
это арифметические понятия.
в) Новое, прогрессивное в науке всегда одерживает
победу над старым.
4) инфинитивом:
Решить уравнение – значит найти значение
неизвестного...
5) однородными членами, связанными различными
союзами:
а) Ядро и протоплазма, отделѐнные друг от друга,
функционировать не могут.
б) Самые низшие животные – одноклеточные или
простейшие –передвигаются при помощи выростов на
теле.
в) Из обмена веществ в организмах возникают
такие свойства и проявления жизни, как раздражимость, рост, способность к размножению и т.д.
II. Модели, выражающие предикативные отношения:
1) устойчивыми глагольными словосочетаниями
типа: играть роль, иметь значение, принимать участие,
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брать за основу, привести в равновесие, находиться в
равновесии, сообщить ускорение, приложить силы,
приходить к убеждению, положить начало, иметь
целью и др.;
2) конструкциями именного сказуемого:
называть(ся), являться,
творительный падеж
казаться, считать(ся),
существительных,
+
стать, становиться,
прилагательных,
служить
причастий
Длина является мерой протяжѐнности тел; время –
мерой длительности процессов и явлений и др.;
3) сочетаниями типа:
Мир представляет собой совокупность материальных тел, находящихся в постоянном взаимодействии и
непрерывном движении;
4) инфинитивными конструкциями (со словом значит
и без него):
Решить уравнение – значит найти значение неизвестного;
5) конструкциями типа:
нужно
инфинитив или
следует
+
словосочетание
можно и др.
а) Чтобы извлечь корень из произведения, нужно
извлечь корень из каждого множителя.
б) Систему отсчѐта можно представить себе в
виде прямоугольной системы координат.
в) Количество движения можно считать мерой
механического движения и многие другие модели.
ІІІ. Модели, выражающие качественную характеристику действия:
1) глагол + качественное наречие: размножаться
быстрее (медленнее);
2) глагол + качественное наречие в сравнительной
степени + конструкция со словом чем: размножаться
медленнее, чем в инкубационных условиях;
3) глагол + качественное наречие в сравнительной
степени + родительный падеж: реагировать быстрее (кого? чего?);
4) глагол + деепричастие (или деепричастный
оборот): наклоняться в сторону поворота, образуя
угол ...;
5) глагол + существительное в творительном падеже:
а) двигаться с остановками;
б) размножаться делением.
6) конструкциями сложноподчиненного предложения
с союзами: так (такой, ...), что; так ..., как (будто):
В земной коре на определѐнной глубине температура
так высока, что горные породы находятся там в
расплавленном состоянии.
IV. Модели, выражающие количественную характеристику действия:
а) глагол
+
со скоростью
+
сочетание
существительного с количественным числительным +
существительное (секунда,
минута
и
т.п.)
в
винительном падеже:
вращаться
со скоростью 5 км в минуту
перемещаться
б) глагол + количественное именное сочетание в
винительном падеже:
увеличиваться
на 20 процентов
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уменьшаться
в 5 раз
и т.д.
в) модели сложноподчинѐнного предложения с
союзами:
столько … сколько:
на столько, что ...
чем …, тем
Чем воздух неподвижнее, тем испарение происходит
медленнее.
Можно выделить и целый ряд других моделей,
выражающих причинно-следственную и целевую характеристику действия, а также качественно-количественную характеристику предмета и т.д.
Студенты не только должны понимать значение той
или иной конструкции, но и научиться активно употреблять еѐ. Для этого студентов-иностранцев в процессе
обучения языку следует знакомить с некоторыми приѐмами, используемыми для определения понятий в
научном языке.
Укажем некоторые языковые формы выражения
определения понятий:
1) простое определение, указывающее основной
признак: Год – время, в течение которого Земля делает
полный оборот вокруг Солнца. Длина отрезка –
расстояние между двумя его точками;
2) характеристика, когда выделяются наиболее существенные признаки: Треугольник представляет собой
одну из наиболее простых геометрических фигур;
3) описание, когда перечисляются отдельные признаки:
Кислород бесцветен, не имеет запаха …;
4) сравнение, которое используется при выяснении
результатов наблюдений, действий: Если при низких температурах калий хрупок, то при 25° он совершенно мягок.
Задача преподавателя-филолога – отобрать конструкции с точки зрения частотности их употребления,
вооружить ими студентов с целью развития у них навыков выражения научных понятий на украинском /
русском языке. Преподаватель-словесник постоянно
должен учитывать в своей работе лексико-грамматические особенности научной речи.
Так, для научного языка характерны максимально
точные обозначения понятий, поэтому здесь употребляются или однозначные слова, или за словом, когда оно
употребляется в качестве термина, закрепляется только
одно какое-нибудь значение, в то время как за
пределами научной речи это слово может употребляться
как многозначное.
Например, слово основание имеет широкую сферу
употребления в языке различных научных дисциплин и в
бытовой речи:
1. Дом на каменном основании.
2. У тебя нет оснований для отъезда.
3. Основание треугольника (в математике).
В химии это слово имеет иное значение: Основание –
это соединение, дающее с кислотами соль (основание
алюминия или гидроокись алюминия; основание натрия
или гидроокись натрия).
Преподаватели УКИ / РКИ и преподаватели специальных предметов по возможности должны обращать
внимание на связь терминов с другими однокоренными
словами – нетерминами. Такие ассоциации помогут
закреплению термина.
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В наибольшей степени для образования терминов
используются имена существительные. Уже на первых
занятиях по УКИ / РКИ можно в упражнениях на
определение рода существительного предложить
студентам такие слова, как: кислород, углерод сера,
кислота, белок, золото, железо, соль, щелочь, клетка
и многие др. Имена прилагательные употребляются в
качестве терминов или в сочетании с существительными (кинетическая энергия, углекислый газ,
иррациональные числа и др.) или в субстантивированном виде (касательная, частное, целое и др.).
Терминами могут быть и другие части речи: глаголы
(прокаливать, выпаривать и др.), субстантивированные причастия (секущая, слагаемые и др.).
Любая терминологическая система, наряду с общими,
характерными для всего литературного языка словообразовательными приѐмами, имеет свои, свойственные
лишь ей словообразовательные типы.
Так, для естественнонаучной и технической
терминологии наиболее типичными словообразовательными моделями являются отглагольные существительные на –НИЕ (-АНИЕ, -ЕНИЕ), обозначающие
названия процессов, состояний: размножение, поглощение, выделение, восстановление, окисление, распространение, изменение, окостенение, превращение,
сокращение,
фильтрование,
давление,
трение,
торможение, выпаривание, проникновение, внедрение,
отложение, накопление, расщепление и др.
Существительное с суффиксами -ОТ-(-а), -ЕТ-(-а)
являются носителями какого-либо абстрактного признака:
теплота, пустота, краснота, высота, густота и др.
Следует обратить внимание студентов на широкое
употребление существительных, заканчивающихся на: ОСТЬ, -ИЯ, -ЦИЯ, которые также имеют ярко
выраженное терминологическое значение:
а) плоскость, упругость, плотность, растворимость, раздражимость, зависимость, влажность,
интенсивность, повторяемость и др.;
б) прогрессия, коррозия, мимикрия, инфузория и т.д.;
в) ионизация, ассимиляция, диссимиляция, инфекция, инъекция, концентрация и т.д.;
В языке науки часто употребляются имена существительные, сочетающие в себе значение действия со
значением абстрактной предметности. Это отглагольные
существительные с суффиксом -К- (а) и бессуффиксальным употреблением глагольной основы:
а) плавка, формовка, ковка, обработка и др.;
б) разъѐм, настил, проток и др.
Например, в химии, биологии, гистологии, анатомии
активизирован такой способ словообразования, как сложение слов. Чаще всего это сложные прилагательные:
членистоногие, амѐбоподобный, конусовидный и др.
Характерной чертой многих сложных прилагательных является наличие общей второй составной
части: сернокислый, фосфорнокислый, азотнокислый,
бромистокислый; сероводородный, азотистоводородный и т.д.
Родительный падеж числительных может выступать в
качестве
первой
составной
части
сложного
прилагательного: двухпроцентный раствор, трѐхвалентный титан, двууглекислое железо, четырѐххлористый
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германий и др. Числительное в качестве первой составной части может входить в состав сложного существительного: двуокись марганца, пятиокись мышьяка и т.д.
Своеобразие терминологического словообразования
иногда проявляется в том, что в той или иной области
специальной терминологии значения некоторых суффиксов и приставок литературного стиля уточняются, а
иногда и переосмысливаются и приобретают терминологическое значение.
Преподаватели УКИ / РКИ и специальных предметов
могут учесть некоторую устойчивость приставок и
суффиксов, закрепление их за тем или иным терминологическим рядом. Следует обратить внимание на то,
что суффиксы прилагательных -Н-, -ИСТ-, -ОВАТ-,
многозначные и семантически неопределѐнные в литературном языке, получают строго определѐнное значение в
химической терминологии: они указывают, сколько
молекул кислорода содержится в кислоте. Сравним
термины серная, сернистая и серноватистая кислоты
или азотная и азотистая кислоты и др.
Суффиксы со специальным значением используются
в интернациональных терминах, например: сульфат,
сульфит, сульфид (в химии).
Суффикс -AT- служит для образования названий
высших степеней окисления неметаллов: сульфат
натрия, или сернокислый натрий.
Суффикс -ИТ- служит для образования названий
низших степеней окисления неметаллов: сульфит
натрия, или сернистокислый натрий; хлорит
натрия, или хлористокислый натрий и т.д.
Суффикс -ИД- служит для обозначения названий
солей бескислородных кислот: хлорид калия, сульфид
натрия, фосфид магния и т.д.
Следует учесть, что в русском языке вследствие
оглушения конечного твѐрдого согласного Д, трудно
отличить на слух сульфит от сульфида. Поэтому в
словах сульфид, нитрид и др. химики преднамеренно
усиливают произношение конечного Д, чтобы не
допустить оглушения и не изменить смысла термина.
Характеризуя особенности словообразования научной
терминологии, интересно обратить внимание на употребление суффиксов, как бы омонимичных уменьшительным суффиксам общелитературного языка. Слова
с этими суффиксами употребляются чаще всего в языке
естественных дисциплин (косточка, палочка, клеточка;
пузырѐк, стебелѐк, корешок и т.д.).
Преподавателям
УКИ / РКИ
и
специальных
предметов следует объяснять студентам-иностранцам,
что интернациональные термины изменяются по законам
того языка, в котором их используют. Многочисленные
названия химических элементов, иностранных по
происхождению, изменяются по законам русского языка.
Например, латинские по происхождению термины –
аргон, барий; немецкие по происхождению – никель,
марганец и др. изменяются по падежам: аргона, аргону и
т.д.; бария, барию и т.д.; никеля, никелю и т.д.; марганца,
марганцу и т.д.
Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Приведѐнные некоторые лексико-грамматические особенности научной терминологии должны обязательно
учитываться на занятиях и стать необходимыми для
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объяснения и закрепления в работе преподавателей
УКИ / РКИ и специальных предметов. Несомненно, это
ускорит формирование языковой компетенции как
базового компонента коммуникативной компетенции в
учебно-научной сфере общения. Получение студентами
теоретических знаний в области научного стиля речи
поможет скорейшему приобретению ими практических
навыков использования языка в дальнейшей профессиональной коммуникации.
В ближайшем будущем авторы планируют осветить
другой важный аспект в обучении студентов-иностранцев − фонетический, поскольку развитие фонетических
способностей учащихся играет не только важную роль в
овладении речевой деятельностью на изучаемом языке,
но и является надѐжным инструментом в процессе
изучения языка специальности.
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THE LEXICAL ASPECT IN THE SPECIALTY STUDIES OF FOREIGN STUDENTS
The authors consider the importance of the study of professional vocabulary by foreign students in Ukrainian / Russian
lessons. The assimilation of this lexical stratum is one of the main problems on the way to obtaining a specialty by foreign
students. In order to optimize the educational process for the introduction, study and consolidation of the sublanguage of
science, the authors analyze and classify words and constructions of the scientific style of speech, consider their lexical and
grammatical features, morphological characteristics and syntactic compatibility. According to the authors, the emphasis on
these difficult moments of the Ukrainian / Russian grammatical system should be a key element in the development of
professional competence of foreign students.
Key words: grammar, scientific style of speech, Ukrainian / Russian as a foreign language, terminology, vocabulary.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ
«ГРАНИЧНІСТЬ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ»
У статті віддзеркалені результати дослідження фразеологічних одиниць (ФО) зі значенням
«граничність психічного стану людини». Здійснено структурно-семантичний аналіз фразеологізмів зі
значенням психічного стану людини як складників фразеологічної системи сучасної української мови,
з‘ясовано роль парадигматики і синтагматики в структурі семантичного поля, подано семантичну
класифікацію ФО, їхню граматичну характеристику. Аналіз фразеологічного матеріалу здійснено
методом структурно-cемантичного моделювання. У межах кожного семантичного ряду після
наведених структурних моделей подано матеріал за опорним (стрижневим) компонентом, що є
образним стрижнем внутрішньої форми фразеологізму. Ідеографічний опис уможливлює виділення
моделей, за якими організовано фразеологічний матеріал, дозволяє визначити основне фразеологічне
значення одиниць, з‘ясувати етимологію ФО. Доведено, що сучасна наука активно послуговується
методом структурно-семантичного моделювання та використовує структурно-семантичні моделі з
метою системного опису фразеосемантичних полів і груп.
Ключові слова: фразеологічні одиниці, фразеологічна система, психічний стан, граничність,
моделювання, структурно-семантичний аналіз.

Постановка проблеми. Зміщення уваги парадигми гуманітарних знань у бік антропоцентризму ознаменувалося формуванням на стику наук нових дослідницьких царин, що вивчають людину й довкілля. Так, одним
із результатів антропоцентричної переорієнтації лінгвістичних студій є дослідження мовних засобів, за
допомогою яких мовець виражає свій емоційний стан та
ставлення до навколишнього середовища. Емоції, концентрація уваги на мовленнєвій особистості людини з її
системою уявлень про довкілля, знань і цінностей дають
змогу розуміти мову як явище когнітивного порядку, що
використовується в комунікативному процесі й має для
цього необхідні одиниці й механізми.
ФО зі значенням психічного стану людини неодноразово залучалися до аналізу, про що свідчать дослідження
таких мовознавців, як Л.Г. Авксентьєв, В.С. Калашник,
Л.А. Лисиченко, Ю.Ф. Прадід, П.О. Редін, В.Д. Ужченко,
Н. Щербакова.
Мета розвідки – виявлення основних закономірностей
організації фразеологічних одиниць зі значенням
«граничність психічного стану людини», структурносемантичний аналіз.
Виклад основного матеріалу. У фразеосемантичній
групі «граничність психічного стану людини» немає
абсолютного центра, немає ФО, яка б називала психічний стан людини взагалі, тобто мала б єдиний компонент значення – інтегральну сему. У складі значення ФО
наявні, як мінімум, два компоненти – компонент «психічний стан взагалі» та компонент, який конкретизує
характер стану. Психічний стан людини має загалом два
джерела: по-перше, він може бути результатом діяльності в
минулому, а по-друге, зовнішні чинники або обставини
викликають певний емоційний стан, почуття, на відміну
від якості, характеризується меншою стійкістю, швидше
змінюється, залежить не стільки від внутрішніх ознак

людини, скільки від зовнішніх обставин, що впливають
на неї.
Фразеосемантична група «граничність психічного
стану людини» формують 26 ФО, які мають загальне значення, що виражає відчай, безсилля, безвихідне становище,
радість, успіх: хоч караул кричи, хоч трісни, хоч в омут з
головою, на сьомому небі та ін. Мотиваційна база цих
ФО матеріалізується в різних формах, залежно від ситуації,
що є поштовхом для утворення неофразеологізмів. Модель,
що знаходиться в основі наведених ФО, дуже продуктивна,
і за аналогією із загальнонародними одиницями виникають
оказіональні авторські одиниці.
Підґрунтям для визначення одного з блоків стали семи
«граничність» і «найвищий ступінь інтенсивності стану
людини». Це утворення становить синонімо-антонімічний
блок, оскільки складається з опозиційних рядів з ідеограмами «відчай, безсилля, безвихідне становище людини»
(хоч караул кричи, хоч з мосту та в воду, хоч трісни) –
«надзвичайно радісний стан людини, хвилювання» (на
сьомому небі, як на крилах, сяяти щастям). ФО розподіляються за цими рядами непропорційно. Фразеосемантичний
ряд «відчай, безсилля, безвихідне становище людини» є
складною структурою:
1. «Стан людини, пов‟язаний із вольовою діяльністю»
(3 ФО): утрачати владу над собою – «ставати нездатним
обдумано, розсудливо діяти, поводитися в складній
ситуації» [ФСУМ, кн.1, с.137], тримати себе в руках
(лабетах) – «стримувати свої почуття, намагатися бути
спокійним; володіти собою в незвичайній, складній
ситуації, обмежувати кого-небудь у чомусь» [ФСУМ,
кн.2, с.721], занепадати духом – «зневірятися в чомусь,
втрачати надію» [ФСУМ, кн.1, с.249], наприклад: Він
утрачав владу над собою, і це його дивувало – що відбувається… піддався кволості і вже почав був утрачати свідомість (Із газети); – Прошу не клопотатися: все піде
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найкраще, – запевнив Первоцвіт, який хоч і хвилювався,
але умів тримати себе в руках (М. Тарновський); Гнат
намагався розважити Назара дотепним словом, та той
зовсім занепав духом (Т. Шевченко). Структурно-семантична модель (ССМ) 1 «дія + прономінатив + субстантив» =
«дуже підвищений стан людини».
Влада – один із трьох головних складників держави
(територія, народ, влада). Здавна всяка державна влада
обґрунтовується або згори, ласкою Божою (влада теократична), або знизу, волею народу (влада демократична),
або сама від себе, на основі насильства (влада самодержавна). Утрачати владу над собою – утрачати самовладання. Тримати в руках (кого, що) – мати владу над кимось, чимось. Тримати себе в руках – не втрачати владу
над собою, своїми емоціями, почуттями, вчинками.
Утрачати владу над собою, тримати себе в руках –
дієслівні ФО.
2. «Надзвичайно важке становище» (3 ФО): далі вже нікуди – «уживається для вираження найбільшої міри вияву
чого-небудь, крайньої межі» [ФСУМ, кн.2, с.436], хоч
вовком вий – «уживається для вираження безвихідного,
скрутного становища, великого відчаю, досади» [ФСУМ,
кн.1, с.71], наприклад: Так він коло його впадає, так
йому догоджає, що вже далі й нікуди (Б. Грінченко); –
Хоч би, думаю, яка-небудь грішна душа на дорозі трапилась. Хоч вовком вий – нікого (В. Логвиненко).
Особливості мотивації зазначених ФО пов‟язані з
репрезентацією відчуття людиною безвихідного становищ а.
Вовк – хижак родини собачих, звичайно сірої масті,
вовк як символ хижацтва, невгамовного голоду є породженням злої сили, творіння Сатани (тому є й народні
замовляння від вовка). Про диявольську природу вовка
мовиться в народних оповіданнях. Вовк виє по ночах із
голоду, холоду та туги, звідси вираз хоч вовком вий.
Занепадати духом – дієслівна ФО, хоч вовком вий, далі
вже нікуди – адвербіальні ФО. Ряд представлений ССМ
1 «прислівник + прислівник + прислівник» = «дуже важкий
емоційний стан людини», ССМ 2 «хоч + субстантив + дія» =
«дуже важкий емоційний стан людини», ССМ 3 «дія +
субстантив» = «дуже важкий емоційний стан людини».
3. «Стан надзвичайної тривоги, хвилювання» (2 ФО):
як на голках – «у стані надзвичайного нервового збудження, збентеження, хвилювання; неспокійно, нетерпляче» [ФСУМ, кн.1, с.155], сам себе не тямить – «перебуває
в стані дуже сильного збудження, хвилювання; діє
несвідомо» [ФСУМ, кн.1, с.730], наприклад: Орися
сиділа, як на голках, а ввечері рішуче поставила перед
Тимком вимогу, щоб він спровадив із двору свого дружка
(Г. Тютюнник); Хороші шутки, що й сам себе не тямлю
та дрижаки їм (Г. Квітка-Основ‟яненко). Зазначений
ряд містить ад‟єктивні ФО, які побудовані так: CCМ 1
«як + прийменник + субстантив» = «надзвичайно
нервове збудження», ССМ 2 «прономінатив + дія» =
«надзвичайно нервове збудження».
Надзвичайно скрутне становище людини часто є
мотиваційною базою для фразеологізмів. Образність цих
одиниць заснована на порівнянні між зовнішнім становищем, місцезнаходженням людини та її внутрішнім
станом. Таким чином, асоціація за схожістю знаходиться
в основі перенесення значення: у стані постійного
надзвичайного хвилювання.
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Внутрішня форма ФО пояснюється маніфестацією
стану тривоги людини за допомогою порівняння з відчуттям болю від неприємних на дотик предметів, що
позначені компонентами цих фразеологізмів (на голках).
Життя характеризується сильним напруженням. Це
напруження виражається в негативних емоціях, тому
кількість ФО величезна. На відміну від значної кількості
ФО з негативним емоційним станом людини, набагато
менше є фразеологізмів, що означають позитивний емоційний стан людини. Це ФО з ідеограмою «надзвичайно
радісний стан людини, хвилювання»: на сьомому небі –
«дуже задоволений, радісний, безмежно щасливий;
у стані небувалого піднесення» [ФСУМ, кн.1, с.428], як
на крилах – «у доброму настрої, у стані піднесення»
[ФСУМ, кн.2, с.313], наприклад: Олег уже двічі
балотувався в депутати і завжди обирався одноголосно. Никодим Динька [батько] був на сьомому небі
(М. Зарудний); Під шал оплесків сходила Вутанька –
сяюча, розпашіла – з трибуни… Легко, мов на крилах,
ішла поміж рядами (О. Гончар). Моделі зазначеного
ряду – CCМ 1 «прийменник + числівник + субстантив» =
«надзвичайно емоційне піднесення», ССМ 2 «порівняльний сполучник + прийменник + субстантив» = «надзвичайно емоційне піднесення».
За уявленнями Аристотеля, небо складається із семи
нерухомих кришталевих сфер, до яких прикріплені зірки
та планети (про сім небес згадується також у різних
місцях Корану; сам Коран був начебто принесений ангелом
із сьомого неба). ФО на сьомому небі уживається на
позначення найвищої міри радості, щастя, блаженства.
Крила – літальний орган птахів, комах і деяких ссавців
(наприклад, кажанів); символ лету, а водночас духовного
піднесення. Крила мають уособлені духовні сили-ангели.
Граничність психічного стану людини залежить і від
внутрішньої форми ФО, що пов‟язана з образністю. При
утворенні ФО компоненти її значення набувають додаткових конотацій, які утворюються внаслідок зв‟язку
внутрішньої форми з новим значенням, що спричинює
трансформацію фразеологізму. Так, унаслідок метафоричного перенесення будь-якого образу на людину,
зокрема на її психічний стан (хоч вовком вий, на сьомому
небі, як на крилах), виникають різні за емоційним сприйняттям асоціативно-образні уявлення. Мов на крилах, на
сьомому небі – адвербіальні ФО, піднісся духом –
дієслівна ФО.
Семи «граничність» і «морально-етична характеристика стану» організовують ФО у відповідний блок, що
складається з рядів з ідеограмами «в усьому, повністю,
цілком»: з голови до ніг – «повністю, цілком» [ФСУМ,
кн.1, с.158], по самі вуха – «дуже сильно, повністю,
надзвичайно» [ФСУМ, кн.1, с.141], наприклад: Глибокі
зморшки лягли Сагайді на чолі. Він залишив рацію і,
підійшовши до «варяга», деякий час мовчки оглядав його
з голови до ніг (О. Гончар); З перших же днів закохався в
неї, як сам признався собі, по самі вуха (А. Головко).
Характер граничності у фразеологічних одиницях
виражається, з одного боку, семантичною ознакою, а з
іншого – прийменниками по, до: ССМ 1 «прийменник +
субстантив + прийменник + субстантив» = «цілком»,
ССМ 2 «прийменник + прономінатив + субстантив» =
«повністю».
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Фразеологізми на позначення психічного стану
людини, актуалізуючи семи «граничність» і «раптове
настання стану», об‟єднуються у два ряди:
1. «Стан граничного страху, жаху, переляку» (3 ФО):
аж волосся піднялося вгору – «кому-небудь стало дуже
страшно» [ФСУМ, кн.1, с.124], кров застигла у жилах –
«кому-небудь стало дуже страшно, моторошно, тривожно»
[ФСУМ, кн.2, с.315], острах обіймає – «стає неспокійно,
дуже страшно комусь» [ФСУМ, кн.2, с.471], наприклад:
Михайлик так і занімів. Острах обняв його такий, що
він і слова не міг вимовити (Б. Грінченко); У людей аж
піднялося волосся угору, і всі, глибоко зітхнувши,—
перехрестились (Панас Мирний); Модель здригнулась у
повітрі й клюнула. Серце мов обірвалось, застигла на
мить кров у жилах (О. Донченко). Структурні типи ФО
зазначеного ряду побудовані за моделлю речення.
2. «Стан граничного гніву, роздратування, обурення»
(3 ФО): вийти з себе – «повністю втратити спокій, самовладання, терпіння» [ФСУМ, кн.1, с.92], аж ударити об
поли руками – «виявити надзвичайно сильне здивування,
обурення у зв‟язку з чим-небудь» [ФСУМ, кн.2, с.732],
наприклад: – Нічого, – заспокоїв і дістав із шафи горілку.
Випили по чарці, Варивон з опаскою дивився на пополотніле обличчя товариша, знав, що той кипить усередині і
досить жодного слова, щоб вийшов із себе
(М. Стельмах); Купець аж руками ударив об поли. –
Невже не здогадуєшся? Таж я!... забивався в рукава й за
пазуху, застилав непроглядною пеленою і небо, і весь
білий світ (В. Малик): ССМ 1 «субстантив + дія» =
«дуже страшно», ССМ 2 «аж + дія + субстантив +
прислівник» = «дуже страшно», ССМ 3 «дія + субстантив +
прийменник + субстантив» = «повна втрата спокою»,
ССМ 4 «аж + дія + прийменник + субстантив +
субстантив» = «надзвичайне здивування».
Аналіз дав змогу виділити ФО, загальна семантика яких
мотивована значенням одного компонента, причому він
або прямо вказує на значення всієї ФО – упадати в гнів,
або містить у своїй структурі семантичну ознаку, яка
лише натякає на загальне значення ФО – занепадати духом. Непрямо мотивованими є такі ФО, у яких значення
пов‟язане з розумінням внутрішньої форми, образної
основи вираження, – як з ланцюга зірвався.
Емоційні категорії, які мають символьні позначення,
як-от душа, серце, осмислено як поняття, що вербалізуються в абстрактних сутностях і становлять окремий
ряд: душа (серце) скніє – «хто-небудь переживає, хвилюється за когось, тяжко страждає, охоплений почуттям
жалю, туги» [ФСУМ, кн.1, с.228], усіма фібрами серця –
«надзвичайно, дуже пристрасно» [ФСУМ, кн.2, с.739],
ятриться серце – «хто-небудь дуже переживаючи, розтравляє, посилює відчуття чогось болісного, важкого»
[ФСУМ, кн.2, с.642], наприклад: Хвора, серед самоти,
уперше пізнала Солоха, що їй тяжко: душа скніла,
серце нудилося (Панас Мирний). А святий для нас хліб…
художник написав так, наче він його ненавидить усіма
фібрами душі і ніколи не їв (П. Гуріненко). Різні
клопоти є. Від одних розцвіта, а від інших ятриться
душа, ніби рана (О. Левада). ФО означають дуже сильне,
крайнє виялення почуттів, бажань та інших переживань
людини: ССМ 1 «субстантив + дія» = «тяжке
страждання», ССМ 2 «прономінатив + субстантив +
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субстантив» = «надзвичайно пристрасно», ССМ 3 «дія +
субстантив» = «дуже болісне відчуття».
Компоненти болить, ятриться, скніє сприяють
більшому експресивному наповненню ФО. Однак не
можна ототожнювати серце та душу. «Серце є дещо
більше незрозуміле, непроникне, таємне, приховане, ніж
душа, ніж свідомість, ніж дух» [3, с.65]. Однією з
відмінностей душі та серця є така: «У давньому
магічному жанрі немає місця християнській душі з її
свободою волі, відповідальністю за вибір між добром і
злом» [3, с.28], «...але серце не має свободи вибору.
У серці народжується почуття, у душі народжується
гріх» [3, с.30]. Протилежної думки дотримується
Є. Яковенко, досліджуючи концепти серце, душа, дух у
німецькій та англійській мовах: вияв волі, бажання не
властивий душі. «Серце саме здатне приймати рішення,
зазнавати бажання...» [3, с.42]. «...Душа, подібно до
деяких звичайних органів, може боліти, пор.: «душа
болить – так описують специфічне фізичне відчуття,
локалізоване в грудях» [3, с.15].
Висновки. Фразеологізми вербалізують психічні
стани людини шляхом використання слів різноманітних
відчуттів, їхньої візуалізації (виявлення емоцій, стану,
ставлення пов‟язується із зовнішнім виглядом людини, її
поглядом), різноманітними фізіологічними реакціями
організму, а фізіологічні вияви психічних станів асоціюються з явищами зовнішнього світу, які стають символами
тих чи тих психічних виявів. Беззаперечним залишається
той факт, що емоційні чинники є одними із джерел
семантичного розвитку мови, а емоційні компоненти
перебувають не за межами лексичного значення слова, а
є його складниками. Довгий час роль емоцій у мові
недооцінювалася. Так, у лінгвістичній літературі й на
сьогодні немає однозначної відповіді на питання про те,
як емоційне життя людини розглядається в мові та її
семантиці, чому в мовленні практично кожне слово
може стати емотивним (емотивність – це емоційність у
мовному середовищі), як пояснити, що нейтральні слова
можуть утворювати емотивні словосполучення та єдності.
ФО яскравіше й глибше характеризують емоційний стан
людини, ніж лексичні одиниці, тому вони є семантичними центрами в тексті.
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FRAZEOLOGICAL UNITS WITH MEANING «BOUNDARY OF MENTAL HUMAN CONDITION»
The article presents the results of the research of phraseological units (PU) with the meaning of «boundary of the mental
state of man». The structural-semantic analysis of phraseologisms with the significance of the mental state of man as
components of the phraseological system of the modern Ukrainian language is carried out, the role of paradigmatics and
syntagmatics in the structure of the semantic field is determined, the semantic classification of the PU, their grammatical
characteristics is given. Analysis of the phraseological material was carried out by the method of structural-semantic
modeling. In the framework of each semantic series, after the above structural models, the material is provided on the
supporting (core) component, which is a figurative core of the internal form of phraseologism. The ideographic description
makes it possible to distinguish the models on which the phraseological material is organized, which allows us to determine
the basic phraseological meaning of units, to find out the etymology of the PU. It is proved that modern science actively uses
the method of structural-semantic modeling and uses structural-semantic models for systematic description of phrase-semantic
fields and groups.
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ВПЛИВ ПОЕЗІЇ П. КУЛІША НА ПОЕТИКУ ВІРШОВАНИХ
ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА
Систематизувати наукові здобутки вчених, додавши нові спостереження та врахувавши кількісну
(виражені одним складником поетики, кількома, багатьма) та хронологічну (постійні, епізодичні: на
початку, в середині, у кінці творчого шляху) ієрархію впливів.
Для виявлення впливу поезії П. Куліша на поетику буковинця використано порівняльний і порівняльноісторичний методи.
На першопочатках поетичного вияву С. Воробкевич у деяких аспектах поетики чимало запозичив від
П. Куліша, на що вказували О. Маковей, П. Никоненко та М. Юрійчук. Показано, що в автора «Досвіток»
буковинець запозичив як позитивне (опосередковано елементи поетики того ж Т. Шевченка, широкий
тематичний діапазон, високу культуру вірша), так і негативне (некритичне наслідування Кобзаря та
фольклору). Подано новий матеріал щодо впливу на С. Воробкевича Кулішевої версифікації.
Ключові слова: поезія, поетика, ґенеза, версифікація, тематика, П. Куліш, С. Воробкевич.

Постановка проблеми. 1903 року у виданні
«Літературно-науковий вісник» член редакційного
комітету В. Гнатюк помістив некролог з приводу смерті
Сидора Воробкевича. Автор публікації, яка, на думку
Б. Мельничука, «нагадує не стільки прощальне жалібне
слово, скільки літературно-критичну статтю, місцями
вельми гостру» [9, c.140], висловив такі міркування
щодо віршованих творів буковинця: «Багато віршів
творив він під впливом або народних пісень, або інших
поетів, і від того впливу полишилися навіть сліди в тих
його творах. Але дуже рідко вони дорівнюють першотворам. Докладно це питання можна розібрати лише в
окремій статті, тут вистачить лише зазначення» [4, c.48].
Цікавим видається й уточнення: «Зрозуміло, що поет,
пишучи свої вірші, не парафразував чужих, не повторював, не наслідував змісту, але окремі слова і розмір
вказують прямо на цей вплив…» [4, с.49]. При цьому
автор некролога послався на О. Огоновського, який у
своїй «Історії літератури руської» (1889) помітив у
С. Воробкевича «сліди вправного переспіву думок
Шевченкових», водночас зауваживши, що вони залишаються оригінальними творами [12, с.50]. До питання
про витоки поетики віршованих творів С. Воробкевича,
крім О. Огоновського та В. Гнатюка, принагідно зверталися С. СмальСтоцький (1887), О. Маковей (1901, 1909),
М. Лозинський (1901), Ф. Погребенник (1956), В. Лесин
та О. Романець (1964), О. Романець (1966), П. Никоненко
(1975), М. Ласло-Куцюк (1979), В. Шабліовський (1984),
М. Бондар (1986), М. Івасюк (1986), П. Никоненко та
М. Юрійчук (2003), Н. Шатілова (2011), Л. Кучурян (2012).
Мета статті. Систематизуємо наукові здобутки вчених,
додавши нові спостереження та врахувавши кількісну
(виражені одним складником поетики, кількома, багатьма)
та хронологічну (постійні, епізодичні: на початку, в
середині, у кінці творчого шляху) ієрархію впливів.
Виклад основного матеріалу. Другим після Кобзаря
(хоч хронологічно першим) поетом, який суттєво вплинув

на художню систему С. Воробкевича, був П. Куліш.
Найперше це виявилося в зрізі тематики і відповідної
лексики (минуле України, козаччина) та генерики (дума,
поема, вірш-роздум). На думку М. Бондаря, поема
С. Воробкевича «Мурашка» (1865) «простотою основної
сюжетної лінії – загибель козацького ватажка Мурашки –
нагадує «думу» П. Куліша «Солониця» [1, c.259]. Цей же
автор, говорячи про вірш-роздум П. Куліша «Люлі-люлі»
(1862), відзначає: «Засни, серце, довічним сном» – таким
є остаточне звернення до серця у згадуваному вірші
П. Куліша. Майже дослівно таке саме формулювання
наявне у вірші-роздумі С. Воробкевича «Знаю добре,
чом увечір» [1, c.87].
Кулішеві «Досвітки» (1862) демонстрували буковинцеві явище насичення віршованих творів фольклорною
лексикою, образністю та символікою. С. Воробкевич
невипадково присвятив йому окрему поезію («У тюрмі»,
1867), подав епіграф із Кулішевого вірша до однієї з
частин «Нечая».
Найбільший вияв впливу автора «Досвітків» на
С. Воробкевича стосувався будови вірша. Кулішеві
«Досвітки», якщо відкинути три вірші – переклади з
А. Міцкевича («Русалка», «Химери», «Чумацькі діти»),
містять 21 оригінальний твір. Поет використав
здебільшого силабічні форми. Це – 6-складовик («З-за
Дунаю»), 8-складовик («Давнє горе», «З того світу»,
«Люлі-люлі»), 12-складовик 6+6 («До Данте, прочитавши
його поему «Пекло»), 14-складовик 8,6,8,6 (поеми
«Кумейки», «Сам собі», «Старець», «Святиня», «Родина
єдина», «До Марусі Г.», «Гульвіса», «Гоголь і ворона»,
модифікацію 14-складовика 6,6,8,6 (поема «Солониця»,
«Lago Maggiozze», «Дунайська дума»). Поліметричні
твори («Початок нової поеми», «Народна слава», «Что
есть мнѣ і тебѣ, жено?», поема «Настуся», «Великі проводи») теж в основному мали складочисельну ритмічну
основу. Пануючим розміром у «Досвітках» був 14-складовик. Подібну версифікаційну картину фіксуємо в рамках
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віршованої творчості С. Воробкевича. Зауважимо, що
«ранній» Воробкевичів 14-складовик має ознаки цієї
форми в П. Куліша. Дослідники давно помітили
«синтаксичний» характер Кулішевого 14-складовика.
О. Дорошкевич у «Підручнику історії української літератури» (1929) указував на монотонність поетового ритму:
«Ця одноманітність особливо відчувається в ритмах
ранніх Кулішевих віршів. У цих ритмах Куліш намагався
наслідувати народні розміри Шевченкових поезій, але
його поетична фраза значно бідніша за Шевченкову:
вона акуратно й нудно вкладається в окремий рядок» [5,
c.160]. Того ж року М. Зеров у розділі «Поетична діяльність Куліша» книги «Від Куліша до Винниченка» зауважував: «Більшість Кулішевого ритму у «Досвітках»
виявляється ще у великій зв‟язаності його коломийкового
вірша щодо так званих «переносів, або «переступів»
(engambements). Шевченко не боявся уривати речення
серед рядка, не боявся переносів фраз з рядка в рядок, із
строфи в строфу. На той час Куліш немов намагався кожне
речення вкладати в строфу або півстрофи. Його строфи –
регулярні, і разом – одноманітніші [6, с.269]. До 1865
року С. Воробкевич у 14-складовику орієнтувався на
Кулішеві «Досвітки», усі його твори з розміром 8,6,8,6 –
«синтаксичні».
Наприклад:
Кожний хвалить край свій рідний,
свої сині гори,
свої луги, дібровоньки,
зелененькі бори [3, c.25].
Характерною особливістю силабічних віршованих творів П. Куліша була їх надмірна тонізація (він як поет
починав із російської силаботоніки). М. Зеров у вже
цитованій праці зазначав: «Чи не більша отруєність
ритмічного чуття Кулішевого шкільними схемами тонічної
версифікації навела його на одноманітну хореїзацію
його коломийкового вірша» [6, c.268]. Д. Чижевський в
«Історії української літератури» дещо перебільшував
явище тонічної впорядкованості в силабічних творах
автора «Досвіток»: «Куліш віршує здебільшого Шевченковими розмірами. Але це є лише самоомана! Наслідування
пісенних ритмів він заміняє майже завжди (винятки –
кілька пісень та окремих місць) звичайним тонічним
віршем російського типу з цілком рівномірним чергуванням наголосів. Усе це робить його вірш проти вірша
Шевченка одноманітним, незважаючи на те, що Куліш
часто змінює розміри» [16, c.429].
Підраховано, що хореїзація більшості Кулішевих 14складовиків дуже рідко сягає 100%, здебільшого вона
перебуває на рівні 70–98% [2, с.8]. Значний рівень
силаботонізації у віршах С. Воробкевича помітили
С. Протасова, О. Любімова. Заради об‟єктивності відзначимо, що не всі силабічні твори С. Воробкевича характеризуються значним рівнем, «силаботонізації». Наприклад, у вірші «До нас, браття» (1865, розмір – 8,6,8,6,
римування АВСВ), поданому в листі С. Воробкевича до
редакції, «Ниви» (1(13) березня 1865 року) маємо лише
43% хореїзованих рядків.
У творах раннього періоду буковинець орієнтувався
на Кулішів 6-складовик (досить порівняти Кулішеву поезію

157

«З-за Дунаю» та Воробкевичів вірш «Впали мої сльози»).
П. Куліш: С. Воробкевич:
Покину, полину Впали мої сльози
Чужую чужину, у биструю річку,
Та на Україну що я плакав днину,
Соколом полину [14, c.98]. що я плакав нічку [3, c.24].
У запозиченні форми 6,6,6,6 від П. Куліша
С. Воробкевич зізнавався в листі до Г. Танячкевича
1865 р. [8, c.38].
О. Маковей стверджував, що форму 6,6,8,6 автор
запозичив із Кулішевих «Досвітків» [7, с.403–404].
П. Куліш
(«Дунайська
дума»):
С. Воробкевич
(«Мурашка», 1865):
Тихо Дунай, тихо «Назвім його, братці,
Несе чисту воду; хай буде – Мурашка,
Задивилися дуброви на сю пам‟ять, що зуздріли
На свою уроду [14, c.98]. траві, як комашку» [3, c.244].
З П. Кулішем пов‟язуємо появу епіграфа зі «Слова о
полку Ігоревім» в поемі С. Воробкевича «Нечай». Варто
згадати думку П. Никоненка та М. Юрійчука щодо
окремих фрагментів Воробкевичевої поеми «Мурашка»:
«В епізодах, які відображають битву козаків з турками
під Ладичином, вчувається відгомін багатьох місць
«Слова о полку Ігоревім; а сам Мурашка на полі бою
нагадує «буй-тура. Всеволода…» [11, c.75].
Крім уже зазначеного, С. Воробкевич почерпнув із
творчості П. Куліша і певні негативні явища. Одним із
них вважаємо некритичне наслідування поезії
Т. Шевченка. Відомою в українському літературознавстві стала така фраза Д. Чижевського: «В наслідуванні
Шевченка і сила, і слабкість «Досвіток» [16, c.429].
Є. Нахлік у статті «Пантелеймон Куліш як реформатор
українського віршування» (1997) стверджує, що в «поетичній збірці «Досвітки» Куліш наслідував ранню поезію
Шевченка в темах, образах, мотивах ішов, як висловився
І. Франко, «за слідом Шевченка, властиво, «Чигиринського
«Кобзаря» (1844), і «в манері поетичного складання»
[10, c.53]. Про помічені М. Лозинським паралелі між
«Заповітом» Т. Шевченка та «Заповітом» С. Воробкевича,
текстовий перегук між Кобзаревим «Посланієм…» та
«Рідною мовою» буковинця вже йшлося.
Іншим недоліком поезії П. Куліша, що пребрав
С. Воробкевич, є, за словами Є. Нахліка, те, що автор
«Досвіток» «без міри припадав до уснопоетичного
джерела, використовував традиційні фольклорні образи
та прийоми, вставляючи у текст своїх творів народнопоетичні вислови й навіть цілі рядки, перефразовуючи
народнопісенні твори» [10, c.53]. Львівський видавець
творів П. Куліша Ю. Романчук у примітках зауважував,
що строфи вірша «Сам собі» – Вони орють вас очами /
Скородять бровами, / Сіють тугу, поливають / Дрібними сльозами [14, c.103] – побудована на таких рядках
народної пісні: Виорала Марусенька мислоньками поле, /
Чорними очима та й заволочила, / Дрібненькими слізочками все поле змочила [14, c.475].
Упорядник стверджував, що «Куліш взагалі дуже
часто у своїх поезіях бере або переробляє рядки з
народних пісень» і наводив приклади [14, c.274]. Подібні
явища помітив у творчості С. Воробкевича і В. Гнатюк.
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У вже цитованому некролозі «Ізидор Воробкевич»
він пише: «Гарна волошка» (поезія І. Воробкевича. –
Т. Н.) мимоволі нагадує народну пісню:
Ти дівчино чорноока,
Не ходи ти до потока,
Бо в потоці зимна вода,
Як ся втопиш, буде шкода.
«А оця пісня» – цитуємо далі – «Майже зовсім узята
з народної так, що до неї навіть не треба подавати
паралелі:
Як ми вірно ся любили,
Сухі дуби буйно цвили;
Як любитись перестали,
То й зелені геть пов‟яли,
Дівчино моя! [4, c.49].
До сказаного додамо, що і народна пісня, і приклад
С. Воробкевича надихнув пізніше молодомузівця
В. Пачовського на такі рядки:
Як ми, Дзюню, спізнавались,
Сухі дуби розвивались,
Соловії розспівались…
Радосте моя!
Як любитись перестали,
Однолітки повсихали,
Чорні круки верещали…
Жалосте моя! [13, c.37].
Висновки. На першопочатках поетичного вияву
С. Воробкевич у деяких аспектах поетики чимало запозичив від П. Куліша, на що вказували О. Маковей,
П. Никоненко та М. Юрійчук. Показано, що в автора
«Досвіток» буковинець запозичив як позитивне (опосередковано елементи поетики того ж Т. Шевченка, широкий тематичний діапазон, високу культуру вірша), так
і негативне (некритичне наслідування Кобзаря та фольклору). Подано новий матеріал щодо впливу на
С. Воробкевича Кулішевої версифікації.
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INFLUENСЕ OF P. KULISH’S POETRY ON POETRY WORKS BY SYDIR VOROBKEVYCH
To systematize the scientific achievements of scientists by adding new observations and taking into account the hierarchy of
influences, which are quantitative (expressed by one component of poetics, several, many) and chronological (constant,
occasional: at the beginning, in the middle, at the end of the creative path).
Comparative and comparative-historical methods were used to reveal the influence of P. Kulish‘s poetry on the poetics of
Bukovintsia.
On the very beginning of the poetic expression S. Vorobkevich, in some aspects poetics borrowed a lot from P. Kulish, as
pointed out by O. Makovei, P. Nykonenko and M. Yuriychuk. It is shown that the author of the «Dozvitok» borrowed as
positive (indirectly elements of the poetics of the same T. Shevchenko, the wide thematic range, high culture of the poem) and
negative (uncritical imitation of Kobzar and folklore). A new material on the influence on S. Vorobkevich Kulish version has
been submitted.
Key words: poetry, poetics, genesis, versification, themes, P. Kulish, S. Vorobkevich.
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ЕТНІЧНІ НІМЦІ В УКРАЇНІ:
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ
У статті зроблено спробу розглянути діяльність видатних етнічних німців у різні періоди
будівництва нашої держави. З‘ясовано причини переселення німців на українські землі. Проаналізовано
основні напрями діяльності та загальний рівень розвитку німецьких господарств. Також,
висвітлюються етапи розселення й економічного освоєння значних просторів України німецькими
поселенцями. Зазначається що, історія кожного народу, що проживає на теренах України є
невід‘ємною частиною спільної української історії. Підкреслюється що, від етнонаціональних чинників
значною мірою залежить, наскільки будуть враховані уроки історичного минулого, а особливо період,
коли значна частина українських земель, входила до складу сусідніх держав. У цих важких умовах
етнічні німці брали активну участь у суспільному житті України, сприяли розвитку економіки,
культури своєї нової Батьківщини.
Ключові слова: німецькі поселенці, колоністи, сільське господарство, іноземна колонізація, ректор
університету, освітня і економічна політика, землевласники Фальц-Фейни, Асканія-Нова, національне
питання держави, громадські організації.
Постановка проблеми. Історія України має
чимало сторінок, які розкривають найцікавіші моменти
розвитку держави. Сюди можна віднести багатонаціональне переплетіння всіх народів, які проживали на території сучасної України і називають її Батьківщиною.
Ментальність будь-якого етносу не може розвиватися
відокремлено від впливів народів, котрі були визначені
сусідами. Але часто соціально-культурні традиції перехрещувалися опосередковано внаслідок війн, міграційних
хвиль та колонізаційних рухів. Територія сучасної Української держави являє собою яскравий приклад переплетіння різних етнокультурних потоків. Етнонаціональні
процеси та рухи завжди виступають могутнім чинником
розвитку держав.
Актуальність вивчення історії міжетнічних та міжнародних відносин держави становить науковий і практичний інтерес з огляду на її поступову інтеграцію в систему
європейської співдружності. Українські німці здійснили
вагомий внесок у розвиток господарсько-економічних
традицій, духовної культури нашої держави.
Мета статті. Пропонована стаття має на меті проаналізувати стан та дії німецької спільноти, яка складає
невід‟ємну частину історії України, розкрити яскраві
фіхи життя і праці видатних німців України, які залишилися недостатньо висвітленими. Процес переселення та
становище німецьких поселенців в Україні являє собою
науковий інтерес.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питання
розвитку колоністського руху німців досліджувалося в
роботах багатьох науковців в різні періоди історії
України. Починаючи з ХІХ ст. з‟являється зацікавленість
до вивчення етнічного складу Росії, що було пов‟язано зі

значним напливом громадян іноземного походження в
імперію. Особливий інтерес представляють праці:
І. Кулинича,
А. Кудряченко,
Є. Плесської-Зебольд,
А. Задерейчук та ін. [1, 272 с.; 75 с.; 520 с.; С.50-61].
Західноєвропейська наукова громадськість звертає увагу
на історію німців України постійно. Так, значними є
наукові розробки дослідників, які вивчають етнічну
історію німців України: Р. Унтершутц, І. Флейшгауер,
С. Кольмер, А. Маас та ін. [2, С.37; 257 с.; С.63; С.1-8;
138 с.]. Сьогодні німецька тематика диктується політичним
контекстом – намаганнями встановити історичну справедливість, розвивати українсько-німецькі міждержавні
відносини.
Германські племена на Русі почали з‟являтися з давніх
часів. Про німецьких мандрівників, купців, ремісників,
місіонерів, дипломатів у містах на Дніпрі неодноразово
згадують стародавні джерела.
Перші офіційні контакти між германцями та слов‟янами починаються в III–Vст. н. е. З готським проникненням лінгвісти пов‟язують появу у слов‟янських мовах
германських слів «князь», «полк», «меч», «шолом» та ін.
Далі мова йде про германські імена, від сивої давнини до
сьогодення, через які предки звертаються до прийдешніх
поколінь та передають їм свій дух та знання (Германаріх,
Карл Великий, Оттонн І, Адальберт та ін.).
Пізніше з‟являються невеличкі німецькі торговельні
колонії в Києві, Володимир-Волинському, Луцьку та
інших містах. Важливу роль у стосунках між країнами
відігравали шлюбні стосунки (Гертруда, Генріх IV,
Генріх V) та ін. Археологічні розкопки вказують на те,
що на деяких клинках знайдених мечів даного періоду є
написи, що вказували спочатку ім‟я майстра-зброяра, а
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потім – усієї майстерні. Так на всіх знайдених мечах є
тавро «Ulfberht» та «Ingelred». Клинки мечів з тавром
«Ulfberht» вироблялись, найімовірніше, на нижньому
Рейні, можливо – в Золінгені або по сусідству – у Фландрії.
Майстерні «Ulfberht» були розташовані в Пассау на Дунаї.
За експансії Литви та Польщі на українські землі німецька колонізація посилюється. Цьому сприяють різні
пільги й магдебурзьке право, що їх надавали німцям
литовські князі та польські королі. Окремі українські
міста опиняються під орудою німців. У Львові німецька
мова стає майже офіційною. У XIV–XVI ст. німецькі
колоністи ставали війтами й членами управи. З‟являються цілі вулиці, слободи, заселені іноземними лікарями,
ювелірами, аптекарями, будівельниками та ін.
Найперші книжки, надруковані кирилицею серед
слов‟янства, були українські. Перший друкар українських
книжок – Швайпольт Фіоль – був родом німець, походив
із Нейштадту в Франконії. В 1489 р. в Кракові Фіоль
приступив до друку перших українських книжок. Майстер,
який за вказівками Фіоля виготовив потрібний шрифт,
був теж німець – Рудольф Борсдорф з Брунсвіку, що жив
у Кракові. Першими друкуваними кирилецею книжками
були «Октоїх» та «Часословець» в 1491 р. Крім цього
Фіоль надрукував ще дві книжки: «Тріодь пісну» та
«Тріодь цвітну» [3, С.40-41].
XV–XVI ст. південноукраїнські землі стали одним із
центрів формування козацтва. Цікаво що, в першому
реєстрі запорожців 1581 р. зустрічаємо вихідців з німецьких земель. У реєстрі 1649 р. після Зборівського
договору зустрічаемо німецькі призвиша: Максим
Цимерман, Янко Німець, Андрій Тузен, Андрій Острогман
та ін. [4, С.16]. У гетьмана Б. Хмельницького німці служили армії. Так, існує лист, який 6 листопада 1648 р.
гетьман направив до полковника німецьких рейтарів у
Замості Людвіґа Вайсера з пропозицією перейтит на
його бік. 1653 р. в складі корпусу Т. Хмельницького,
який у ходив у Молдавію на допомогу господарю
Лупулу, був німецький загін з 300 чоловік. Зустрічаємо
німецькі призвища Ахіллес та Бендікс, які були полковниками у козацькій армії [5, С.175-177].
Планове масове заселення і господарське освоєння
німцями малонаселених територій півдня України (зокрема –
великих необжитих просторів які в результаті російськотурецьких війн 1768–1774 і 1789–1791 рр. були придбані )
відбулося за часів імператриці Катерини II (Софія
Фредеріка Августа, принцеса Ангальт-Цербстська).
Найважливіше місце в історії німецької колонізації
південноукраїнських земель належить німцям-менонітам.
Землі їм були надані на території сучасної Запорізької
області на правому березі Дніпра з островом Хортицею.
Саме там були засновані перші 8 німецьких колоній із
1793 до 1796 р. Ще 118 німецько-менонітських родин
оселилися на південноукраїнських територіях згідно тих
же умов. Але, незважаючи на всі пільги, становище менонітів в перші роки колонізації було важким через
особливості клімату та ґрунтів нової місцевості, адже в
Західній Пруссії німці-меноніти воювали з болотами та
будували дамби, щоб зупинити наступ моря, а в Україні
їм треба було протидіяти посухам, обробляти важкі
українські чорноземи та вирішувати проблеми гострої
нестачі лісів. Ось що писав один з інспекторів Опікун-
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ських органів: «Меноніти майже всі взагалі в домашньому житті – по-рядні та охайні, в моральному – тверезі та
чесні, а в домогосподарстві – старанні та ретельні» [6,
С.89].
У 1827 р. царський уряд дозволив іноземним колоністам торгувати в Росії худобою різних порід, і це послужило значним імпульсом для розвитку скотарства.
В середині XVIII ст. через заборону вивозу благородних
іспанських мериносів, вівчарство у Європі, особливо в
Німеччині, зазнало значного підйому. Як наслідок: в
Ангальтскому герцогстві почали шукати ринок збуту
продукції вівчарства. В 1827 р. герцог Фердинанд АнгальтКетенський звернувся до царя Миколи I з проханням
дозволити створити в Таврійській губернії колонію з
підлеглих, його прохання було задоволене. 2 березня
1828 р. був виданий імператорський наказ щодо колонії.
Це був початок створення всесвітньо відомого дендро-парку Асканія-Нова. Уряд герцогства Ангальтського
в Дессау продав маєток німцю-колоністу Фейну за 525
тис. пруських талерів. Згодом Фейн поріднився з колоністом Фальцем, так з‟явився рід Фальц-Фейнів. Великий
внесок в селекціонування та пропаганду досвіду розведення овець зробила вище згадана родина [7, арк.1-21].
Скуповуючи біля себе землі, Фальц-Фейни швидко
розбагатіли і стали «королями вівчарства» на півдні
України.
У 1901 р. Микола ІІ, відвідав Всеросійський торговий
ярмарок, депознайомився з експонатами Асканії-Нова.
Він вирішив відпочити у Фрідріха Фальц-Фейна, чим
вперше порушив палацовий етикет, за яким імператор не
міг зупинятися у приватних осіб в їх власному помешканні. 23 квітня 1914 р. з Криму приїхав імператор.
Ф. Фальц-Фейн довго водив його по своїх володіннях,
розповідаючи, як вирішує проблему розведення в неволі
унікальних тварин. Микола ІІ назвав Асканію «картиною з
Біблії», а власнику цієї перлини таврійського степу та
його родині було надане «спадкове дворянство». Подвижницька діяльність Фальц-Фейнів значно вплинула на
економічне життя України.
У 1835 р. подвижник розвитку німецьких колоній
Й. Корніс взявся за виведення продуктивної породи
корів шляхом схрещення холмогорської породи, поширеної на Полтавщині, з елітною худобою монастирських
господарств Підмосков‟я. У результаті з‟явилася нова
порода, яку називали по-різному: «фрісландська», «молочанська» або просто «червона німка». У 1895 р. на
Катеринославщині середні надої німецьких корів у
господарствах колоністів сягали 214 пудів на рік, тоді як
сіра українська давала близько 60,6 пудів молока [8, С.89].
Згадуючи про внесок німців в розвиток сільського
господарства Південної України слід зауважити про
попередника кримських садівників та виноградарів доктора
Петера Палласа, який мав після експедицій по Причорномор‟ю 170 наукових робіт, що викликали великий
інтерес не лише в Росії, а й за кордоном, крім його батьківщини – Німеччини. Катерина ІІ присвоїла йому декілька
вчених звань, подарувала землі в Судаку та маєток
«Салгірка» поблизу Сімферополя. На честь вченого один з
видів сосни отримав назву «Сосна Палласа» [9, С.1-3].
Практичні рекомендації і наукові розробки П. Палласа
сприяли господарському піднесенню південної України.
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Місцеве населення не тільки південних районів України
займалося виноградарством. Так на Київщині з часів
середньовіччя вирощували цю культуру. Першими виноградарями, як і першими винокурами, були ченці. Київська
лавра постачала церковне виноградне вино для всієї
Русі. Приєднання Криму та Бессарабії до Росії (кінець
ХVIII–XIX ст.) підірвало монополію монастирського
виноградарства в Києві й створило йому серйозну конкуренцію. Наступний етап у розвитку виноградарства був
пов‟язаний з діяльністю фірми «Кристер». Саксонця
Вільгельма Готліба Кристера в 1838 р. запрошено князем
Радзівілом працювати на ткацьку фабрику до містечка
Хабно Київської губернії. Через 10 років Кристер переїхав
до Києва, де купив на Приорці біля Вітряних гір ділянку
в князя Естергазі (38 десятин), розчистив її від дерев і в
1850р. створив фірму «Садівництво та насіннєве господарство В. Кристер», що стала відомою не лише в Києві, але
й далеко за межами. Він перетворив пустир на квітучий
сад, а своє садівництво на школу для місцевого населення [10, С.25-26].
У 1805 р. в Одесі найбагатшими купцями, чиї торгові
дома користувалися найбільшим авторитетом, були
німці. Серед них Л. Філіберт, В. Вагнер, А. Полнер та
І. Вальба. Дехто вкладав свої капітали у розвиток промисловості. Зокрема, Карл Эдвард Фальк у 1844 р. відкрив у
Одесі ливарний завод, а Мільнер у 1857 р. – підприємство
з виготовлення чавуну [11, С.66, 68]. Німецьких колоністи
дали цілу низку вчених, викладачів, службовців, державних діячів. Серед них – професор фізики та математики
Рішельєвського ліцею Генріх Карлович Брун, його брат –
професор історії Новоросійського університету Пилип
Карлович Брун. Серед професорів університету високою
фаховою майстерністю відзначалися Е. фон Штерн,
Ф. Струве, Н. Грот, Н. Ланге, І. Маркузен, К. Фот та ін.
Випускники Новоросійського університету займали
важливі державні посади. Німці обиралися до міських
дум, земських органів управління та ін.
15 липня 1834 р. в Києві був засновано університет
ім. Св. Володимира, де викладали німецькі науковці.
Професором кафедри ботаніки в Київському університеті
від 1834 р. був В. Бессер, німець за походженням. У 1839 р.
професором кафедри ботаніки став Р.-Е. Траутфеттер,
який створив ботанічний сад. Він працював ректором
університету в 1847–1859 рр.
У травні 1859 р. ректором університету Св. Володимира став 36-річний професор М. Бунге [12, арк. 46].
Талановитого вченого, педагога та успішного організатора
фінансових справ Миколу Бунге у червні 1880 р. за рекомендацією і з дозволу Олександра ІІ призначають на
посаду товариша (заступника) міністра фінансів, незабаром –
міністра фінансів Росії (1881–1886). Сьогодні з іменем
М. Бунге ми згадуємо не лише найвидатнішого вченогоекономіста ХІХ ст., а і засновника Київської школи
політекономії. Також, ректором двічі (1883–1890 рр.)
був М. Ренненкампф. Професор грецької словесності
І. Нейкірх виконував обов‟язки ректора Київського
університету 1843, 1847, 1856, 1859–1860, 1861 та 1862 рр.
Зоологію викладали К. Кеслер, А. фон Мідендорф, хімію –
Й. Фонберг, мінералогію й геогнозію – Е. Гофман, експериментальну фізику – М. Авенаріус (закон Авенаріуса)
та ін. М. Авераніус зробив вагомий внеском у наукове
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вивчення клімату Києва, методику метеорологічних
спостережень та їх обробку. Він створив київську школу
метеорологів, з якої вийшли відомі вчені, які внесли
значний вклад в загальний розвиток метеорології, особливо у вивчення погодних процесів і клімату України.
Велике значення для столичного університету мала
діяльність завідувача бібліотекою М. Кордта. Він разом
з архітектором К. Осьмак розробив проект будинку
бібліотеки університету (філія № 1 Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського) [13, с.351].
Р. Глієр діяч музичної культури, композитор, диригент,
педагог народився 11 січня 1875 р. у Києві в родині майстра музичних інструментів. Його батько (Ернест Моріц
Глієр), був уродженець Саксонії. З 1914 р. директор
Київської консерваторії. У Київський період життя
Р. Глієр створює симфонічну поему «Подражаніє Ієзекіїлю», навіяну мотивами однойменного вірша Т. Шевченка
(1918 р.). В напівголодні роки громадянської війни Глієр
інтенсивно співробітничає з Музичним товариством
імені М. Леонтовича і Дніпросоюзом, пише на їхнє замовлення музику до спектаклів «Іван Гус», «Гайдамаки» за
мотивами Шевченківських творів, до драматичної містерії
«Великий льох», оркеструє твори українських композиторів. Все життя тема України не сходить зі сторінок партитур Глієра. Після 125-літнього ювілею Т. Шевченка
народжується симфонічна поема «Заповіт» за мотивами
однойменного вірша Великого Кобзаря (1941 р.). Впродовж 1942 р. і на початку 1943 р. композитор завершив
оперу «Рашель» і написав один з найкращих своїх творів –
Концерт для колоратурного сопрано з симфонічним оркестром. Після другої світової війни продовжував активно
працювати. З‟явилися опера «Гюльсара» (1949), балети
«Мідний вершник» (1949) і «Тарас Бульба» (1952 ). Українські мелодії, поряд з мелодіями інших народів країни,
звучали в концертах талановитого композитора. 2008 р.
на базі Київського державного музичного училища був створений Київський інститут музики ім. Р. Глієра [14, 782 с.].
5 березня 1939 р. Київський університет імені
Св. Володимира перейменували і біля нього було встановленно пам‟ятник Тарасу Шевченку, скульптор М. Манізер.
Сьогодні пам‟ятник кобзареві прикрашає Київ.
Якщо подивитися на родовід Андрія Фольборта, колишнього виконавчого директора Асоціації німців України в
Києві, то можна з‟ясувати, що перший із Фольбортів,
Карл Фрідріх, прибув до Росії з місіонерською метою.
Він був пастором євангелічно-лютеранської кірхи в
Могилеві. Його син, О. Фрідріх, за освітою медик, був
академіком наук із палеонтології (у спеціальних працях
його називали «батьком» російської палеонтології). Його
ім‟ям названий мінерал – фольбортит. Дід О. Фольборта,
Георгій, став академіком Української академії наук,
фізіологом, учнем академіка І. Павлова, за його направленням і потрапив до України [15, с.3].
Висновки. Пам‟ятки духовної і матеріальної культури,
господарсько-економічних традицій залишені представниками німецького етносу, що працювали в Україні, є цінним
джерелом інформації, яка дає правдиве уявлення про
історію та людей, які творили і жили в даний період.
Етнічні німці брали активну участь у суспільному житті
регіону, держави, сприяли розвитку освіти, містобудівництва, економіки, культури своєї нової Батьківщини. На
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всіх історичних етапах німцям завжди вдавалося і вдається

зберігати такі властиві етнонаціональні риси, як: честь і
гідність, висока культура господарювання, уміння успішного співжиття з етносами, які оточують, демонструвати
силу волі та незламність духу.
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ETHNIC GERMANS NAMES IN UKRAINE: HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT
An attempt to consider activity of prominent ethnic Germans in different periods of building of our state is done in the
article. Reasons of migration of Germans are found out on Ukrainian earth. Basic directions of activity and general level of
development of the German economies are analyzed. Also, the stages of settling apart and economic mastering of considerable
spaces of Ukraine light up by the German settlers. Marked that, history of every people that lives on the walks of life of
Ukraine is inalienable part of general Ukrainian history. It is underlined that, from етнонаціональних factors depends
largely, as far as there will be the taken into account lessons of the historical past, and especially period, when considerable
part of Ukrainian earth, entered in the complement of the nearby states. In these heavy terms ethnic Germans participated
actively in public life of Ukraine, assisted to development of economy, culture of the new Motherland.
Key words: German settlers, colonists, agriculture, foreign colonization, chancellor of university, educational and
economic politics, landed interests of Falz-Fein, Askania-Nowa, national question of the state, public organizations.
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ПРОФЕСОР П.Ф. ТУШКАН (1867–1942) – ПОПУЛЯРИЗАТОР
НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ
На основі історико-наукового аналізу представлено життєвий і творчий шлях професора П.Ф. Тушкана.
Проаналізовано напрацювання вченого на ниві становлення й розвитку аграрної науки та освіти в низці
дослідних та освітніх установ України, а саме Полтавському товаристві сільського господарства,
Верхньодніпровській сільськогосподарській школі, Ерастівській сільськогосподарській дослідній станції,
Полтавському сільськогосподарському політехнікумі та Всеукраїнській академії сільськогосподарських
наук.
Ключові слова: П.Ф. Тушкан, наукові дослідження, аграрна освіта і наука.
Постановка проблеми. В умовах вирішення проблеми продовольчої незалежності в Україні першочергове
значення надається зростанню рівня наукового забезпечення аграрного сектору. Вагомий внесок у розвиток
вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи
зробив професор Павло Федорович Тушкан (1867–1942).
Біографічні відомості про вченого не увійшли до
жодного енциклопедичного довідника. Лише полтавці
до 150-річчя Полтавського товариства сільського господарства підготували серію видань, в яких довели місце і
роль П.Ф. Тушкана у розгортанні його діяльності. Серед
них – тритомне видання в п‟яти книгах – протоколи
засідань Полтавського товариства сільського господарства
[1-5]. Окремо слід згадати працю В.М. Самородова та
С.Л. Кигим, де наведена біографія П.Ф. Тушкана [6].
Про його участь у розгортанні навчального процесу в
другій половині 20-х – на початку 30-х рр. минулого
століття згадують автори видання, що побачило світ з
нагоди 95-річчя Полтавської державної аграрної академії
[7]. Творчі звитяги П.Ф. Тушкана на аграрній ниві
розкрито в авторському нарисі [8] та монографії про
становлення вітчизняної галузевої освіти [9]. Відтак,
Україна фактично повторює досвід радянської доби з її
констатуючою загальною інформацією [10]. Значне підґрунтя для виправлення ситуації з відтворення цілісної
картини перебігу життя і спадщини П.Ф. Тушкана на
благо Вітчизни зробили його прямий родич О. Покальчук і
А.І. Перкова. Окремі події і факти з них увійшли до
фундаментальної статті С. Куліди про сина П.Ф. Тушкана –
відомого радянського письменника – Юрія. Все разом
стало основою для реконструкції біографії П.Ф. Тушкана.
Тема статті є актуальною, оскільки комплексне та
глибоке дослідження внеску і наукової спадщини
професора П.Ф. Тушкана в розвиток сільськогосподарської дослідної справи, доповнює загальну історію
науки і техніки України, а аналіз внеску видатного
вченого у всій його багатогранності сприяє критичному
усвідомленню сучасного стану сільського господарства
та прогнозуванню його подальшого розвитку.
Мета дослідження – висвітлити та узагальнити
наукову спадщину професора П.Ф. Тушкана з сільськогосподарської дослідної справи.

Методика проведення дослідження. Методологічною
основою дослідження є принципи історичної достовірності, об‟єктивності, системності та комплексності.
Використано загальнонаукові (аналіз, синтез, типологізація), міждисциплінарні (структурно-системний) та
власне історичні (проблемно-хронологічний, порівняльноісторичний та ін.) методи.
Виклад основного матеріалу. Павло Федорович
Тушкан походив з селянського роду, які проживали у
Воронезькій губернії, с. Богучари. Народився він 1867 р.
в родині, де було 11 дітей. Воронезька губернія Російської
імперії була заселена українцями. Родина Тушканів
розмовляла українською мовою, діти зверталися до
батьків на «Ви». Листи один одному писали офіційно
російською мовою, але часто переходили на українську.
В офіційних документах прізвище писалося також на
російський манер «Тушкановъ». П.Ф. Тушкан єдиний
серед усіх 11 дітей здобув вищу освіту. Спочатку він
закінчив Міністерське двокласне училище. При підготовці
до подальшого навчання матеріально йому допомагала
сестра Олена. Потім він навчався у Воронезькому реальному училищі (середній учбовий заклад з технічним
ухилом), заробляючи на життя приватними уроками.
Після реального училища переїхав до Москви й вступив
до Петровської сільськогосподарської та лісової
академії. Після її закінчення йому запропонували посаду
управляючого маєтком Великого Князя (брата царя), але
Павло Федорович відмовився, бо вирішив займатися
наукою. Його наукова діяльність в галузі агрономії
розпочалася 1893 р. і тривала все життя. Як компетентний агроном П.Ф. Тушкан вперше репрезентувався
на засіданні Полтавського товариства сільського господарства 17 листопада 1893 р., коли зробив повідомлення
про результати дослідження селянських хлібів дев‟яти
повітів і Полтавського дослідного поля, зібраних до
губернської виставки. На прохання її Розпорядчого
комітету вони були зібрані земськими начальниками,
вчителями, земськими управами і приватними особами.
Вивчалися зразки шести польових культур, насамперед
зерна жита та пшениці. Складними виявилися погодні
умови у 1892–1893 рр., коли сходи погано перезимували
через пізні посіви, що призвело до їх суттєвої
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забур‟яненості і, головне, – отримання врожаю низької
якості. Як наслідок, військове відомство відмовилося
його закуповувати. П.Ф. Тушкан зробив важливий
висновок, що місцеві сорти, особливо пшениця типу
«Старосвітська» (колись червоної та білої безостої), є
більш адаптованою до умов Полтавської губернії.
Здебільшого чужорідні сорти після інтродукції втрачали
свої властивості, передусім, борошняні. Замість цього
отримували більшу скловидність та збільшений вміст
білка у зерні. Хоча, при цьому розмір зерна зменшувався, а
питома вага збільшувалася. Ці дослідження стали
піонерними для Полтавщини, а опублікований 1899 р.
«Звіт» у вигляді статті тривалий час вважався еталоном
для наукознавців [6, C.128]. На підставі отриманих
П.Ф. Тушканом результатів за пропозицією президента
товариства Д.К. Квітки зібрання вирішило надати
переваги використанню місцевих сортів жита і пшениці
в експериментаторстві Полтавського дослідного поля, а
для порівняння висівати білу безосту озиму пшеницю.
Крім того, на засіданні було вирішено повідомлення
П.Ф. Тушкана надрукувати у звіті про виставку. З
наступного засідання 15 грудня 1893 р. він став повноцінним учасником прийняття всіх генеруючих рішень
щодо пошуку раціональних способів підвищення продуктивності полів та ферм на широкій науковій основі.
На останньому засідання товариства П.Ф. Тушкан взяв
активну участь у розробці додаткової робочої програми
для Полтавського дослідного поля у зв‟язку зі збільшенням його площі на 45 десятин землі. Вона складалася з
11 пунктів. На першому місці стояли питання глибини
обробітку ґрунту у трипільній сівозміні, далі – випробовування трьох видів парів та внесення органічного й
мінерального добрив, а також вплив попередників (просапних культур) на врожай озимини. Окремо вивчалися
кормові та дикорослі трави.
Павло Федорович як уповноважений Полтавського
товариства сільського господарства 15 вересня 1894 р.
від‟їхав до Бухари, де очолив чергову експедицію для
закупівлі каракулевих овець. Вона тривала 91 день. Було
закуплено 75 баранів і 200 маток. За її результатами він
опублікував у «Журналах Полтавського товариства
сільського господарства» 17-сторінкову доповідь «Про
експедицію у Бухару для закупівлі каракулевих овець»
(Полтава, 1895, вип. 1–3). Після її оприлюднення на
черговому зібранні його обрали дійсним членом
Полтавського товариства сільського господарства. За
пропозицією П.Ф. Тушкана на засіданні 10 січня 1896 р.
начальник Закаспійського краю генерал-лейтенант
Куропаткін за сприяння роботі експедиції став його
почесним членом. З 27 жовтня 1895 р. по 12 травня 1897 р.
П.Ф. Тушкан займався викладацькою діяльністю у
Полтавській школі садівництва та городництва [11, арк.7].
Після передчасної смерті секретаря Полтавського
товариства сільського господарства П.А. Петрова
П.Ф. Тушкана одноголосно обрано на його посаду з
17 серпня 1896 р. до 1 січня 1899 р. Певний час він
працював ще секретарем офіційного друкованого органу
цього творчого об‟єднання – журналу «Хуторянин».
Завжди брав активну участь у роботі засідань.
7 листопада 1899 р. П.Ф. Тушкан отримує запрошення стати завідувачем створеної 7 листопада 1899 р.
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Верхньодніпровської сільськогосподарської школи і
Ерастівської сільськогосподарської дослідної станції
Катеринославського губернського земства. Засновником
і почесним попечителем Верхньодніпровської сільськогосподарської школи і сільськогосподарської дослідної
станції був Ераст Костянтинович Бродський – відомий
сільськогосподарський та громадський діяч Придніпров‟я
[12]. Створена сільськогосподарська школа була
7.11.1899 р. на землях Ераста Бродського, який подарував школі 40 десятин землі. Тому ця місцевість
отримала назву Ерастівка. Вона знаходилася за 40 км від
залізничної станції Божедарівка. 3 18.05.1911 р. школа
стала називатись Верхньодніпровським сільськогосподарським училищем. Створена в кінці ХІХ ст. Верхньодніпровська сільськогосподарська школа була великим
сільськогосподарським центром не лише Катеринославської
губернії, але й всього півдня Російської імперії. На
основі чудово оснащених лабораторій цього учбового
закладу, а також сільськогосподарської дослідної станції
та метеорологічної станції II розряду, в перші ж роки
радянської влади тут був створений Ерастівський сільськогосподарський технікум-вуз, а згодом – Криворізький
сільськогосподарський інститут. У 1901 р. Павло
Федорович одружується з Юлією – правнучкою молодшої сестри М.В. Гоголя Ольги, випускницею СанктПетербурзької консерваторії, донькою викладача Полтавської гімназії П.М. Бровка. У подружжя народи-лося
в Полтаві четверо дітей: Єлизавета, Юрій, Оксана і
Дмитро (помер у 1910 р.).
22–26 жовтня 1917 р. в Києві відбувся Перший
Всеукраїнський агрономічно-економічний з‟їзд, де серед
активних учасників значився й П.Ф. Тушкан. У своїй
програмній доповіді «Загальні завдання сільськогосподарської освіти на Україні» він відмічав, що продукцію
України з огляду на майбутню земельну реформу можна
підтримати тільки скорим розповсюдженням сільськогосподарських знань серед хліборобів на селі і в армії, для
чого Уряд, організації, громади всю свою увагу і кошти
повинні направити на освіту. Саме на основі вищих
навчальних закладів П.Ф. Тушкан вбачав повноцінну
підготовку фахівців для потреб сільського господарства.
У листопаді 1920 р. після встановлення на Кримському
півострові радянської влади П.Ф. Тушкан повертається
до Харкова і активно долучається до процесу організаційних змін галузевого науково-освітнього процесу через
систему Наркомзему УСРР, працюючи спочатку завідувачем підсекції шкільної сільськогосподарської освіти, а
з середини 1923 р. – головою Київської філії Сільськогосподарського наукового комітету України.
Політична діяльність П.Ф. Тушкана висвітлена не достатньо. Але певну інформацію маємо з родинних спогадів
та Бібліографічного словника «Діячі Січеславської
«Просвіти», упорядкованого М. Чабаном [11]. А саме:
його було обрано до Української Центральної Ради від
Катеринославської губернії. Його виступи зустрічаються
у стенограмах багатьох засідань, основною ідеєю яких
була автономія України. У родині П.Ф. Тушкана зберігали
народні традиції України і всіляко прищеплювали дітям
любов та повагу до рідного народу. Дітям розповідали
про козацьке походження роду Бровків, з якого була
дружина Павла Федоровича Юлія Платонівна. Павло

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
Федорович гарно грав на кобзі і співав старовинні
українські думи. У 1929 р. П.Ф. Тушкан – професор
Полтавського сільськогосподарського політехнікуму [13].
Під час викладання студентам курсу лекцій «Погодні
врожаї на Україні» П.Ф. Тушкан розпочинає системну
підготовку свого, мабуть, найбільш фундаментального
дослідження під умовною назвою «Погода і врожаї», де
вивчає дію посухи в Україні, особливо на тлі загибелі
озимини в 1928 р. Крім того, займається виданням
«Словника української мови». Враховуючи надзвичайну
цінність отриманих наукових результатів для практики в
системі продовольчого безпеки, вченого повертають до
Харкова. Протягом 1934–1936 рр. він обіймає посаду
старшого наукового співробітника з агротехніки та
сівозмін тваринницьких районів і кормових культур
сектору агротехніки й сівозмін Всеукраїнської академії
сільськогосподарських наук. Він став до роботи після
суттєвої «чистки» її керівництва за наслідками посухи
1932–1933 рр., що призвела до голодомору. Його знання
стали надзвичайно затребуваними у світлі розгортаючої
так званої колгоспної дослідної справи або масового
дослідництва в колгоспах. Під його керівництвом здійснювалося IX народногосподарське завдання Зведеного
проблемно-тематичного плану науково-дослідної роботи
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук», а
саме: «Забезпечення тваринництва кормовою базою». На
його виконання передбачалося вирішення шести
проблемних завдань: 1) Кормові ресурси та поширення
кормових площ у районах; 2) Порайонний добір кормових
культур і поживні та поукісні посіви; 3) Природні
займища як кормові площі та їх використання; 4) Раціональне використання природних та штучних пасовищ і
підвищення їх продуктивності; 5) Підвищення поживності
кормів селекцією та агротехнічними заходами; 6) Сівозміни тваринницьких господарств. Після ліквідації Академії
займався збиранням фольклору під час поїздок Україною, яке завершив наступного року через проблеми зі
здоров‟ям.
Багатогранна творча спадщина П.Ф. Тушкана складається з близько 100 наукових та науково-популярних
праць із загальних та спеціальних питань сільськогосподарської дослідної справи у рільництві, а також її
організації разом з галузевою освітою. Існують ще й
археологічні та етнографічні напрацювання. Не в змозі
виїхати за станом здоров‟я в евакуацію, у лютому 1942 р.
вчений помер у Харкові, не переживши страшенної зими
(температура досягла – 41°С).
Висновок. Таким чином, до вітчизняної наукової скарбниці навіки ввійшли досягнення експериментаторства
професора П.Ф. Тушкана. Проявивши себе як талановитий
науковець та організатор науково-дослідної справи та
освіти, вчений довів на практиці свою небайдужість до
проблем селян. Послідовно та ефективно організовуючи
свою роботу, П.Ф. Тушкан був керівником і співавтором
наукових доповідей, статей та програм. Серед них слід
особливо відзначити наукові доповіді присвячені питанням: кращої адаптованості місцевих сортів, особливо
пшениці порівняно з закордонними; глибини обробітку
ґрунту; внесення органічних й мінеральних добрив, а
також вплив попередників (просапних культур) на
врожай озимини та ін. Окремо вченим вивчалося
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питання засух на Україні, результати проведених ним
досліджень лягли в основу виданої фундаментальної
праці «Погода і врожаї». Здобутки вченого високо
оцінені в наукових колах, підтвердженням чого є те, що
його ідеї продовжують слугувати надійним підґрунтям
для послідовників і дотепер допомагають українській
аграрній науці зайняти належне місце у світовому
науковому просторі.
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PROFESOR P.F. TUSHKAN (1867-1942) – POPULAR EXPONENT
OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF AGRICULTURAL RESEARCH
On the basis of historical and scientific analysis, is presented the life and creative path of Professor P.F. Tushkan. The
work of the scientist on the field of formation and development of agrarian science and education in a number of research and
educational institutions of Ukraine, namely, the Poltava Agricultural Society, Verkhniodniprovsky Agricultural School,
Erastov Agricultural Research Station, Poltava Agricultural Polytechnic Institute and All-Ukrainian Academy of Agricultural
Sciences, have been analyzed.
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МІЖНАРОДНІ ЗУСИЛЛЯ У ВРЕГУЛЮВАННІ
СУНІТО-ШИЇТСЬКОГО КОНФЛІКТУ В ЄМЕНІ
НА ПОЧАТКУ XXI СТ.
Стаття присвячена дослідженню сучасних релігійних проблем в Ємені між сунітами й шиїтами та
спроби ООН й інших країн в його врегулюванні. Автор оцінює політичну та економічну основу
сепаратистських тенденцій в цій країні. У статті розглядаються можливі варіанти розвитку
національних відцентрових тенденцій.
Єменська Республіка виділяється гостротою і різноманіттям внутрішньополітичних,
міжконфесійних, кланових проблем, які здатні в недалекому майбутньому розколоти країну і привести до
створення на її території нових держав.
Протягом тисячоліття Єменом правили імами зейдитських шиїтів до 1962 року, а хусити з‘явилися
як їх відроджений рух. Проте, хусити не закликали до відновлення імамату в Ємені, і релігійна образа
була одним з головних чинників конфлікту.
Події в Ємені на початку 21 століття, можуть значно погіршити регіональну напруженість. Вони
також турбують Захід через загрозу нападів, які відбуваються в країні, оскільки вона стає більш
нестабільною.
Втручання регіональних влад в конфлікт Ємену, включаючи Іран і країни Перської затоки, очолювані
Саудівською Аравією, загрожує втягненню країни в більш широкий сунітсько-шиїтський конфлікт.
Ємен є стратегічно важливим, оскільки він знаходиться в районі Баб аль-Мандаб. Це є вузький водний
шлях, що сполучає Червоне море з Аденською затокою, через який проходить більша частина світових
поставок нафти.
Ключові слова: Ємен, ООН, етноконфесійні проблеми, сепаратизм, «Арабська Весна», радикальні
ісламістські організації, історичний прогноз, міжрелігійні протиріччя.

Постановка проблеми. Події що відбулися
на початку 21 століття на Близькому й Середньому Сході активізували конфліктогенні соціальнополітичні процеси, що лежать в основі існування
ісламської умми (община мусульман). Загострення економічної проблеми, кульмінацією якої стала «арабська
весна» і зміна режимів у ряді арабських держав,
загострили релігійні протиріччя всередині ісламського
світу. На сьогодні, в ісламській уммі залишаються
актуальними два основних напрямки: сунізм і шиїзм.
Саме в рамках даного бінарного вимірювання вибудовується конфесійна комунікація ісламського світу. Отже,
зростання нестабільності, детерміноване політичним,
соціальним та економічним порядком призводить до
зростання дивергенції й поляризації догматичних різночитань. Кожен з напрямків намагається запропонувати
моделі та концепції стабілізації політичного розвитку
для держав Близького і Середнього Сходу [1].
Виклад основного матеріалу. Ємен є одною з найслабших держав в «арабському світі нестабільності». Ця
відстала й бідна країна з населенням 24 мільйони осіб,
різнорідна за релігійним та етноплемінним складом, має
надзвичайно велике геополітичне значення. Надважким
вирішенням проблем в Ємені є релігійно-племінні конфлікти. 55% єменців – суніти (визнають тільки пророка
Мухаммеда), які проживають у сільській місцевості на
півдні країни в пустелі Тіхама. 45% населення Ємену
складають шиїти (визнають законним наступником пророка Мухаммеда Алі ібн Абу Таліба і його нащадків).

Останні становлять більшу частину міського населення.
Крім того, є проблема Півдня. Об‟єднання Північного і
Південного Ємену більш як 20 років тому в значній мірі
є поглинанням Півдня, який до цього часу не змирився зі
своїм підлеглим становищем і домагається незалежності.
І сьогодні на півдні Ємену, де проживає 3 млн чоловік,
знову з‟являються нові ознаки сепаратизму [2].
У 2004 р. в північній провінції Ємену Саада почався
збройний конфлікт між урядовими силами і повстанцями так званого хуситського руху. Хуситами називають
релігійно-політичний рух зейдитських шиїтів, які проживають в північних районах Ємену. Творцем хуситського руху вважають Сейида Хусейна Бадр ад-Діна альХуси. До теперішнього часу хуситський рух, що має
релігійно-політичний характер, став для Ємену одним з
головних викликів внутрішньої безпеки й стабільності, і
це при тому, що єменські зейдити традиційно відносяться
до найбільш мирних шиїтів. За своєю догматикою та
обрядовою практикою зейдити Ємену загалом ближчі до
сунітів, ніж до шиїтів-імамітів, а їх історичне сусідство з
сунітами шафіїтського мазхаба в Ємені, скоріше, можна
було охарактеризувати як інтеграцію, ніж як відокремлене існування [3].
З 90-х рр. ХХ ст. вже почала посилюватися напруженість у відносинах між зейдитами та салафітами, які
виступали з різкою критикою традицій та обрядів перших.
Важливо відзначити й той факт, що салафіти почали кампанію залучення до своїх лав молоді зі зейдитської громади,
що надалі призвело до ще більшого загострення конфлікту.
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Молодих людей всіляко залучали різними програмами
соціальної взаємодопомоги й гаслами виправлення
чинних громадських порядків і звичаїв на основі
принципів Корану і Суни. Крім того, важливим фактором
для молоді з племінного середовища був широкий
доступ до салафітских навчальних закладів і сама
можливість здобути середню релігійну освіту, яка в
Ємені традиційно була прерогативою нащадків Пророка
і вихідців із сімей його прихильників. Із самого початку
уряд Ємену протягом тривалого часу підтримував
зейдитів в їхньому протистоянні з салафітами: хуситському руху дозволялося створювати релігійні навчальні
заклади та навчати в них учнів з зейдитського середовища
за власними програмами. Тимчасове зближення єменської
влади з хуситами було типовим проявом політики
президента Алі Абдалли Салеха який завжди знаходив
компроміс між прихильниками і противниками зближення
з Саудівською Аравією [4]. Однак згодом хусити були
звинувачені у зв‟язках з шиїтським Іраном в отриманні
фінансової та військової допомоги з Тегерана, а також у
підготовці до революції з метою відродження зейдитського
імамата, який існував в Ємені до 1962 р. [5].
На початку 2000-х р. відносини хуситів з єменською
владою ставали все більш напруженими. Хуситський
рух звинувачував уряд в надмірному зближенні зі США
та Саудівською Аравією, а уряд, своєю чергою, звинувачував хуситів у проіранській та проросійській діяльності
й радикалізмі. Врешті 2004 рік став початком збройного
протистояння.
У 2008 році в Катарі, який виступав посередником, було
підписано угоду про припинення військових дій, але в
2009 р. зіткнення в провінції Саада поновилися знову.
Традиційними стали взаємні звинувачення в зв‟язках з
іноземними розвідками та військово-політичними організаціями: єменська влада надавала докази зв‟язків хуситів
з іранськими спецслужбами та ліванською «Хезболлою»,
стверджуючи, що хусити прагнуть створити в Ємені
державу в державі, як це зробила «Хезболла» в Лівані. Зі
свого боку, хусити та їх прихильники звинувачували
уряд в тому, що він відігравав роль провідника
ваххабізму за підтримки Саудівської Аравії та опирався
виключно на сунітську громаду, а також використовував
американську й саудівську військову допомогу в боротьбі
проти власного народу.
Д.Р. Жантиев зазначає, що за роки, які минули з
моменту зародження повстанського руху в Сааді, він
зазнав еволюції з релігійно-політичного руху «Відродження», який обмежувався мирною агітацією, до збройного повстанського руху. Таку еволюцію спричинила
загальна політична нестабільність в Ємені [6].
На початку 2010 р. уряду вдалося домогтися перемир‟я
з шиїтськими повстанцями, але на хвилі подій «арабської весни» 2011 року в Ємені почалися народні виступи
проти довготривалого правління А. Абдалли Салеха.
Затяжна внутрішньополітична криза була частково подолана у результаті підписання 23 листопада 2011 р. угоди
про примирення між президентом Салехом і опозицією .
Влада перейшла до віце-президента Абд ар-Раббі
Мансуру аль-Хаді, який став президентом країни після
виборів у лютому 2012 р. Політик дуже слабкий, він
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влаштовував усі ключові сили в країні і виявився єдиною
на той момент «консенсусною» фігурою на посаді тимчасового глави держави. Потім в країні було оголошено
про скликання «Загального національного діалогу», який
повинен був запровадити проект нової конституції
Ємену. Країна вступила в епоху змін, однак Мансуру Хаді
так і не вдалося виступити в якості головного арбітра і
забезпечити результативну роботу діалогу. Успіх
тридцятитрирічного правління Алі Салеха багато в чому
пояснювався тим, що він уміло лавірував між інтересами
різних племен, не дозволяючи при цьому порушувати
існуючий статус-кво і зберігаючи відносне примирення
в регіоні. Після приходу Мансура Хаді на пост тимчасового президента була ліквідована традиційна для Ємену
система військових округів, що призвело до фактичного
зникнення національної армії. Крім того, була розпущена Республіканська гвардія, яку очолював син Алі
Абдалли Салеха; вона перетворилася в війська резервного
призначення. Військові реформи призвели до того, що в
Ємені навколо кожної політичної сили склалося своє
воєнізоване угруповання.
Однак зміна влади не зняла внутрішньополітичне
напруження. На півдні країни ісламістське угруповання
«Ансар аш-шарі‟а», яке, за даними спецслужб США,
пов‟язане з «Аль-Каїдою Аравійського півострова», а на
думку самих єменців, – зі спецслужбами колишнього
президента Салеха, спочатку проголосила ісламський
емірат в Аб‟яне, а в березні 2012 р. і в провінції Шабва.
Таким чином почався процес «еміратизаціі» Півдня [7].
Крім того, в країні почалося протистояння федерації
племен Хашид на чолі з претендентами на прихід до
влади клану аль-Ахмар з найближчим оточенням колишнього президента країни А. Салеха. Влада племінних
вождів була сконцентрована на півночі країни, це та
частина, яка не може похвалитися запасами природних
ресурсів. Такою стала асиметрія у співвідношенні сил,
коли основний обсяг природних багатств зосереджено в
Південному Ємені, а обсяг владних повноважень – в
Північному, що ще більш посилювало сепаратистські
настрої мешканців півдня країни.
На початку 2014 р. ситуація в Ємені знову загострилася, поновилися бойові зіткнення хуситів з урядовими
силами. За версією Сани, хусити ставили собі за мету, на
зразок ліванської «Хезболли», встановлення повного
контролю над північною частиною країни (включаючи
столицю з міжнародним аеропортом), а також вони
прагнуть отримати вихід до Червоного моря в провінції
Хаджу з метою забезпечення безперешкодного доступу
до контрабандних джерел для отримання іранської зброї
та виходу до нафтових родовищ провінції Аль-Джауф [8].
Про військову могутність хуситів також свідчить
факт витіснення саудівських військ з прикордонних
територій та встановлення контролю над північними
кордонами країни. Єдиною силою, здатною скласти
конкуренцію хуситам у військовому плані, до «революції
21 вересня 2014 року» була перша бронетанкова дивізія
на чолі зі зведеним братом Алі Абдалли Салеха
генералом Алі Мохсеном аль-Ахмар, який піднявся в
посаді до радника президента Хаді з військових питань.
Протистояння аль-Ахмар і хуситів увійшло в кульміна-
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ційну фазу в серпні-вересні 2014 р. коли хуситам вдалося

мобілізувати маси для проведення багатотисячних
демонстрацій в великих містах країни. Приводом для
цього було скорочення субсидій на нафтопродукти, що
призвело до зростання цін на бензин. Протестуючі
вимагали відставки «корумпованого кабінету міністрів»,
очолюваного з грудня 2011 р. Мухаммедом Басіндва.
9 вересня маніфестанти влаштували марш від північнозахідних районів Сани до будівлі уряду, але виступи
закінчилися зіткненнями з поліцією які призвели до
жертв з боку мирного населення. Після цього протести
продовжилися з новою силою, а в столиці було запроваджено комендантський час. До 18 вересня ситуація
остаточно вийшла з-під контролю та ознаменувалася
сутичками не тільки протестантів з поліцією, але й
втручанням політичної партії «Іслах». На наступний
день хусити увійшли в столицю, після чого захопили ряд
установ, державну радіостанцію і стратегічно важливу
височину Садика, звідки прострілювалася штаб-квартира
Алі Мохсена аль-Ахмар. Це змусило владу підписати
21 вересня 2014 р. мирну угоду, одним з пунктів якої
була відставка прем‟єра Басіндва. Останньому довелося
покинути країну слідом за Алі Мохсеном і верхівкою
сімейства аль-Ахмар, а також керівництвом партії
«Іслах». Спроба Хаді призначити на посаду, що
звільнилася, главу уряду президентської адміністрації
Ахмеда Бін Мубарака також не увінчалася успіхом через
погрози з боку «Ансар Аллах». Врешті 13 жовтня 2014 р.
новим прем‟єром був призначений Халед Бахах, колишній
спецпредставник Ємену при ООН. Таким чином, альАхмар зазнали повної поразки в протистоянні з хуситами.
Взяття хуситами Сани внесло значні зміни у співвідношення сил на стратегічно важливій південній частині
Аравійського півострова. Адже Ємен є сусідом, як відзначалось раніше, найбільш багатої та впливової арабської
держави – Саудівської Аравії, яка є основним стратегічним
партнером США в Перській затоці. Крім того, цей район
знаходиться на перетині важливих шляхів світового
судноплавства з Європи в Азію через Суецький канал,
Червоне море та Аденську затоку.
Чергове загострення ситуації сталося 17 січня 2015
року, коли хуситами був заарештований глава президентської адміністрації Ахмед бін Мубарак (за підозрою в
спробі фальсифікації проекту конституції), який був
головним куратором основного закону країни, а також
прихильником розподілу Ємену на шість суб‟єктів
федерації. Спроба президента Хаді кинути останній
виклик руху «Ансар Аллах» за підтримки керівників
силових відомств продемонструвала параліч верховної
влади в країні та призвела до захоплення хуситами
президентського палацу і будівлі Бюро національної
безпеки (БНБ).
18 січня після невдалих спроб домовитися про
звільнення Мубарака, президент Хаді скликав екстрене
засідання «Ради безпеки Ємену», на якому всім силовикам був відданий наказ 19 січня в 5 годині ранку
вивести війська на вулиці Сани. Однак хусити дізналися
про плани президента і звернулися до армії та служб
безпеки з закликом не підкорятися наказу Хаді. Хусити
зіграли на випередження і вранці 19 січня оточили
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президентський палац в Сані, а також Бюро національної
безпеки. Протягом усього дня тривали бої, які завершилися увечері, коли «Ансар Аллах» вдалося взяти під
контроль територію президентського палацу і будівлю
БНБ. 20 січня почали надходити перші сигнали про
досягнення домовленостей між президентом Хаді та
хуситами, які зводилися до наступного: Хаді відмовився
від внесення виправлень в проект конституції, було
вирішено прискорити реалізацію домовленостей «Загального національного діалогу», а також врегулювати
проблему безпеки в провінції Маріб. Своєю чергою,
хусити зобов‟язалися відвести свої війська від президентського палацу і звільнити бін Мубарака. Однак
через два дні хусит висунули Хаді додаткові вимоги:
– призначити члена «Ансар Аллах» на кожен з наступних постів: віце-президента, віце-прем‟єра, генерального
прокурора;
– надати членам організації ряд міністерських портфелів, призначити їх на посади в Центральній службі з
контролю та обліку, в органах держбезпеки й судової
влади;
– прийняти 50 тис. членів «Ансар Аллах» в ряди збройних сил Ємену.
Ці умови виявилися неприйнятними, що і зумовило відставку президента Мансура Хаді та прем‟єр-міністра
Халеда Бахах.
26 березня 2015 р. міжнародна коаліція сунітських
держав (Бахрейн, Кувейт, ОАЕ, Катар, Йорданія, Єгипет,
Марокко, Пакистан і Судан) на чолі з Саудівською Аравією
почала військово-повітряну операцію «Рішучий шторм»
проти хуситів, які контролюють значну частину території
Ємену. Її метою було проголошено відновлення «законної
влади», а саме призначення президента А. Хаді, а також
вигнання хуситів з Сани й повне їх роззброєння.
Потрібно відзначити, що початок повітряних нальотів на
позиції хуситів в Ємені за часом співпав з переговорним
процесом щодо іранської ядерної програми та виходом на
остаточну угоду з ядерної проблеми Ірану, складовою
частиною якої був пункт про повне зняття санкцій з
республіки. Тим часом відбувся вихід Ірану з-під накладених санкцій, що, на думку критиків, покращило відносини зі США, однак яке зовсім не сподобалось Ер-Ріяду.
Наприкінці серпня 2015 року, через кілька місяців
повітряних нальотів, які не принесли жодних результатів,
аравійські монархи висадили військовий контингент в
місті Аден на південному узбережжі Ємену. Як повідомлялося, основну масу військової техніки коаліції складали
французькі бойові танки Леклерк, надані Об‟єднаними
Арабськими Еміратами для цієї операції [9].
«Аль-Каїда на Аравійському півострові» виникла в
2009 р., але в перші роки своєї діяльності ця організація
не вважалася загрозою для безпеки Ємену. Більш того,
не можна виключати, що зіткнення бойовиків з офіційними військовими структурами були штучно інспіровані
й були відображенням внутрішнього конфлікту між
політичними силами в столиці. Не виключено, що
виступи «Аль-Каїди на Аравійському півострові», яка
бореться проти співпраці арабських країн зі Сполученими Штатами Америки та вибирає в якості своїх
мішеней місця базування збройних сил США, змогли
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стати вдалим приводом для отримання урядом Ємену
фінансування з метою боротьби з терористичною
активністю. В цілому на Близькому Сході цілком
логічним чином активність Аль-Каїди та її вплив серед
ісламістів були пропорційними активності США в цьому
регіоні.
Однак після відставки Алі Салеха Аль-Каїда стала
виходити з-під контролю влади та різко активізувала
свою діяльність, зокрема в нафтопромисловій провінції
Маріб з 2014 р., що, своєю чергою, пов‟язано як із
зовнішніми, так і з внутрішніми обставинами. До перших
можна віднести появу «Ісламської держави» (ІДІЛ).
Різні радикальні ісламські угруповання побачили в ІДІЛ
реальну силу, за якою можна слідувати. Не стала
вийнятком і «Аль-Каїда на Аравійському півострові»,
яка присягнула в лютому 2015 року на вірність лідеру
ІДІЛ аль-Багдаді.
З 2016 року взаємні суперечності між «Аль-Каїдою» і
іноземними учасниками коаліції дозволили повстанцям
почати успішний контрнаступ на півдні в провінції
Маріб, що змусило коаліцію вже в березні почати новий
наступ в районі саудівського кордону. Але максимум
чого вона домоглася, це потіснити хуситів на захід у бік
столиці. З огляду на повний розвал фронту на півдні і
провал останнього наступу на півночі, Саудівська Аравія
погодилася на перемир‟я, яке набирало чинності з 10
квітня 2016 року.
Глухий кут, який виник наприкінці 2015 р. в Ємені поки
не подоланий, але стратегічна перевага поступово почала
переходити на сторону хуситів та екс-президента Салеха.
Протягом першого півріччя 2017 р військова ситуація
мало змінилася, хоча 9 березня урядова армія президента
Ємену Абд Раббо Мансура Хаді наблизилася до захопленої
повстанцями-хуситами столиці Сани, взявши контроль
над рядом стратегічно важливих позицій в її околицях.
За підтримки коаліції вона наблизилася до захоплення
центру муніципалітету Ніхм, який розташований в 30 км
від Сани.
Разом з тим, зростала кількість жертв і руйнувань військових і цивільних об‟єктів в Ємені та на території
Саудівської Аравії: за допомогою взаємних терактів
(включаючи теракти, скоєні терористами-смертниками в
мечетях і на базарах) і бомбардувань американськими
літаками й вертольотами, а також авіацією арабських
учасників іноземної коаліції скупчень людей з різних
приводів. Це збільшувало жертви серед єменців. Хоча
офіційні дані про втрати вважаються значно заниженими,
на середину 2017 були опубліковані наступні цифри
втрат в країні: всього убитих 6,5 тис. людей, серед яких
більша частина мирних жителів, а поранених – 30,6 тис.
У 2017 році був вбитий колишній президент Алі
Абдалла Салех. Це ще більш ускладнило становище, на
якому загострили свою увагу міжнародні спільноти й
посилило ситуацію невизначеності в можливості урегулювання миру та закінчення громадянської війни [10].
У результаті, всі перераховані причини та факти спровокували одну з найбільших гуманітарних криз в арабському світі. Таким чином в Ємені нараховується щонайменше 8,4 мільйона чоловік схильні до ризику голоду, а
приблизно 22,2 мільйона осіб – понад три чверті населення –
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потребують гуманітарної допомоги. Управління ООН з
координації гуманітарних питань зазначало, що, якщо
гуманітарні умови не покращаться, ще 10 мільйонів
людей можуть стати схильні до ризику голоду до кінця
2018 року. Оскільки спалах холери почався в травні 2017
року, та вже на той час було зареєстровано понад 1,1 мільйона випадків, і щонайменше 2300 осіб загинули [11].
На думку А.В. Федорченка, розпад Ємену і відтворення
в тій або іншій формі шиїтської держави додасть імпульсу
загострення суніто-шиїтському протиріччю не тільки в
Ємені, але і в Саудівській Аравії, в тому числі в прикордонних з Єменом районах. На відміну від шиїтівімамітів Східної провінції Королівства Саудівської
Аравії, корінне населення Наджрана, прикордонній з
Єменом саудівської провінції, в основному належить до
особливої гілки «крайніх» шиїтів – ісмаїлітам-мусталітам,
які разом з єменськими мусталіами входять в єдину
ісмаїлітську спільноту «Сулеймані Бохра». Однак,
Саудівській Аравії, яка має намір провести нафтопровід
по території Ємену, щоб обминути Ормузьку затоку,
контрольовану Іраном, може бути вигідно відділення
єменської провінції Хадрамаут, оскільки тоді Ер-Ріяд
зможе інтегрувати її до складу королівства. Таким
чином, Саудівська влада, прийняла рішення про надання
безвізового в‟їзду в країну єменцям, які проживають у
даній провінції [12].
Події в Ємені викликають серйозну тривогу в Саудівській Аравії, яка, сприймає кризу в сусідній країні як
пряму загрозу внутрішньої стабільності правлячого
режиму. Аль-Сауд, звинувачує свого заклятого ворога –
Іран – у фінансовій та військовій підтримці повстанців.
На думку Ер-Ріяда, Тегеран прагне створити шиїтський
плацдарм на півдні Аравійського півострова. Саудівська
Аравія завжди розглядала себе як гаранта стабільності в
Ємені та захисника сунітської більшості. Однак, на наш
погляд, побоювання Ер-Ріяда перебільшені, йому всюди
бачиться рука Тегерана, яка нібито прагне розвалити
Саудівську Аравію і встановити повне панування над
нафтогазовими ресурсами регіону через своїх шиїтських
союзників від Ємену до «Хезболли» в Лівані, Іраку і
Сирії, Східної провінції Королівства і Бахрейну. Але не
варто забувати, що в Ірані багато внутрішніх проблем,
пов‟язаних, зокрема, з тим, що країна довгий час
виживала за умов міжнародних санкцій. Іран якийсь час
поводився дуже стримано, щодо єменського конфлікту,
але більшість звинувачень на адресу Тегерана мають під
собою конкретні факти.
Що ж стосується досліджень в загостренні політичної
ситуації в Ємені, то тут міркування розходяться. На
думку одного з експертів на Близькому Сході В. Симонова,
саме Америка ввела на політичну арену близькосхідної
політики сунітських радикалів в особі «Аль-Каїди» і
«Талібану». Він також зазначає що Вашингтон підтримує
монархії Перської затоки, які є прихильниками ваххабізму
і радикального сунітського ісламу і спонсорують «кольорові революції» в країни з неугодними режимами.
Сприяючи підтримкою сунітів, які борються проти
шиїтів Ірану, США мимоволі згуртували ряди шиїтів, які
об‟єднуються для протистояння сунітам [13]. Водночас
англійський експерт доктор Сем Перло-Фріман доводить,
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що в Ємені присутні не тільки США, але і європейські
країни, а також Росія. Всі великі країни експортери зброї
є її постачальниками, принаймні, для деяких учасників
конфлікту в Ємені [14].
Журналіст Джонатан Харві, після довгих років дослідження на Близькому і Середньому Сході заявляє, що
Росія вже кинула виклик і переграла Захід на Близькому
Сході, переважно в Сирії, і показала, що може зробити
це знову, на цей раз в Ємені. Те, що жодна світова
держава не намагалася відновити мир у цій країні,
загалом залишивши порожнечу, яку Росія, схоже, хоче
заповнити. На початку конфлікту Москва уважно стежила
за Єменом і позиціювала себе як потенційно ведучого
посередника за умов кризи, стверджує британський
фахівець. Важливим він відзначає і те, що Росія заблокувала підготовлену Великобританією резолюцію проти
Ірану і Ємену в Раді Безпеки ООН, що доводить її більш
відкриту позицію в Ємені. Москва готова використовувати свій регіональний вплив, щоб виступати в ролі
енергетичного брокера з метою використання хаосу в
Ємені й таким чином розширити свою силу на Близькому
Сході, пише Джонатан Фентон-Харві [15].
Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій
Лавров в ході інтерв‟ю ефіопській газеті «Репортер»:
«Росія уважно стежить за розвитком військово-політичної
та гуманітарної ситуації в Ємені. Відновити національну
згоду навряд чи вдасться. Занадто багато накопичилося
у протиборчих сторін претензій одна до одної, причому
аж ніяк не завжди обґрунтованих», – пояснює він.
«Думаємо в даний час над тим, щоб направити туди
черговий вантаж нашої гуманітарної допомоги», –
заявив глава російського МЗС [16].
На початку четвертого року конфлікту в Ємені,
бойові дії між урядовими силами, що діють за підтримки
коаліції, очолюваною Саудівською Аравією, і силами
хуситів тривають на тих же чітко визначених фронтах.
З часом центр військових дій перемістився в Ходейду.
Погоджені зусилля Організації Об‟єднаних Націй і
міжнародного співтовариства в цілому були передусім
спрямовані на недопущення військового протиборства за
місто і порт Ходейда, що значно посилило б ризик
голоду в країні, де 24 мільйони чоловік – майже 80
відсотків населення – в тій або іншій формі потребують
гуманітарної допомоги.
Повне недотримання принципу верховенства права
веде до нехтування визначальними правами людини – на
життя, свободу, свободу висловлювання думок та релігії,
а також основними соціально-економічними правами,
включаючи право на освіту і здоров‟я. У результаті того,
що бомбардуваннями було зруйновано значну кількість
будівель, включаючи деякі будівлі, що мають величезне
історичне значення, данні події несуть негативну дію на
здійснення культурних прав.
Після того, як упродовж більш як двох років ситуація
залишалася у безвиході, а можливості втрачалися, нарешті
поновився політичний процес, спрямований на досягнення
загального врегулювання сунніто-шиїтського конфлікту
в Ємені. Після декількох місяців інтенсивної човникової
дипломатії Спеціальний посланець Генерального секретаря
по Ємену скликав міжєменські консультації у Швеції [17].
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З 5 про 13 грудня 2018 року в Стокгольмі відбулися
переговори з єменського врегулювання, які проходили
під егідою ООН. Уперше за довгий час за одним столом
зібралися представники законного уряду і повстанцівхуситів. Вже на самому початку консультацій сторони
домовилися про обмін полонених. І це вже вважалося
значним результатом.
Уже той факт, що діалог відбувся, в якомусь сенсі
став проривом, оскільки провести зустріч між урядовою
делегацією і хуситами планувалося ще у вересні в
Женеві, але з невизначених причин хусити не прибули
на зустріч. А до цього переговори проходили у 2016 році
в Кувейті, але після декількох раундів припинилися без
яких-небудь значних результатів.
6 грудня було підписано угоду про обмін 15 тис.
полонениками на протязі наступних 48 днів.
Крім того, парламентери дійшли згоди про передачу
під контроль ООН утримуваного хуситами порту Ходейда
на Червоному морі, який був ареною запеклих зіткнень
конфронтуючих сторін. Бої між урядовими військами і
хуситами за місто-порт точилися на протязі усього року,
але військам на стороні президента Абд Раббу Мансура
Хади, незважаючи на підтримку коаліції, не вдавалося
відбити місто у хуситів. Уряд Ємену разом з коаліцією
звинувачували бунтівників у використанні порту для
доставки зброї, у тому числі балістичних ракет, з Ірану.
Проте влада Ірану як і раніше, заперечує постачання
озброєння єменським бунтівникам. Це місто ще називають морськими воротами Ємену – саме через нього
йде постачання основного об‟єму товарів, є надія що
мирні переговори у підсумку повинні полегшити катастрофічну гуманітарну ситуацію в країні.
Не менш важливою стала домовленість про відновлення роботи аеропорту Сани. Повітряна гавань була
фактично закрита з 2015 року із-за постійних бомбардувань саудівської коаліції та лише ненадовго періодично
відкривалася, наприклад, для приймання гуманітарних
вантажів [18].
Але, як стверджував відомий сходознавець Сергій
Серебров, «Перспективи мирних переговорів з Ємену
нині дуже сумнівні, для просування шляхом політичного
врегулювання необхідно визнати реалії, що склалися за
час збройного конфлікту, в ситуації «на землі». На його
думку, перспективи переговорів, які передбачені
резолюцією Радбезу ООН 2451, прийнятою в грудні, із
самого початку були дуже сумнівні, а шведські домовленості мали дуже умовний характер. Оскільки кожна
сторона розуміла ці домовленості по-своєму і конкретного
механізму їх виконання, окрім виправляння туди спостерігачів ООН, не виникло. За його словами, це можна пояснити тим, що уряд президента Хади в принципі чинив
«дуже великий опір участі в переговорах». Проблема
вирішення єменського конфлікту полягає в тому, щоб
хуситів і другого великого учасника – фракцію «Загальний
національний конгрес», яка була партією влади в Ємені
упродовж багатьох років і контролює парламент країни,
що діє зараз в Сані, визнати стороною переговорів.
Оптимістичні прогнози, які робилися по Ходейді, із
самого початку викликали сумніви. Фактично закінчилося
все тим, що уряд Хади, який мешкає у вигнанні в Эр-
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Рияді, і Эр-Рияд намагалися трактувати усе досягнуте,
як домовленості про передачу порту Ходейди уряду Хади,
визнаному законним. Тоді як в тексті шведських угод
було сказано, що контроль повинен перейти місцевим
органам управління. Це протиріччя зберігає і зараз
велику актуальність.
Серебров підкреслив, що «відновлення державності в
Ємені неможливе без визнання тих центрів політичної сили,
які склалися там за чотири роки війни, і важливо визнавати
роль сил, які мають вплив на півдні та півночі країни.
До тих пір, поки відстиковка від іранської
проблематики в конфлікті в Ємені зберігається, надій на
його врегулювання вкрай мало. Ємен має величезне
геополітичне значення і для Саудівської Аравії, і для
ОАЕ, і Великобританії як колишньої колоніальної володарки Адена, і для міжнародного судноплавства. Конфлікт
в Ємені не має тільки внутрішнього змісту, а давно
перейшов в розряд точок для геополітичного суперництва».
«Урегулювати кризу в Ємені можна досить швидко і
готовність усередині Ємену давно для цього є, але треба
визнати ті реалії, які в Ємені існують. А саме, що в Сані
досить великою популярністю і легітимністю усередині
країни користується альянс, його уряд і парламент і
служби армії та безпеки. На півдні контроль поступово
переходить до сил, які теж формують опозицію уряду
Хади і які теж заслуговують на більшу увагу міжнародного співтовариства. І, нарешті, оцінка усієї цієї ситуації
й кампанії в Ємені, яка зв‟язана із загрозою переходу в
гуманітарний колапс у 2019 році та загибелі мільйонів
жителів Ємену від голоду», – вважає сходознавець [19].
Але скептики виявилися не праві, оскільки зимні
переговори під егідою ООН, на якому сторонам вдалося
домовитися про припинення вогню і відведення військ з
портового міста Ходейда, у результаті виявилися дуже
успішними.
Так 16 січня 2019 року Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за те, щоб ухвалити резолюцію по
запровадженню спеціальної політичної місії ООН в
єменській Ходейді, яка діятиме як мінімум півроку.
«Рада безпеки приймає рішення про запровадження
спеціальної політичної місії, місії Організації Об‟єднаних Націй по підтримці «Угоди про Ходейду». Нова
резолюція є продовженням і підтримкою «угоди про
місто Ходейда і портів Ходейда, Салиф і Рас-Исса», як
це було викладено в Стокгольмській угоді. Наприкінці
грудня генсек ООН надіслав в Радбез лист і додаток до
нього, в якому відмітив необхідність створення такої
місії й запропонував, щоб до її складу увійшли 75 спостерігачів.
Важливо зазначити наступні пункти які вказуються в
резолюції:
– До представлення детального переглянутого бюджету
по програмах в ході другої частини її відновленої
сімдесят третій сесії Генеральній Асамблеї пропонується
затвердити попередні пропозиції Генерального секретаря й
уповноважити Генерального секретаря приймати зобов‟язання відносно Місії Організації Об‟єднаних Націй по
підтримці здійснення Угоди по Ходейді в об‟ємі, що не
перевищує 17 640 800 дол. США на період з 1 квітень по
30 червень 2019 рік;
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– Як вказано в документі S/2019/28, до складу
першого контингенту Місії увійдуть не більше 75 спостерігачів Організації Об‟єднаних Націй;
– Визначений Радою Безпеки мандат Місії Організації
Об‟єднаних Націй по підтримці здійснення Угоди по
Ходейді міститься в пункті 2 резолюції 2452 [20] і
включає наступне:
1. Очолювати і підтримувати роботу Координаційного комітету з передислокації за допомогою секретаріату,
укомплектованого персоналом Організації Об‟єднаних
Націй, в цілях спостереження за дотриманням режиму
припинення вогню на території усієї провінції, за
передислокацією сил і за операціями по розмінуванню;
2. Стежити за дотриманням сторонами режиму
припинення вогню в провінції Эль-Ходейда і за взаємною передислокацією сил з міста Ходейда і портів
Ходейда, Эс-Салиф і Рас-Иса;
3. Працювати зі сторонами, з тим щоб безпека в місті
Ходейда і портах Ходейда, Эс-Салиф і Рас-Иса забезпечувалася місцевими силами безпеки відповідно до
законодавства Ємену;
4. Сприяти в наданні Організації Об‟єднаних Націй
підтримки і координувати таку підтримку в ході надання
сторонам допомоги в здійсненні Угоди по Ходейді в
повному об‟ємі.
– Місія взаємодіятиме з усіма відповідними сторонами
і представлятиме доповіді Генеральному секретареві за
посередництва його Спеціального посланця по Ємену і
заступника Генерального секретаря із політичних питань
і питань з налаштування миру у регіоні;
– У зв‟язку з цим місія сприятиме підтримці все ще
нестійкого політичного процесу, знову ініційованого
останнім часом Спеціальним посланцем, що забезпечить
важливу підтримку його зусиллям зі сприяння інклюзивному політичному процесу, спрямованому на досягнення
врегулювання шляхом переговорів, яке приведе до
остаточного припинення конфлікту в Ємені;
– Первинні заходи на підтримку передбачених мандатом цілей забезпечили передовій групі і місії можливість
негайного розгортання в Ходейді і налагодження прямого
зв‟язку і взаємодії із сторонами конфлікту, а також планування і проведення оперативної діяльності в широких
масштабах, з тим щоб забезпечити наявність належних
ресурсів і потенціалу для безпечного, ефективного і
стабільного здійснення завдання місії;
– Припущення, покладені в основу планування, були
зроблені для забезпечення стабільності і масштабованості цих первинних ініціатив. У зв‟язку з цим центральне місце відведене припущенню про наявність
незмінної і явно вираженої прихильності сторін повному
виконанню і суворому дотриманню своїх зобов‟язань про
припинення вогню;
– Для того, щоб цей процес міг бути здійснений,
очікується також, що сторони нададуть Організації
Об‟єднаних Націй належні повноваження і дозволи для
розгортання, транспортування і використання необхідного
персоналу і ресурсів, потрібних для виконання мандату.
Співпраця між сторонами з цих питань дозволить здійснити повне розгортання місії та стійке забезпечення її
ресурсами для створення необхідних оперативних мож-
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ливостей і необхідного потенціалу в плані її безпечного,
надійного й ефективного функціонування;
– Передбачається також, що, для того, щоб місія мала
можливість виконати свій мандат, сторонами не будуть
відновлені великомасштабні бойові дії в провінції ЭльХодейда і не виникнуть пов‟язані з веденням бойових
дій постійні перешкоди, які не дозволять залучити
основні маршрути постачання, що ведуть в район дії
місії й з цього району.
– Початкова мета місії полягає в подальшому зміцненні
стійкого Координаційного комітету з передислокації при
активній участі сторін і під керівництвом Організації
Об‟єднаних Націй;
– Місія повинна мати можливість здійснювати безпечну
діяльність в провінції Эль-Ходейда, підтримуючи контакти зі сторонами та іншими суб‟єктами й забезпечуючи погоджений підхід до роботи Організації в цій провінції. Ці зусилля, у свою чергу, повинні координуватися з
політичними зусиллями Спеціального посланця і його
Канцелярії, яким підпорядкована місія, а також з ширшим
колом гуманітарних заходів, здійснюваних групою Організації Об‟єднаних Націй і відповідними органами [21].
Місія сприятиме продовженню нестійкого політичного
процесу, знову ініційованого останнім часом спеціальним
посланцем. Це забезпечить важливу підтримку його
зусиллям зі сприяння інклюзивному політичному процесу,
спрямованому на досягнення врегулювання шляхом
переговорів, які приведуть до остаточного припинення
конфлікту в Ємені.
Але вже 13 березня сенат конгресу США проголосував
за те, щоб ухвалити резолюцію, яка потребує від
президента Дональда Трампа припинення надання
допомоги коаліції, що воює в Ємені, на чолі з Саудівською
Аравією. Резолюцію підтримали 54 сенатори, 46 висловилися проти. Член Палати представників США Берні
Сандерс виступив з промовою в якій вказується що
кожен школяр повинен знати, про те що Конституція
чітко свідчить, що саме конгрес, а не президент, має
право оголошувати війну. Прибічники резолюції вважають, що втручання США в конфлікт в Ємені суперечить
Конституції, оскільки такі рішення не входять в
повноваження президента. Раніше, про те, що Вашингтон
надає саудитам допомогу в розвідці та постачанні зброї,
президент Барак Обама повідомив у березні 2015 року [22].
Вперше, з вимогою зупинити допомогу Саудівської
Аравії в Ємені сенатори виступили в листопаді 2018 року, на тлі вбивства журналіста «The Washington Post»,
Джамаля Хашкаджи, в консульстві Саудівської Аравії в
Стамбулі. Зокрема, вони запропонували припинити
постачання зброї королівству, заборонити військовим
заправляти саудівські літаки, що беруть участь в операції,
ввести санкції проти осіб, що підтримували хуситів в
Ємені, і скласти доповідь про ситуацію з правами
людини в Саудівській Аравії [23].
На думку єменського журналіста Фареа Аль Мусліма,
припинення нинішньої війни в Ємені та відновлення
політичної рівноваги повинні стати першими кроками в
боротьбі з релігійним конфліктом в країні, а також
припиненням регіональної фінансової підтримки «сектантських ополченців». Але і цього буде недостатньо для
припинення громадянського конфлікту в Ємені. Релігійні
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розбіжності не стали причиною війни, але були використані для проторення шляху до влади. Той факт, що
суніто-шиїтський розрив не має глибоких історичних
коренів в Ємені, не означає, що він не може спровокувати конфлікти в майбутньому. Щоб почати відступати
від суніто-шиїтського впливу, Ер-Ріяд і Тегеран повинні,
припинити фінансувати свою релігійну політику в Ємені,
та зупинити постачання зброї, фінансових коштів,
політичну і медіа-підтримку війни в регіоні [24].
Висновки. Громадянська війна в Ємені з кожним днем
стає дедалі більш яскравим прикладом конфлікту 21 століття. З однієї сторони, вона включає в себе внутрішні
проблеми держави, які з часом зникають як в таборі
легітимної влади, так і в рядах опозиції, де існують
групи лідерів в особі хуситів. З іншого боку, громадянська війна в державі стає майже світовою подією,
через те, що до конфлікту підключаються численні
суб‟єкти міжнародних відносин, які мають на меті захист
прав людини в постраждалій державі, або реалізації
своїх власних інтересів.
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INTERNATIONAL EFFORTS IN SETTLEMENT OF THE SUNNI-SHIA CONFLICT IN YEMEN
AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
The article deals with religious problems of modern Yemen between suuni and shia and the attempts of UN and other
countries to settlement the conflict. Based on the analysis of the main barriers between Yemeni societies, the author assesses
the political and economic basis of separatist tendencies in the country. In the prospective part of the article the author
examines the possible development of disintegration tendencies in the country.
The Republic of Yemen is noted for severity and variety of domestic political, sectarian, clan challenges that capable to
split the country and lead to the establishment on its territory of the new states in the near future.
Yemen was ruled for a millennium by Zaydi Shia imams until 1962, and the Houthis were founded as a Zaydi Shia
revivalist movement. However, the Houthis have not called for restoring the imamate in Yemen, and religious grievances was
one of the major factor in the conflict.
The Yemen events at the begininng of the 21 century can greatly exacerbate regional tensions. It also worries the West
because of the threat of attacks emanating from the country as it becomes more unstable.
The intervention of regional powers in Yemen‘s conflict, including Iran and Gulf states led by Saudi Arabia, threatens to
draw the country into the broader Sunni-Shia divide.
Yemen is strategically important because it sits on the Bab al-Mandab strait, a narrow waterway linking the Red Sea with
the Gulf of Aden, through which much of the world‘s oil shipments pass.
Key words: Yemen, UN, ethnic-confessional issues, separatism, «Arab Spring», radical Islamist organizations, historical
forecast, interreligious contradictions.
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РЕЦЕПЦІЯ СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВА
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ
СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Проаналізовано історію зародження, становлення та сутність слов‘янофільства як суспільнополітичної течії в Російській Імперії і конкретно-історичного явища суспільної думки першої половини –
середини XIX століття, а також його вплив на українську історичну та суспільно-політичну думку
середини ХІХ століття. Показано, що витоки слов‘янофільства треба шукати на початку ХV
століття, коли в суспільстві активно обговорювалися дві основні проблеми – відношення церкви до єресі
і занепад моралі в монастирях. На початку XVI століття висувається ідея Москви як третього Риму,
яка протягом XVI століття перетворюється в панівну ідеологію Російської держави під назвою –
«Москва – Третій Рим». Впливи й відгуки цієї теорії знайшли своє відображення в ідеях слов‘янофілів в
середині XIX століття. Зазначається, що слов‘янофільство виробило своєрідну ідею історичного
розвитку Росії, а також знайшло відображення в поглядах і діяльності українських вчених.
Ключові слова: слов‘янофіли, слов‘янофільство, слов‘янофільська ідея, ХІХ століття, громадське
життя.
Постановка проблеми. Початок XIX століття в
Російській Імперії був знаковою епохою. Правління
Олександра І, переможні битви Великої Вітчизняної
війни 1812 року, успіхи російської політики у Європі,
ряд реформ і нова система законодавства, ініційовані
М.М. Сперанським, поява таємних товариств та очікування
соціальних змін – усе це змінило суспільно-політичні
погляди і думки громадськості. І навіть розгром повстання
декабристів в 1825 році і розправа Миколи I над його
провідними діячами кардинально не вплинули на зміну
поглядів народу [10, с.110]. Наслідком цих процесів став
початок періоду жорсткої політичної реакції, що викликав
новий поворот у зміні суспільно-політичних поглядів
панівних громадських течій. В цей час домінантною
суспільно-політичної і філософської думки в країні
стало ставлення Російській Імперії до Європи.
За таких неоднозначних історичних обставин в середині ХІХ століття в Російській імперії починається
протистояння двох потоків історії – «східного і західного».
А оскільки російський народ ніколи не був суто європейським чи суто азіатським народом, то у російській душі
боролися двоє начал, східне і західне. Найбільш чітке
теоретичне і громадсько-політичне оформлення ці дві
тенденції отримали в 30-60-х роках ХІХ століття. Першу
тенденцію представляли слов‟янофіли, а другу західники.
Представники цих двох суспільно-політичних течій в
активних наукових дискусіях відстоювали свої погляди
на минуле, нинішнє та майбутнє Російської Імперії. За
визначенням харківського історика О.Д. Капліна, це була
епоха «порушення розумових інтересів і початку кардинальних змін в суспільно-політичному житті Російської
Імперії» [8, с.45].
Актуальність пропонованої статті пояснюється тим,
що так зване слов‟янофільство («класичне», «істинне»)

належить до найбільш значних явищ суспільно-політичної
думки ХIХ століття, яке помітно вплинуло на богослов-

ські, філософські, історичні теорії та погляди. На кінець
1970-х рр. стало очевидним, що грунтовне дослідження
слов‟янофільства як багатоаспектної наукової проблеми
можливе за участю представників майже всього циклу
гуманітарних наук.
Життя і погляди слов‟янофілів (О.С. Хом‟якова,
І.В. Кірєєвського, П.В. Кірєєвського, К.С. Аксакова і
І.С. Аксакова, Ю.Ф. Самаріна і деяких інших) протягом
вже більше 150 років привертають увагу не тільки
істориків, але й інших представників гуманітарного
знання, культури і мистецтва в Росії, СРСР, а також
далеко за їхніми межами [7, с.38].
В період 1860-х – першій половині 1870-х рр. спадкоємцями слов‟янофілів і близькими за поглядами до них
людьми було видано значну кількість слов‟янофільських
праць, раніше маловідомих або невідомих взагалі.
Велика роль у публікації спадщини слов‟янофілів, а
також коментарів до неї належала представникам церковної
історіографії
(М.П. Гілярову-Платонову [4],
М.І. Барсову [2]). Однак, значного поширення і впливу
на слов‟янофілів ці погляди не одержали.
Післявоєнний період становить собою суперечливий
час в історіографії слов‟янофільства. З одного боку, він
характеризувався деякою активізацією інтересу до цього
явища, спробами дати йому більш об‟єктивну оцінку
(друга половина – кінець 1940-х років; друга половина
1960-х – початок 1970-х років), радянським розумінням
його як реакційного, консервативного явища, що закінчилося проведенням у 1969 році дискусії про слов‟янофільство, а також появою в середовищі філологів першої
радянської монографії про слов‟янофілів, автором якої
був Ю.З. Янковський [13]. Однак, в той же час сама
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слов‟янофільська спадщина практично не видавалася, а
тому теоретичне осмислення проблеми могло здійснюватися тільки в рамках традиційного догматичного тлумачення марксизму-ленінізму.
Мета статті. Пропонована стаття має на меті
проаналізувати сутність так званого слов‟янофільства як
конкретно-історичного явища суспільної думки першої
половини – середини XIX століття, яке виробило
своєрідну ідею історичного розвитку, а також знайшло
відображення в поглядах українських вчених.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слов‟янофільство (від слов‟янин і грец. – любити, слов‟янолюбство) – світоглядно-ідеологічна і суспільно-політична
течія в Росії у 1840–1870 роках, яка на противагу
російській орієнтації на Західну Європу (так званих
«західників») перейшла на шлях російського панславізму і ідеалізувала все, що російське. Крім того,
представники слов‟янофільства протиставляли Росію
Заходові, православ‟я, як «єдину правдиву християнську
релігію» протиставляли католицизмові, московські звичаї
протиставляли європейським, ідеалізували історію й
суспільний лад Московської держави (зокрема допетровської доби), а також общину, артілі тощо [4, с.39]. Російські слов‟янофіли (Олексій Хом‟яков, Іван Кірєєвський,
Петро Кірєєвський, Іван Аксаков, Констянтин Аксаков,
Юрій Самарін, Іван Беляєв та інші) виступали за
скасування кріпацтва та захищали деякі демократичні
свободи, але були прихильниками державного і національного централізму в Російській імперії [7, с.32]. Крім
того, слов‟янофіли вважали, що Росія повинна очолити й
керувати всіма слов‟янськими народами, і були проти
позитивного вирішення українського і навіть польського
питань [7, с.38].
Історичною передумовою зародження слов‟янофільства прийнято вважати знамениту суперечку XV
століття між «іосифлянами» и заволжськими старцями,
представниками яких були відповідно Іосиф Волоцький і
Ніл Сорский [9, с.31]. Заручившись підтримкою російського царя Івана III, «іосифляни» перемогли в суперечці,
що і прийнято вважати розривом з візантійською церквою
на користь московсько-руського начала.
Пізніше, саме завдяки перемозі «іосифлян», вперше
висувається теорія «Москва як третій Рим«, започаткована
на початку XVI століття монахом псковського СпасоЄлеазаровського монастиря Філофеєм. Протягом XVI
століття ця ідея перетворюється в панівну ідеологію
Російської держави. Впливи й відгуки теорії «Москва як
третій Рим« знайшли своє відображення в тому числі в
ідеях слов‟янофілів.
Часом зародження слов‟янофільства вважається зима
1838–1839 рр., коли у літературних салонах Москви
стався обмін посланнями між О.С. Хомяковым («Про
старому і новому») і І.В. Киреевским («У відповідь
О.С. Хомякову») [5, с.268]. Власне ці два діячі і склали
основу гуртка «старших» слов‟янофілів, які розробляли
доктрину слов‟янофільства. У культурному сенсі слов‟янофільство постало на полі романтизму, зокрема в руслі
переосмислення філософських ідей Ф.-В. Шеллінга та
Г.-В. Геґеля [5, с.268-269]. Виникненню слов‟янофільства передував тривалий період поширення антизахідних

179

настроїв серед російської громадськості кінця ХVIII –
початку XIX століть, що досить часто асоціювалися з
новим російським патріотизмом. Поширення в російському суспільстві антизахідних настроїв мали вигляд
неприйняття європейських новацій, критики всього
європейського, протиставлення російського суспільства
європейському, піднесення російської культури напротивагу європейській тощо.
Слід зазначити, що навіть в самому середовищі слов‟янофілів спостерігалася певна строкатість і неоднорідність суспільно-політичних поглядів. Зокрема, розрізняють
«старших» слов‟янофілів (К. Аксаков, І. Киреєвський,
О. Хом‟яков, Ю. Самарін та ін.), «молодших» слов‟янофілів (І. Аксаков, Д. Валуєв, П. Киреєвський, О. Кошельов,
Ф. Чижов та ін.), «офіційних», або «правих», слов‟янофілів
(М. Погодін, С. Шевирьов та ін.), «почвенников»
(А. Григор‟єв, Ф. Достоєвський, М. Страхов та ін.),
«пізніх»
слов‟янофілів,
або
«неослов‟янофілів»
(М. Данилевський, К. Леонтьєв та ін.). Щоправда, останніх
вчені зараховують до представників слов‟янофільства з
численними обумовленнями та застереженнями [11,
с.112].
На початку 40-х рр. ХІХ століття, представники
слов‟янофільства називали себе «московською партією»,
«московським», «руським» чи «слов‟яно-християнським»
напрямом в суспільно-політичному житті ХІХ століття,
«москвичами», «східниками» (російськими «восточниками») на противагу західникам, яких пов‟язували із
Санкт-Петербургом.
Термін «слов‟янофільство» запозичили західники у
прибічників М. Карамзіна, які так називали архаїчну
доктрину міністра народної освіти Російської імперії
О. Шишкова, апологета «слов‟яно-російського стилю» і,
в той же час, автора так званого «чавунного» цензурного
статуту 1826 року, який забороняв друкувати все, що
мало яке-небудь політичне підгрунтя. Відтак західники
стали застосовувати назву «слов‟янофільство» щодо
своїх опонентів – слов‟янофілів 1830-х рр. – з іронічним
підтекстом [7, с.39].
Спочатку змагання слов‟янофільства та західництва
розгорталося у вербальній формі, зокрема на диспутах
першої половини 1840-х рр. у відомих московських
салонах Є.Єлагіної, К.Павлова, Д.Свербеєва, П.Чаадаєва
та ін. [3, с.333]. Від середини 1840-х рр. полеміка
слов‟янофілів та західників перемістилася на сторінки
періодики та стала знаковим явищем російської публіцистики дореформеної доби. Протягом 1840–1850-х рр.
сформувалося досить широке коло періодичних видань,
які дотримувалися слов‟янофільської орієнтації: журнали
«Москвитянин», «Русская беседа», «Сельское благоустройство», газети «Молва» та «Парус», збірники «Московский сборник», «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и
единоплеменных» та ін. [3, с.333-334]. Частина праць
слов‟янофілів поширювалася в рукописному вигляді,
зокрема в копіях, інша частина творів прихильників
слов‟янофільства була заборонена російською цензурою.
Значної популярності слов‟янофільські ідеї набули
завдяки поширенню філософської лірики Ф. Тютчева,
О. Хом‟якова та ін.
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Своєрідність політичних та соціальних засад Росії
представники слов‟янофільства вбачали в гармонійному
співіснуванні всіх станів, у поземельній російській
громаді та артілях, у православних основах суспільства,
яке вони ототожнювали з «єдиним і справжнім» християнством. Слов‟янофіли відстоювали думку, що християнство (православ‟я) з‟явилося на Русі в «чистому,
незайманому» вигляді з Візантії, а не із Заходу, де
вчення Ісуса Христа спотворили раціоналізм та прагматизм
європейських теологів і філософів, поширення індивідуалізму в суспільному житті. Саме на ідеї неповторності та
виключності Росії спиралися погляди слов‟янофілів про
хибність або, принаймні, обмеженість західноєвропейських стандартів економічного, політичного і культурного
розвитку, які в ХІХ столітті породили в Європі соціальну
напруженість і песимізм, спричиняли революційні потрясіння, народні бунти, громадянські війни. Таким
чином народжувалася і формувалася одна із провідних
слов‟янофільських тез про «однобокий раціоналізм»
Заходу, який визначався як абсолютно неприйнятний
для Росії [7, с.43].
Імперія Романових, на переконання представників
слов‟янофільства, мала своєрідний захист від «європейських хвороб» у вигляді відомої «уваровської тріади»
(від імені міністра народної освіти Російської імперії
графа С. Уварова): православ‟я, самодержавство, народність. Втім, на відміну від «правих» слов‟янофілів,
«старші» слов‟янофіли трактували уваровську тріаду в
дусі ідеалізації патріархальних підвалин російського
життя: православ‟я уявлялося як істинне початкове
християнство, соборність та цілісність духу. Самодержавство ототожнювалося з інститутом імперської влади,
зокрема із царем та його місією «добровільного грішника», котрий несе на собі тягар «гріха влади», на яку не
має права [7, с.45]. Народність розглядалася слов‟янофілами як уявна православна община, яка символізує
солідарність та моральність, урештірешт оберігає національний устрій та ідеал громадянського життя. Представники слов‟янофільства вважали общину непорушним
гарантом російської самобутності як у минулому та
сучасному, так і в контексті майбуття. Самі ці національні риси, на думку слов‟янофілів, давали Росії шанс
уникнути жахливих соціальних катаклізмів, властивих
європейському Заходу, віднайти й осягнути свій шлях
подолання внутрішніх конфліктів, а також давали змогу
стати духовним і політичним центром усього слов‟янства [7, с.48].
Схожі особливості своєрідного розвитку слов‟янофіли знаходили і в зарубіжних слов‟ян, особливо в південних (серби, болгари, чорногорці та ін.). Радикально
налаштовані слов‟янофіли обстоювали ідею необхідністі
політичного об‟єднання всіх слов‟ян на основі їх етнічної,
культурної та мовної спільності у межах Російської імперії
(Панславізм), причому не виключали для досягнення цієї
мети застосування військово-політичних заходів [6, с.500].
Слов‟янофіли не мали виразних соціально-політичних та
історичних візій, зокрема виступали із критикою кріпацтва, так як воно, на переконання слов‟янофілів не
відповідало християнським канонам [6, с.501].
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Крім того, ряд слов‟янофілів брали активну участь у
підготовці земельної реформи 1861 року (О. Кошельов,
Ю. Самарін та ін.), а також виступали за скасування
цензури, смертної кари, тілесних покарань (у рамках
військової реформи), за створення гласних судів присяжних та ін. (у рамках судової реформи) [6, с.502].
В той же час, представники слов‟янофільства були
непримиренними противниками соціальної революції,
зокрема розглядали соціалізм і капіталізм як «хворобу
західного духу» [1, с.201]. Слов‟янофіли відводили
російському самодержавству роль моральної сили, котра
в майбутньому може сполучитися із широкою гласністю
та всенародним представництвом. Наприклад, І. Аксаков
був прибічником «ідеальної монархії» і навіть виступав
із проектом самоліквідації дворянства [1, с.203]. Взірець
ідеального суспільного устрою слов‟янофіли пов‟язували з
добою царя Михайла Федоровича Романова (1596–1645
рр.), обраного на царство «всією Руською землею»,
котрий постійно апелював до «громадської думки» –
Земського собору [1, с.203-204]. Російську історію
прихильники слов‟янофільства поділяли на допетровську
та петровську епохи, зокрема, засуджували царя Петра I
за розрив «етичного зв‟язку» з народом, підпорядкування
Церкви державі, за відміну інституту патріаршества,
відмову від самобутніх засад російської культури та
суспільного устрою, запозичення суспільних і культурних
інститутів Заходу тощо [1, с.204]. Наслідком петровських
перетворень, на думку слов‟янофілів, став розкол російського суспільства на європеїзовану інтелігенцію та
народ, що зберігав традиційну руську культуру. З іншого
боку, слов‟янофіли критикували офіційну російську
Церкву, оскільки вважали, що вона перестала розкривати духовний зміст віри та внутрішнє багатство православ‟я [1, с.205-206].
В той же час, представники слов‟янофільства зовсім
не були реакціонерами, якими їх іноді зображують в
історичній літературі. Вони були швидше своєрідними
утопістами. Суспільний ідеал слов‟янофіли вбачали у
вільній від будь-якої речової залежності високоморальній
особистості [7, с.41]. На думку слов‟янофілів, свобода
особистості передбачає, як незалежність від раціональності мислення, так і незалежність від будь-якого
авторитету. Особистість сама пізнає моральну істину і
пізнає її лише розумом, а, згодом, почуттями, вірою,
інтуїтивно. Свобода особистості може бути сприйнята як
сваволя, бо ця свобода підпорядкована моральній необхідності, яка, в свою чергу міститься у релігійних
цінностях. На думку представників слов‟янофільства,
особистість може протистояти суспільству. Однак,
свободу особистості, яка протиставила себе суспільству,
слов‟янофіли порівнювали зі свободою, яку «смерть дає
органічним елементам разлагающегося тіла» [7, с.43].
Джерела моральних відносин представники слов‟янофільства вбачали в гармонійних сімейних стосунках. Крім
того, на їх переконання, за принципом цих відносин має
будуватися громада і держава. В своїх наукових працях
слов‟янофіли любили порівнювати ідеальні соціальні
відносини в суспільстві із гармонійністю поєднання
співаків в хорі [7, с.44].
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нав‟язати тогочасному суспільству думку про необхідність
повернення до старого руського стилю життя, протиставляючи його ранньомодерним європейським запозиченням.
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Наприклад, прихильники слов‟янофільства вбиралися в
одяг, який, за їхніми уявленнями, відповідав російським
національним традиціям, відпускали бороди, котрі
вважалися неодмінною складовою зовнішнього вигляду
як нижчих, так і вищих суспільних станів Московської
держави. У такому вигляді вони з‟являлися на вулицях
Москви, відвідували аристократичні зібрання, зустрічалися
з іноземцями, демонстративно порушували загальноприйнятий суспільний етикет тощо. Ці публічні демонстрації
призвели до урядової реакції, що виявилося у законодавчій забороні дворянству носити бороди у квітні 1849
року [3, с.334]. Згодом були заарештовані деякі слов‟янофіли (І. Аксаков, Ю. Самарін), а рукописи прибічників
слов‟яно-фільства зобов‟язали надсилати на перевірку
до Головного управління цензури. Зі смертю знаних
провідників слов‟янофілів (К. Аксаков, І. Киреєвський,
О. Хом‟яков та ін.) ця світоглядно-ідеологічна і суспільно-політична течія поступово втрачала свою
креативність.
У першій половині 1860-х рр. постав новий різновид
слов‟янофільства, представників якого називали «почвенниками», котрі суттєво відрізнялися від «старших» та
«молодших» слов‟янофілів. Вони гуртувалися навколо
часописів «Время» та «Эпоха» й обстоювали етичнорелігійне зближення освічених класів із «первісним
ґрунтом» (російською «почвою») – народними масами [5, с.272]. У 1870–1880-х рр. до «пізніх слов‟янофілів», або «неослов‟янофілів», зараховували ряд російських інтелектуалів, які виступали з гострою критикою
західної цивілізації, егалітаризму, раціоналізму та прагматизму (теорія культурноісторичних типів М. Данилевського, візія національної самобутності руського етносу
К. Леонтьєва та ін.) [5, с.273].
Висновки. Підбиваючи підсумки пропонованої статті,
слід зазначити, що слов‟янофільство ніколи не було
чимось монолітним, уніфікованим. Кожен мислитель,
якого ми тією чи іншою мірою відносимо до даного напрямку суспільно-політичної думки XIX століття, сформулював свою неповторну концепцію самобутнього,
самодостатнього історичного розвитку, наповнив її
відповідними логічними побудовами та фактажем. Тобто
кожен мислитель повністю індивідуально і неповторно
будував власну концепцію. Так само і в Україні ідеї
слов‟янофільства мали свої національні особливості, які
відбивалися в працях визначних українських вчених.
Література
1. Аксаков К.С. Полное собрание сочинений. Том I.
Изданный
под
редакцией
И.С. Аксакова:
Сочинения
историческия. – М., университетская типография, 1889.
2. Барсов Н.И. Новый метод в богословии // Христианское
Чтение. – 1869. – № 2-4.
3. Благова Т.И. Родоначальники славянофильства. Алексей
Хомяков и Иван Киреевский. – М.: Высшая школа, 1995. –
С.333-336.
4. Гиляров-Платонов Н.П. О судьбе убеждений // Русская
Беседа.– 1860.– №2. – С.16-22.

М., 1978. – С.261-281.
6. Єгоров Б.Ф. Про націоналізм і панславізм слов‘янофілів //
З історії російської культури. – Т.5. (XIX ст.). – М., 1996. –
с.490-525.
7. Каплін О.Д. Слов‘янофільська ідея історичного розвитку
Росії: дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Харківський національний
ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2005.
8. Каплін О.Д. Сутність і види російської монархії в
осмисленні слов‘янофілів // Збірник наукових праць. Серія «Історія
та географія» / Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди.–
Вип. 13.– Харків, 2003. – С.44-48.
9. Оглоблин О. Московська Теорія ІІІ Риму в XVI–XVII ст. –
Мюнхен, 1951. – 432 с.
10. Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1991. –
512 с.
11. Хевроліна В.М. Ідея слов‘янської єдності в
зовнішньополітичних уявленнях пізніх слов‘янофілів (кінець
1870 – сер. 90-х гг. XIX ст.) // Слов‘янський питання: Віхи
історії. – М., 1997. – С.90-99.
12. Хомяков А.С. Письмо к А.Н. Попову о т 23 октября
1848 г. // Полное собрание сочинений – Т.8. – М, 1900. – С.188189.
13. Янковский Ю.З. Из истории русской общественнолитературной мысли 40 – 50-х гг. ХIХ столетия. – К., 1972. –
345 с.
References
1. Aksakov K.S. Polnoe sobranie sochineniy. Tom I. Izdannyiy
pod redaktsiey I.S. Aksakova: Sochineniya istoricheskiya. – M.,
universitetskaya tipografiya, 1889.
2. Barsov N.I. Novyiy metod v bogoslovii // Hristianskoe
Chtenie. – 1869. – № 2-4.
3. Blagova T.I. Rodonachalniki slavyanofilstva. Aleksey Homyakov i
Ivan Kireevskiy. – M.: Vyisshaya shkola, 1995. – S. 333-336.
4. Gilyarov-Platonov N.P. O sudbe ubezhdeniy // Russkaya
Beseda.– 1860.– № 2. – S. 16-22.
5. Dudzinskaya E.A. Russkie slavyanofilyi i zarubezhnoe
slavyanstvo // Metodologicheskie problemyi istorii slavistiki. – M.,
1978. – S. 261-281.
6. Yehorov B.F. Pro natsionalizm i panslavizm slov»yanofiliv //
Z istoriyi rosiys‘koyi kul‘tury. – T.5. (XIX st.). – M., 1996. –
s. 490-525.
7. Kaplin O.D. Slov»yanofil‘s‘ka ideya istorychnoho rozvytku
Rosiyi: dys... d-ra ist. nauk: 07.00.02 / Kharkivs‘kyy natsional‘nyy
un-t im. V.N. Karazina. – Kh., 2005.
8. Kaplin O.D. Sutnist‘ i vydy rosiys‘koyi monarkhiyi v
osmyslenni slov»yanofiliv // Zbirnyk naukovykh prats‘. Seriya
―Istoriya ta heohrafiya‖ / Khark. derzh. ped. un–t im.
H.S. Skovorody.– Vyp. 13.– Kharkiv, 2003. – S. 44–48.
9. Ohloblyn O. Moskovs‘ka Teoriya III Rymu v XVI–XVII st. –
Myunkhen, 1951. – 432 s.
10. Subtel‘nyy O. Ukrayina. Istoriya. – K.: Lybid‘, 1991. – 512 s.
11. Khevrolina V.M. Ideya slov»yans‘koyi yednosti v
zovnishn‘opolitychnykh uyavlennyakh piznikh slov»yanofiliv (kinets‘
1870 – ser. 90-kh hh. XIX st.) // Slov»yans‘kyy pytannya: Vikhy
istoriyi. – M., 1997. – S. 90-99.
12. Homyakov A.S. Pismo k A.N. Popovu o t 23 oktyabrya 1848
g. // Polnoe sobranie sochineniy – T.8. – M, 1900. – S. 188-189.
13. Yankovskiy Yu.Z. Iz istorii russkoy obschestvennoliteraturnoy myisli 40 – 50-h gg. HIH stoletiya. – K., 1972. – 345 s.

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019

182

Gedin M.S.,
Candidate of Historical Sciences, senior lecturer senior lecturer of department of History of Ukraine
Kyiv National Linguistic University, maks300011@ukr.net
Ukraine, Kyiv
RECEPTION SLAVOPHILIZM ON SOCIAL AND POLITICAL IDEA OF THE MID OF XIX CENTURY
Analyzed the history of origin, the formation and the essence of slavophilism as a social-political movement in Russian
Empire and specific historical phenomenon of the social thoughts in the first half-mid of the XIXth century, also his influence
on the Ukrainian historical and social-political thought in the mid of the XIXth century. Viewed, that the sourses of
slavophilism must be search at the beginning of XVth century, when in society were actively discussed two main problems – the
relation of the church to heresy and the decline of moral in the priory. At the beginning of XVIth century retractable the idea of
Moscow as the third Rome, which during of XVIth century was turned into the main ideology of Russian Empire under the
name – «Moscow the Third Rome». The effects and coments about this theory found their way in ideas of slavophiles in the
middle of XIXth century. Mentioned that slavophilism was created an original idea of historical development of the Russia,
and also had been reflected in views and activities of the ukrainian scientists.
Key words: Slavophiles, slavophilism, Slavophile idea, XIXth century, social life.
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ КАДЕТІВ У МЕЖАХ
ПРОГРЕСИВНОГО БЛОКУ (1915-1917 РР.)
Конституційно-демократична партія була однією з найвпливовіших політичних сил Росії та лідером
ліберально-демократичного табору. Саме кадети були ініціаторами та засновниками створення у
IV Державній думі Прогресивного блоку, до складу якого увійшли представники 6 опозиційних політичних
сил щодо політики Кабінету міністрів Росії. Провідну роль у створенні Блоку грав лідер партії кадетів
П.М. Мілюков. Проблеми Росії на Східному фронті, соціально-економічна та політична криза вимагали від
опозиції більш рішучих сил.
Ключові слова: Конституційно-демократична партія, Російська імперія, Державна дума, Прогресивний
блок, П.М. Мілюков.
Актуальність теми. Парламентська діяльність завжди
була і буде одним з головних факторів у діяльності полі-

тичної системи кожної країни. Від рівня незалежності
парламенту від інших гілок влади залежить загальний
рівень демократизму. Сьогодні перед Україною постали
складні виклики: яким шляхом буде рухатися законодавча
влада у вигляді Верховної Ради та її подальша роль у
політичній системі нашої країни взагалі. Тому є сенс
звернутися до досвіду роботи IV Державної думи Росії
та діяльності в ній Прогресивного блоку, провідна роль в
якому належала саме кадетам.
Об’єктом дослідження даної статті – э Конституційнодемократична партія.
Предметом дослідження є діяльність Конституційнодемократичної партії у IV Державній думі та Прогресивному блоці.
Мета роботи полягає в тому, щоб на підставі аналізу
широкого кола джерел та літератури комплексно вивчити
діяльність Конституційно-демократичної партії у
IV Державній думі та дослідити її роль у роботі
Прогресивного блоку.
Після поразки Першої буржуазно-демократичної революції 1905–1907 рр. у Росії та реформ П.А. Столипіна,
Конституційно-демократична партія зазнала значних
втрат: скоротилася чисельність членів, організаційна
робота була обмежена лише центральними губерніями,
члени ЦК ПНС (Партія Народної Свободі) та рядові партійці переслідувалися урядом. Багато уваги партія
кадетів приділяла діяльності в різних товариствах:
грамотності, виборців, у пацифістських організаціях.
Їхні керівники (здебільшого кадети), за посередництвом
цих організацій сприяли децентралізації й демократизації
міського самоврядування та використовували їх у виборчій
компанії до міських дум [1, Спр.31, Арк.I75-I76].
На початку Першої світової війни ПНС значно активізувала свою діяльність. Війна та викликані нею економічні
труднощі об‟єктивно штовхала кадетів та лібералів
взагалі до більш рішучих заходів, насамперед, організаційного плану. Першими цю тенденцію відчули саме кадети,
які в межах IV Думи змогли створити міжпартійну органі-

зацію, яка одержала назву «Прогресивний блок». До неї
увійшли 236 з 422 членів Державної Думи: кадети, прогресисти, земці-октябристи, фракція «Союзу 17 жовтня»,
група центру, частина націоналістів (які стали йменувати
себе «прогресивними націоналістами»). П.М. Мілюков
зазначав, що політична мета блоку полягала в «…останній
спробі знайти мирний шлях виходу з того положення,
яке з кожним днем стає більш небезпечним. Створення
думської більшості дозволило б взяти керівництво
подальшими подіями у Росії [2, с.404]. Сам П.М. Мілюков
вважав свою роль у створенні блоку як кульмінаційний
пункт своєї політичної кар‟єри. Представники інших
політичних партій теж відводили П.М. Мілюкову чільну
роль у створенні блоку.
Для формування політичної коаліції, необхідною умовою є наявність загальних для всіх частин мотивів такого
об‟єднання. На наш погляд, найбільш важливим було
наступне: а) загальні стратегічні цілі (війна до перемоги
й запобігання нової революції); б) спільна тактика
боротьби за заміну уряду іншим, який би найкращім чином
забезпечив би досягнення цієї мети; в) прагнення до
об‟єднання й організації в надпартійних і позапартійних
формах; г) загальні політичні інтереси лібералів із
підприємцями та їх зближення з кадетами; д) наявність
політичних діячів, які були загальновизнаними авторитетами для ліберального табору в цілому.
Крім того, для об‟єднання необхідно було вирішити
ряд важливих проблем. Найбільш складною з них була
проблема взаємовідносин уряду з Державною Думою.
Було очевидно, що кабінет І.Л. Горємикіна, хоча й частково
оновлений, не міг реалізувати програму, запропоновану
Прогресивним блоком. Велику допомогу в цій боротьбі
надали Земський і Міський союзи, вплив і заслуги
яких у суспільстві були значними. Відносно уряду,
П.М. Мілюков настояв на прийнятті формули, за якою
бажаний для блоку уряд повинен був забезпечити «єднання
з усією країною і користуватися її довірою». Ця формула
була навмисно невизначена й не визначала складу
такого уряду, зате вона могла об‟єднати всі частини
блоку. Прогресисти цим не обмежились й внесли свою
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формулу «міністерства відповідальним перед народним
представництвом» [3, стб.122-123]. Це визначало здійснення парламентарного ладу, тобто свого роду переворот,
на який свідомо не могли піти ні верховна влада, ні
права частина блоку.
Важливим кроком до активізації роботи блоку після
прийняття програми й визначення характеру майбутнього
уряду було його зміцнення шляхом зближення з армією.
Це зближення відбувалося за допомогою головнокомандуючого – Великого князя Миколи Миколайовича, який
ставився до цього досить позитивно. Він бачив ті позитивні
практичні результати, які принесла діяльність лібералів
у Земському та Міському coюзах щодо постачання армії,
надання допомоги пораненим й родинам загиблих. Але,
така позиція Миколи Миколайовича та його співпраця з
кадетами призвели до відставки й заміни його Миколою ІІ.
Однією з головних проблем членів Блоку стала співпраця з Державною Радою. Як відомо, права частина
Державної Ради була негативно налаштована проти
думського блокування. Однак політичні настрої усередині
Думи передалися й Державній Раді. Особливо активною
з цього питання була її ліва частина, члени кадетської
партії: К.М. Грімм, В.В. Мелер-Закомельский, граф
Д.А. Олсуфьев, які поділяли кадетські програмні положення. П.М. Мілюков у своїх спогадах наводив думку
про те, що частина Державної Ради під впливом діяльності
блоку змушена була переглянути своє ставлення до
офіційної політики уряду. Навіть деякі праві депутати,
наприклад В.І. Гурко, стали говорити про необхідність
реформ державного управління країною [2, 262, с.409].
Скориставшись сприятливими умовами, П.М. Мілюков
вніс програму блоку на спільне обговорення з членами
Державної Ради. Було проведено кілька загальних нарад
на квартирі В.В. Мелер-Закомельского. У результаті
обговорення програма блоку була прийнята без значних
змін. Ця обставина, звичайно, придавала блоку особливе
значення, тому що знімала перешкоди у проходженні
законопроектів у порядку думської ініціативи через
обидві законодавчі палати. Така радикальна зміна у
системі законодавства, створеного основними законами
1906 р., викликала занепокоєння уряду. Таким чином, це
сприяло більш значному впливу кадетів на прийняття
законопроектів та можливість їхнього здійснення.
Якщо проаналізувати програму блоку, то можна зробити висновок про те, що вона виходила з двох основних
положень: I) створення однорідного уряду, складеного з
осіб, які користувалися довірою країни й спроможного
за короткий час здійснити цю програму, узгодженою
між палатами; 2) радикальна зміна методів керування,
суворе дотримання законності адміністрацією, невтручання військової й цивільної влади до питань, що не стосуються безпосередньо військової справи, засвоєння
послідовної політики, здатної зберегти внутрішній мир й
уникнути зіткнень між соціальними класами й різними
національностями [4, с.15].
Програма блоку визначила ряд заходів щодо здійснення
перерахованих завдань. Сюди відносилися, насамперед,
заходи адміністративні: загальна амністія за політичні й
релігійні проступки, повернення політув‟язнених, припинення релігійних переслідувань, надання автономії
Польщі, скасування обмежень, що накладалося законодав-
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ством на євреїв, заборону переслідувань українців у
Росії й Галичині, відновлення професійних робітничих
союзів. До законодавчих мір можна віднести зрівняння
селян у правах з іншими верстами населення, створення
волосного земства, реформа міських і земських установ [4, с.16].
Багато радянських істориків, які досліджували діяльність КДП (В.С. Дякин, Н.Г. Думова, Є.Д. Черменський),
відзначали непослідовність і половинчастість даної програми. Так, замість радикального вирішення аграрного
питання (наділення селян землею) у програмі говорилося
тільки про зрівняння селян у правах з іншими верстами.
Але необхідно враховувати те положення, що програма
мала на меті об‟єднати досить різноманітні елементи
усередині Думи й бути придатною для уряду. Компроміс
між думськими фракціями був укладений не заради законодавчої програми, а заради заміни уряду, зміни методів
керування країною в умовах війни, для забезпечення
перемоги [5, с.68].
Самі кадети міркували приблизно таким чином: «Як не
судити про повноту програми блоку, не в ній головне, а
в самому утворенні блоку, що є першим практичним кроком і відправною точкою парламентарної боротьби,
якщо ми зможемо зберегти блок, парламентарна боротьба
повинна бути виграна» – так писав у своєму листі до
П.М. Мілюкова І.І. Пеирункевич [6, 193].
Важливим мотивом, яким керувалися кадети при висуванні гасла «уряд довіри» було прагнення досягти компромісу між Прогресивним блоком і ліберальною групою в
уряді І.Л. Горемикіна, спробувати підірвати його не
тільки зовні, але й зсередини. Кадети були впевнені у
тому, що така форма буде прийнятна й для царя, оскільки
не вимагає від нього конституційної реформи: міністри в
новому кабінеті будуть як і раніше призначатися їм
самим і тільки перед ним нести відповідальність. Згода
царя уявлялася тим більше ймовірною, що частина членів
майбутнього уряду вже входила до складу нині діючого
кабінету; з цього числа й планувався прем‟єр-міністр
(О.В. Кривошеїн). Таким чином, як вважали кадети,
можна було здійснити плавну спадковість у справі державного керування. Цареві пропонувався почесний компроміс
із суспільством, а не капітуляція перед ним, яку він не
міг побачити в разі згоді на вимогу «відповідального
міністерства». Крім того, кадети й не прагнули до радикальної зміни уряду на чолі зі Львовим, а хотіли використати перехідну модель уряду на чолі з ліберально налаштованим О.В. Кривошеїним [7, 321 августа 1915 г.].
Для кадетського керівництва гасло «уряд довіри»
було надійним тактичним кроком, яке дозволяло розраховувати на реальний, не пов‟язаний з ризиком успіх.
У цей сприятливий час, коли здавалося, що цар ось-ось
піде на вимоги блоку, кадетське керівництво стало
натякати на бажаність повної зміни міністерств.
«Шукати підходящі кандидатури серед бюрократії, –
заявляла в цей час «Речь», – значить втратити дорогий
час» [7, 21 августа 1915 г.]. Представники Думи були
введені до складу Особливих нарад. Цар, відвідавши
церемонію урочистого відкриття Особливої наради з
оборони 22 серпня 1915 р., здавалося, дав офіційне
схвалення співробітництву між урядом й суспільством.
Прихильники й противники парламентської коаліції
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навіть не уявляли собі, чому Прогресивний блок може
зазнати невдачі [7, 23 августа 1915 г.].
Але в останній момент уряд і цар різко міняють своє
ставлення до співробітництва з блоком. 3 вересня 1915 р.
Дума за рішенням царя припиняє свої засідання більш
ніж на 2 місяці. Починаються зміни уряду, з нього
видаляються ліберальні елементи. Історики по різному
пояснюють таку зміну подій. Так, західні історики
(Р. Пайпс, Р. Пірсон, М. Хемм, У. Розенберг) бачили
тільки суб‟єктивні причини: підбурювання з боку цариці
та Распутіна проти лібералів, буцімто, що царське оточення боялося втратити свої посади, різноманітними діями
та інтригами Горемикіна, який всіма силами намагався
зберегти своє прем‟єрство [8, с.76-97]. М. Хемм також
додає, що уряд відмовився співробітничати із блоком
тому, що бачив в ньому «немічний організм», нездатний
ні на що більше, ніж загальні не принципові заяви. На
наш погляд, така точка зору є помилковою, оскільки в
такому випадку уряду нема чого було б боятися й воно б
у такій коаліції легко б узяло гору й, ініціативу у свої
руки. Сам факт консолідації окремих фракцій говорить
не про слабкості лібералів, а скоріше про їхню силу.
Крім того, у результаті об‟єднання відбувся перерозподіл усередині ліберального табору в цілому. Були
відмежовані недієздатні консервативні елементи, що й
дає підставу говорити про силу блоку. Саме цю тенденцію й мав на увазі уряд.
Більш точно, на наш погляд, пояснює ці події
В.В. Комин, який з приводу програми блоку сказав:
«Однак, й цю, слабку спробу буржуазії наблизити себе
до уряду, самодержавство й праві зустріли з відвертою
ворожістю, розглядаючи це як прагнення до обмеження
самодержавної влади царя» [9, с.60]. Крім названих вище
причин, на наш погляд, важливою домінантою цього була
успішна діяльність кадетів у громадських організаціях
(земських і міських союзах). Уряд боявся, що, поділивши
політичну владу з лібералами, він втратить свої провідні
позиції. Важливим фактором залишалася складна соціально-економічна ситуація у країни та невдачі на фронтах.
Факт відмови царату від активного співробітництва із
блоком вплинув на подальший хід подій у Росії. По суті,
програма блоку була «актом національного примирення»,
«актом національної згоди», могла стати позитивною
альтернативою подальшого розвитку країни. Вона здатна
була консолідувати значну частину суспільства, ліквідувати політичні розбіжності й у такий спосіб пом‟якшити
політичну напруженість у країні, стабілізувати соціальний мир. Така перспектива влаштовувала б більшість
суспільства, включаючи робітників і селян, але вона не
влаштовувала уряд, бюрократію й чиновництво, які не
бажали поступитися хоч малою частиною своїх прав та
привілеїв. Відкинувши вимоги блоку, цар значно ускладнив своє становище. Після цього почалася урядова
криза, склад кабінету міністрів постійно змінювався.
У країні наростала економічна та політична криза, яка і
призвела до революції.
Восени 1916 р. всередині країни політичні умови
продовжували ускладнюватися, а надій на реалізацію
програми Прогресивного блоку майже не залишалося.
Активізувався революційний рух серед робітничого
класу, на селі, в армії та на флоті. Активність пролетаріату
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викликала занепокоєння серед лібералів. 24 жовтня
1916 р. А.І. Шингарьов на засіданні бюро Прогресивного
блоку так сформував нову політичну ситуацію в Росії:
«Показати гірше того, що є, неможливо. Усередині країни
починається голод. Місто напередодні неможливості
придбати хліб. Робітники під впливом лівих, майже
готові вийти на вулицю» [10, Арк.14].
За таких умов 1 листопада 1916 р. відкрилася сесія
Думи. Відома ця сесія, перш за все, промовою
П.М. Мілюкова, у якій він розкритикував військову й
економічну неспроможність політики царського оточення
й уряду. От що пізніше писав сам Мілюков із цього приводу: «…я усвідомлював той ризик, якому піддавався,
але вважав за необхідне з ним не рахуватися, тому що,
дійсно, наступала "рішуча година", я говорив про плітки
про "зраду", які нестримно поширюються по країні, про
дії уряду, які збуджують громадське обурення, при чому
в кожному випадку надавав слухачам вирішити, "дурість
це чи зрада"? "Аудиторія рішуче підтримала своїм
схваленням друге тлумачення – навіть там, де сам я не
був у ньому цілком впевнений"» [2, с.445].
Промова П.М. Мілюкова справила велике враження не
тільки на членів Думи, але й на все суспільство. І хоча
вона була заборонена для публікації, мільйони екземплярів
вдалося надруковати і розповсюдити по всій країні. За
промовою лідера кадетів встановилася репутація сигналу
до початку революції. Пізніше сам П.М. Мілюков відверто
зізнався: – «Я цього не бажав, але величезним мультиплікатором отриманого враження з‟явився розповсюдженій
у країні настрій [2, 512]. З цього видно, що навіть йдучи
на такий рішучий крок, П.М. Мілюков ніяким чином не
хотів викликати революцію. Мета була зовсім інша:
шляхом реформ «зверху» провести необхідні перетворення. Здавалося, що цього разу кадети досягнуть більшого.
Уже 10 листопада прем‟єр-міністра Штюрмера було звільнено, на його місце був призначений О.Ф. Трепов. Кадети
до останнього моменту, до самого від‟їзду Трепова в
ставку (для затвердження проекту зміни уряду) «не
втрачали надії, що так чи інакше візьмуть участь у формуванні нового кабінету» [3, Спр.27, Арк.36]. Але, серед
членів нового кабінету не виявилося жодного представника ліберальної опозиції.
Своє завдання кадети бачили в тому, щоб використати майбутні перетворення «на верху влади» у своїх
цілях. Блок виходив із припущення, що при перевороті
так чи інакше Миколу ІІ буде усунуто з престолу. «Блок
погоджувався на передачу влади монарха до законного
спадкоємця Олексія й на регентство до його повноліття
великого князя Михайла Олександровича. М‟який характер великого князя й малолітство спадкоємця здавалися доброю гарантією переходу до конституційного
ладу» [2, с.9].
Праві кадетські лідери, також шукали свої варіанти
боротьби за досягнення своєї мети. На відміну від
«лівих», які навіть припускали співробітництво із соціалістичними партіями й рішучий тиск на уряд, «праві»
прагнули бути гарантом компромісу між ліберальною
опозицією й урядом. Значну активність виявив у цьому
питанні правий кадет В.А. Маклаков [11, с.184]. Він
докладав чимало зусиль до встановлення союзу із представниками царської бюрократії, шукав однодумців у
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придворних колах, серед великих князів, прагнув координувати дії Прогресивного блоку та ліберальної опозиції [11, с.185].
Висновки. Таким чином, ПНС відігравала значну роль
у створенні та роботі Прогресивного блоку, впливала на
провідні кола політичної системи Росії. Партія кадетів
мала власну стратегію щодо діяльності у межах Блоку та
різноманітну тактику вирішення найбільш важливих
проблем соціально-економічного і політичного розвитку
Росії напередодні революційних подій 1917 року.
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REGARDING THE ISSUE OF THE ROLE OF CONSTITUTIONAL DEMOCRATIC PARTY OF CADETS
WITHIN THE BOUNDARIES OF THE PROGRESSIVE BLOC (1915–1917)
The Constitutional Democratic Party was one of the most influential political forces of Russia as well as the leader of the
Liberal Democratic Camp. Namely, cadets were initiators and founders of the Progressive Bloc at the IV State Duma,
comprising representatives of 6 oppositional political forces, regarding the politics of the Cabinet of Ministers of Russia. The
leader of the Constitutional Democratic Party P. Milyukov made a great contribution to the Bloc creation. Russian problems
at the Eastern frontline, social and political crisis demanded more decisive actions from the opposition.
Key words: The Constitutional Democratic Party, the Russian Empire, the State Duma, the Progressive Bloc,
P.M. Milyukov.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ УПРОДОВЖ
ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ–СЕРЕДИНИ ХХ СТ.:
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ
ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті представлено соціально-політичні і економічні чинники забезпечення сільського господарства
України упродовж останньої третини ХІХ – середини ХХ століття в контексті розгортання історичних
подій на вітчизняних землях. З‘ясовано, що поруч із веденням сільського господарства системно розвивалося
проведення колективних дослідів з питань найпростіших прийомів удосконалення сільськогосподарського
виробництва, обробітку ґрунту, з‘ясування доцільності внесення на певній території мінеральних добрив,
випробування сортів різних польових рослин, травосіяння, поліпшення луків, вирощування кукурудзи і
коренеплодів, використання для посіву насіння високої якості та ін. Показано вплив соціально-політичних і
економічних умов на розвиток колгоспної дослідної справи в Україні спочатку у вигляді хат-лабораторій
(1934–1948), потім будинків агрикультури та колгоспних дослідних станцій (1949–1960). Продемонстровано,
що колгоспна дослідна справа проіснувала в активній формі реального експериментаторства на новітній для
свого часу науковій основі для потреб місцевих ґрунтово-кліматичних умов деякою мірою як доповнююча
демонстраційна альтернатива класичного галузевого дослідництва.
Ключові слова: сільське господарство, колективні досліди, колгоспна дослідна справа, хата-лабораторія,
будинок сільськогосподарської культури, колгоспна дослідна станція.

Постановка проблеми. Технічні зрушення світового ґатунку мали величезний вплив на розвиток продуктив-

них сил та процес індустріалізації в різних країнах світу.
Головним змістом зрушень у провідних країнах Західної
Європи і США було суттєве зростання обсягів промислового виробництва, зокрема загальний обсяг світового
промислового виробництва з 1870 по 1900 рр. зріс у три
рази. Розвиток промисловості домінував над сільським
господарством. Саме піднесення світової науки і техніки
наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. активно вплинуло на
розвиток продуктивних сил, сприяло завершенню їх
індустріалізації та створило умови для утворення
монополій [1]. Саме у цей період, точніше з другої половини ХІХ ст., у сільському господарстві Російської
імперії та її складової – України, з‟явилося галузеве
колективне дослідництво з метою покращення родючості
земель та підняття врожайності сільськогосподарських
культур. Спочатку все здійснювалося завдяки прояву
приватної ініціативи і сприяння галузевих товариств.
Відбувався пошук форм галузевого дослідництва для
ознайомлення всіх бажаючих з основними формами культури землеробства, бралося до уваги все найкраще з
іноземного досвіду.
Мета роботи. Проаналізувати соціально-політичні та
економічні чинники ведення сільського господарства
України упродовж останньої третини ХІХ – середини
ХХ ст. в контексті розгортання історичних подій на
вітчизняних землях. Дослідити розвиток колективного
дослідництва у різних його проявах, зокрема колгоспної
дослідної справи в УРСР спочатку у вигляді хатлабораторій (1934–1948), потім будинків агрикультури
та колгоспних дослідних станцій (1949–1960). Довести,
що колгоспна дослідна справа проіснувала в активній
формі реального експериментаторства на новітній для

свого часу науковій основі для потреб місцевих
ґрунтово-кліматичних умов деякою мірою як доповнююча демонстраційна альтернатива класичного галузевого дослідництва.
Виклад основного матеріалу. Шлях приватної ініціативи у становленні різних галузей наукових знань та
пошуків організаційних форм упродовж останньої третини
ХІХ століття набув державної підтримки вже наприкінці
століття. Певним зрізом розвитку сільськогосподарської
дослідної справи можна назвати функціонування галузевих
товариств, дослідних полів і станцій, які стали дієвими
осередками дослідницької діяльності для потреб сільськогосподарської галузі [2].
У перші десять-п‟ятнадцять років ХХ століття
особливо системно колективні досліди проводилися у
різноманітних господарствах через сільськогосподарські
товариства, губернські і повітові земства, навчальні
заклади та діючі галузеві дослідні установи, що були
розповсюджені у восьми українських губерніях, особливо у Катеринославській, Київській, Чернігівській [3].
Збільшенню кількості бажаючих їх здійснювати
незалежно від статків сприяла спеціальна субсидія
Департаменту землеробства, що до подій 1917 року
щорічно збільшувалась. Отримані результати у сукупності дозволили рекомендаційно й теоретично збагатити
сільськогосподарську дослідну справу як галузь знань.
Ситуація змінилася наприкінці другого десятиріччя
під час революційних подій 1917–1921 рр. зі створенням
координуючого центру сільськогосподарської дослідної
справи, предтечі Національної академії аграрних наук
України – Сільськогосподарського вченого (згодом
наукового) комітету України (СГВКУ), який постав на
базі сільськогосподарського відділу Міністерства
земельних справ і функціонував до 1927 р.
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Перші колективні досліди ставилися з метою отримання результатів щодо шляхів впровадження мінеральних
добрив у сільському господарстві. Так, проведенню
колективних дослідів на дослідних полях у межах своїх
маєтків П. Кочубеєм (1872 р.) і князем В. Кудашевим
(1879 р.) передували лише Дослідно-контрольна станція
при Ризькій політехніці (1864 р.) та чотири дослідні поля
або дворічні колективні досліди з мінеральними добривами
Імператорського Вільного економічного товариства
(1867 р.) [4, 5]. Ці та багато інших подальших колективних
дослідів протягом перших кількох десятирічь ХХ ст.
стали так би мовити предтечами піднесення вітчизняного
дослідництва та підґрунтям розвитку колгоспної дослідної
справи упродовж 1934–1956 рр. як системи організації
наукового забезпечення аграрного виробництва УСРР/
УРСР.
З точки зору економічного та соціально-політичного
становища міжвоєнне двадцятиріччя – 1919–1939 рр.
було найнестабільнішим періодом у світовій історії.
Його можна умовно поділити на етапи: 1919–1921 рр. –
повоєнний кризовий стан; 1922–1928 рр. – відносно
стабільний економічний розвиток; 1929–1933 рр. –
світова економічна криза; 1934–1939 рр. – етап поступової
ліквідації наслідків економічної кризи та передвоєнної
економічної кон‟юнктури. Можна також свідчити, що
після революційних подій 1917 р. реального поширення
набули Будинки селянина (або Селянські будинки) як
осередки культурно-освітньої роботи на селі, що містили
оновлені погляди на сільське господарство і на науку
взагалі [6].
Після проведення Наради представників дослідної
справи у Москві 12–14 листопада 1918 р., введення в дію
ленінського декрету від 8 лютого 1919 р. «Про прийняття
на кошти держави усі сільськогосподарські дослідні
установи» та із остаточним встановленням радянської
влади, функції випровадження нових здобутків вітчизняної
аграрної науки у виробництво в РСФРР та УСРР координували відділи пристосування (або ж відділи застосування)
при діючих галузевих дослідницьких інституціях. Цю
функцію також було покладено на новостворені у 1925 р.
економічні відділи, а згодом – на бюро селян-дослідників. Однак в умовах започаткованого у 1928 р. колгоспнорадгоспного будівництва, ці нові утворення не задовольняли повністю всі потреби у нових знаннях [7, с.115].
До речі, у другій половині 20-х років минулого століття
в УСРР дослідні станції асоціювалися вже як досвідні, а
питаннями проведення колективних дослідів, на відміну
від РСФРР, продовжували опікуватися відділи пристосування при крайових та районних сільськогосподарських
станціях. Вже на початку 30-х років відділи пристосування
УСРР почали створюватися навіть при дослідних полях
з метою ознайомлення населення з роботою, влаштування
екскурсій, проведення бесід, виставок, закладки
показових ділянок та ін. [8].
Аналізуючи економічне та соціально-політичне становища, слід відмітити етап – світова економічна криза
1929–1933 рр. Вона відома в історії як «велика депресія»,
що охопила майже всі країни світу та відкинула їх економіку на кілька десятирічь назад, іноді до рівня межі XIX–
XX ст. Її вплив на окремі країни був різним. Найбільше
постраждали від кризи Сполучені Штати Америки, але і
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в інших країнах вона носила надзвичайно жорстокий та
нищівний характер. Країни шукали і випробовували
різні шляхи виходу з кризи, зокрема за допомогою прийняття різних законодавчих документів (Закон про регулювання сільського господарства (1933 р.) та ін.). Крім
того, приймалися заходи, спрямовані на рефінансування
фермерської заборгованості. У результаті припинився
продаж розорених господарств [9].
В 20–30-ті роки минулого століття сільське господарство України разом із промисловістю у своєму розвитку
мало певні здобутки. Вони були б ще вагомішими, якби
аграрний сектор республіки не був «донором» промисловості, що особливо простежується на початку 30-х років.
Із сільськогосподарської галузі фактично безкоштовно
викачували хліб та сировину, а селян організовано за
рахунок привабливості «нового життя» переселяли до
міст для роботи на новозбудованих фабриках і заводах.
Запроваджена колективізація сільського господарства,
що здійснювалася в УСРР на основі рішень ХV з‟їзду
ВКП(б) у грудні 1927 р. мала досить суперечливі, а
часто і трагічні наслідки. В ході з‟їзду йшлося про
розвиток усіх форм кооперування, про поступовий перехід
до колективних форм обробітку землі на основі нової
техніки. Однак не визначалися ні терміни, ні єдина
форма чи спосіб кооперування селянських господарств.
У ході хлібних заготівель політика всілякого розвитку
кооперування в усіх його формах поступово деформувалася в підтримку виключно одного різновиду кооперації
– колективного господарства (колгоспу).
Партійно-державні органи розпочали прискорення
організації колгоспів з весни 1928 р., заклик «суцільної
колективізації» цілих округів було оголошено з літа 1929 р.,
а на обласному рівні це завдання було поставлене вже з
жовтня 1929 р. Колгоспне будівництво здійснювалося
територіально та прискорено. Опір селянських мас
примусовій колективізації придушувався найжорстокішими заходами. Первісними їх жертвами стали розкуркулені
заможні селяни. Перша хвиля розкуркулення в Україні
прийшлася на другу половину січня – початок березня
1930 р. Вона охопила 2525 тис. селянських господарств
із загальної кількості 5045 тис. господарств. Станом на
10 березня 1930 р. під розкуркулення підпало 61887 господарств (тобто 2,5% їх загальної кількості). Було експропрійовано 582 тис. га землі, 58,6 тис. голів робочої худоби.
Конфісковане майно вартістю в 40,3 млн крб. передали
до неподільних фондів колгоспів. Розкуркулених часто
депортували за межі України. Тільки за період 1930–
першої половини 1931 р. з країни було депортовано 95,8
тис. родин. Загальна кількість експропрійованих селянських господарств становила близько 200 тис.
Новостворені колгоспи не справлялися з покладеними
на них функціями, зокрема щодо виконання хлібозаготівельних планів. Через відсутність у колгоспників
матеріальної зацікавленості у підвищенні громадського
виробництва колгоспів, низький рівень механізації і
машинізації, отоварювання трудоднів за залишковим
принципом тощо, сільськогосподарське виробництво
почало швидко деградувати. З року в рік у першій п‟ятирічці обсяг державних заготівель ставав усе меншим [10].
Зацарювала тоталітарна система влади невід‟ємною
частиною якої був репресивний апарат, що тримав суспі-
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льні процеси під жорстким контролем, знищуючи будьяку опозицію сталінському режиму, будь-які прояви
інакомислення. Органи ДПУ–НКВС розгорнули масові
репресії проти всіх прошарків населення.
Починаючи з 1929 р. масові репресії трьома хвилями
прокотилися по Україні: перша – 1929–1931 рр. – примусова колективізація і розкуркулення, процес «Спілки
Визволення України (СВУ)», ліквідація УАПЦ; друга –
1932–1934 рр. – штучний голод, «постишевський» терор
(проти інтелігенції та партпрацівників); третя – 1936–
1938 рр. – так званий «великий терор», в центрі якого
були репресії проти військових [11].
Уряд СРСР на союзному та республіканському рівнях
вишукував шляхи покращення боротьби з незадовільним
станом сільського господарства. Вирішили, що підвищення
рівня життя суспільства можливе через тісну співпрацю
аграрної науки і виробництва. Так, вважалося, що підійшов
час зміни пріоритетів для науки. Державою були поставленні нові завдання з колективізації перед наукою.
Зокрема, створено Всесоюзну академію сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна (ВАСГНІЛ) – вищу
науково-дослідницьку та координаційно-методичну
установу з водного, лісового і сільського господарства
СРСР (згідно з постановою Ради Народних Комісарів
СРСР від 25 червня 1929 р. «Про організацію Всесоюзної
академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна»),
до системи якої входило понад 150 наукових установ.
Однак буквально в перші роки її діяльності визначалося
багато прорахунків. Також наприкінці 20-х років ХХ ст.
в СРСР запроваджували Інститут селян-дослідників, але
під методичним та організаційним керівництвом діючих
класичних науково-дослідних інститутів із мережею на
рівні чи не кожного села. Така мережа мала відповідати
двом основним принципам – охоплювати всі типові райони
області та розгортатися саме у місцях тих районів, які
представляли найсприятливіші умови для впровадження
випробувань» [12].
Настав час, коли, враховуючи результати напрацювань
та можливості всіх попередніх форм галузевого дослідництва (колективні досліди, колективні ділянки, дослідні
поля, дослідні станції) в УСРР відповідно до наказу
№ 165 від 16 квітня 1934 р. «Про організацію колгоспних
хат-лабораторій» відбулося узаконення діяльності нової
форми – хат-лабораторій. З цього моменту розпочався
відлік функціонування колгоспної дослідної справи. Із
кожним роком з‟являлося все більше хат-лабораторій на
чолі з їх завідувачами та активом, які за допомогою
звичайних трударів – колгоспників впроваджували у
колгоспне виробництво нові прийоми агротехніки і
найновіші досягнення сільськогосподарської науки в
галузі яровизації, селекції; застосовували різні добрива;
використовували нові агротехнічні прийоми з догляду за
сільськогосподарськими культурами, які забезпечували
одержання високих урожаїв зернових, технічних і кормових культур; розвивали справу вивчення та відшукування
способів боротьби з шкідниками.
Період 1939–1950 рр. насичений різними подіями в
суспільно-політичному та економічному житті України.
Зокрема, приєднанням західноукраїнських земель до
УРСР та їх економічним розвитком; початком Великої
Вітчизняної війни та воєнною перебудовою народного
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господарства; важливою роллю України в економічній
перемозі СРСР; відбудовою народногосподарського комплексу України та її напрямками.
Наприкінці 1939 р. західноукраїнські землі були
включені до складу УРСР, а в 1940 р. були приєднані й
землі Буковини і Бессарабії. У цей період зазнала перебудови й сільськогосподарська галузь на новоприєднаних
землях. На селі радянською владою створені «селянські
комітети». Вони розпочали розподіл поміщицьких земель,
реманенту, худоби, посівного матеріалу. Однак, отримавши землю (понад 1 млн га), селяни відчували певний страх
перед колективізацією. І небезпідставно: адже вже в
1940 р. створюються перші колгоспи, а до середини 1941 р.
було колективізовано до 13% селянських господарств.
Значна частина тих, хто не бажав вступати у створені
колгоспи, були депортовані. Велику роль у створенні
колгоспів відігравали машинно-тракторні станції (МТС),
яких у цей період налічувалось тут 182. Згодом стає
зрозумілим, що приєднання західної частини українських
земель до України в рамках СРСР було здійснене в умовах
протистояння двох тоталітарних систем і насильницькими
методами.
Стосовно загального стану економіки УРСР у 1939–
1941 рр. з певністю можна сказати, що її роль в народногосподарському комплексі СРСР залишалася надзвичайно важливою. Зростаюча мілітаризація економіки країни
відбилася і на економічному потенціалі республіки.
Також Україна залишалася одним з основних районів
СРСР з виробництва зернових та технічних культур,
даючи третину союзного виробництва зерна, 60% цукрових
буряків.
З перших днів війни Україна стала ареною найжорстокіших боїв. Сюди було кинуто групу армій «Південь»,
до складу якої входили румунські та угорські війська. За
п‟ять місяців війни ворогу вдалось просунутися на 900–
1200 км у глиб України. Неокупованими залишилися лише
території на сході. До листопада 1941 р. ворогом були
окуповані території, де до війни проживало 40% населення
країни, вироблялось 68% чавуну, 58% сталі, 60% алюмінію, видобувалося 63% вугілля, отримували 84% цукру,
находилося 38% великої рогатої худоби і 60% поголів‟я
свиней. Тут було 41% усіх залізничних колій СРСР. Отже,
перші півроку війни стали найтяжчими для радянської
економіки.
У надзвичайно складній ситуації опинилося сільське
господарство України. В дуже короткий термін території
Західної та Правобережної України були окуповані
німецькими військами, а отже, зібрати врожай та провести
евакуацію тут просто не встигли. Але на Лівобережжі
врожай почали збирати форсованими темпами. Там, де
це було можливо, зерно збирали та відправляли на заготівельні пункти, а де такої можливості не було – його
попросту спалювали; знищенню підлягала й худоба, і
сільськогосподарський реманент. Дослідна справа в
межах колгоспів також зазнала
З метою більш ефективної експлуатації аграрного сектору України вирішено було зберегти його колгоспну
організацію під іншою назвою, що в певній мірі забезпечувало реалізацію поставлених завдань. У роки окупації до
85% надходжень продуктів у Німеччину йшло з України.
Протягом 1943–1944 рр. окупанти вивезли з України до
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Німеччини 9 млн т зерна, 622 тис. т м‟ясних продуктів,
950 тис. т олії, 400 тис. т цукру та багато інших продуктів.
Не обмежуючись вивезенням сільськогосподарської
продукції, окупанти грабували колгоспи та радгоспи,
машинно-тракторні станції, демонтуючи та відправляючи
в Німеччину техніку, верстати, обладнання. Все це
супроводжувалося жорстокими каральними акціями, що
призвело до повного знищення понад 250 сіл.
Найродючіші українські землі роздавалися німецьким
землевласникам. Було створено більше ніж 2 тис. маєтків,
які охоплювали 6,3 млн га землі. Створювалися й більш
дрібні хутірські господарства, які передавалися у
власність українцям німецького походження, так званим
«фольксдойчам». Не обмежуючись цим, 1 жовтня 1942 р.
окупаційна влада видала розпорядження про насильницьке
вигнання українського населення з власних земель та
утворення на них спеціальних селищ («хегенвальдів»). За
цим розпорядженням лише у восьми західних областях
України було висилено 357 тис. селянських дворів. Усе
це супроводжувалося прямим грабунком селянства шляхом
встановлення натуральних та грошових поборів, посилених
системою різноманітних штрафів та контрибуцій.
Роком великого переломом у ході війни став 1943-й.
Наприкінці літа цього року радянські війська вступили
на землю України. Відступаючи під тиском Червоної
Армії, гітлерівці вдалися до тактики «спаленої землі».
Край лежав у руїнах. Одразу ж після визволення від окупації розпочалася відбудова народного господарства
України. Ще в серпні 1943 р. було прийнято постанову
«Про невідкладні заходи щодо відбудови народного
господарства в районах, звільнених від німецької
окупації». У результаті самовідданої праці українського
народу до кінця війни в Україні вдалося відновити до
30% довоєнних виробничих потужностей. Дещо повільніше відроджувалося сільське господарство, заклади
науки, культури, житловий фонд та комунальне господарство міст і сіл. Промисловість і сільське господарство
України були вщент зруйновані.
Із повоєнними змінами завдань перед сільським господарством УРСР, у зв‟язку із запровадженням і освоєнням
колгоспами та радгоспами травопільної системи землеробства, створенням кормової бази для зростаючого тваринництва і збільшенням валового збору зернових, технічних
культур і трав, перший секретар КП(б)У тов. М.С. Хрущов
на зміну хатам-лабораторіям висунув ідею організації
будинків сільськогосподарської культури. На ХVI з‟їзді
КП(б)У він задекларував ідею щодо створення нової
колгоспної дослідної лабораторії з невеликою, поблизу
розташованою, ділянкою землі, де можна було б підвищувати рівень сільськогосподарських знань колгоспників,
проводити спостереження, досліди і аналізи з найважливіших питань колгоспного виробництва. Хата-лабораторія,
що існувала понад десять років, втратила своє значення
на користь добре впорядкованого колгоспного будинку
сільськогосподарської культури [13]. Таким чином,
хати-лабораторії дещо змінили свою мету, напрями
діяльності і переформувалися у будинки сільськогосподарської культури.
Відбудова сільського господарства йшла повільними
темпами. Ситуація з відбудовою ще більше погіршилася
через збіг із голодом 1946–1947 рр. Основні зернові
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райони СРСР охопила надзвичайно сильна посуха, а в
Україні становище було гіршим, ніж в інших регіонах.
Відбувся повтор трагедії 1932–1933 рр. Україна, яка
після війни поверталася до мирного життя, терпіла від
посухи та неврожаю.
Невиконання планів хлібозаготівель постановами ЦК
КП(б)У вважалося злочином перед партією і державою.
Але, незважаючи на те, що під репресивним тиском колгоспи здавали майже все вирощене, надходження хліба
було дуже повільним, а план виконано лише на 62%.
«Центр» вважав, що плани держпоставок не виконувалися
не через об‟єктивні причини, а тому що радянські та
партійні органи не вели більшовицької боротьби за хліб,
проявляли терпимість до «несумлінного ставлення до
державних інтересів». Деякі керівники на місцях,
примушували голів колгоспів брати підвищені зобов‟язання з поставок хліба державі. Ігноруючи поширення голоду
в Україні, вилучене силою з господарств зерно щедро
відправлялося за межі країни. Численні джерела підтверджують, що воно відвантажувалося до Польщі, Чехословаччини, Болгарії і навіть до Франції.
Недостатні капітальні вкладення в розвиток сільського
господарства негативно позначилися на його відбудові.
Разом із вкладеннями колгоспів вони становили лише
15% від загальних. До того ж саме в сільському господарстві особливо болюче відбивалося утвердження старих
порядків, небажання йти на будь-які реформи, що могли
б послабити жорсткий контроль з боку держави. В цілому
ж воно утримувалося не на особистій заінтересованості
селянина-колгоспника в результатах праці, а на позаекономічному примусі. Кожний колгоспник повинен був
виконати певний обсяг робіт у колгоспі, за невиконання
яких він міг бути підданий репресіям – позбавленню
свободи або позбавленню присадибної ділянки. А саме
присадибна ділянка була основним джерелом існування
колгоспника, з якої він отримував продукти харчування
для себе та своєї сім‟ї; реалізація їх надлишків на ринку
становила для нього єдине джерело грошових надходжень.
Адже на трудодень колгоспники не отримували майже
нічого. Так, в Україні в 1946 р. колгоспники в середньому
отримували близько 1 кг зерна та 1 крб. грошима.
Урядовими указами 1946 р. були затверджені жорсткі
розміри присадибних ділянок, вилучені всі «надлишки»
землі. Встановлено надзвичайно високі податки на
продукцію присадибних ділянок, у результаті чого
вирощувати городину, розводити сади, утримувати
худобу стало вкрай невигідно. Проголошено боротьбу з
так званими «порушниками статуту сільськогосподарської
артілі», яка вилилася в різке скорочення присадибних
ділянок, знищення садів та виноградників, скорочення
поголів‟я домашньої худоби та птиці, в результаті
загальний стан сільського господарства ще більше
погіршився.
Відповідно до таємного указу «Про виселення з УРСР
осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в
сільському господарстві та ведуть антигромадянський,
паразитичний спосіб життя», прийнятого Президією
Верховної Ради СРСР 21 лютого 1948 р., велика кількість
осіб (12 тис.) була депортована до Сибіру та в інші віддалені райони СРСР. Майже 20 тис. колгоспників отримали
«попередження», багатьох з них примусили підписати
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письмові зобов‟язання виробляти встановлений «мінімум».
Таким чином, пряме насильство, репресії, примушування
були головними методами в процесі відбудови сільського

господарства.
У новоприєднаних західних регіонах України відбувалися перетворення, які повинні були уніфікувати життя
західноукраїнського регіону з іншими.
Початок 50-х років ХХ століття в РСФРР з‟явилася нова
форма колгоспної дослідної справи – колгоспні дослідні
станції. За визначенням вченого-агрохіміка і ґрунтознавця
професора О.Т. Калачикова вони являли собою вищу форму дослідної установи в колгоспі порівняно з будинками
сільськогосподарської культури [14]. На жаль, колгоспні
дослідні станції – чергова удосконалена форма колгоспної
дослідної справи проіснували недовго. Та й сама колгоспна
дослідна справа, як поняття, розчинилася у череді
аграрних реформувань.
Колективізація, яка проводилася примусовими методами, набувала поширення. Зокрема, в 1950 р. було об‟єднано в колгоспи 93% селянських господарств. Сюди спрямовувалися люди зі східних регіонів, здатні забезпечити
курс на колективізацію (до кінця четвертої п‟ятирічки –
15 тис. осіб, які вважалися фахівцями в сільському
господарстві). Політичний контроль забезпечували
політвідділи МТС. У штучно створених колгоспах виникали проблеми, у деяких зовсім не видавали нічого на трудодні, в інших – виплати були мізерними. Це аж ніяк не
спонукало селян до праці, значна частина їх (до 45%) не
виробляли обов‟язкового мінімуму трудоднів. А радянська
пропаганда всіляко вихваляла переваги колгоспного
ладу.
Відбудова та розвиток господарства України в повоєнні
роки відбувалися в умовах, коли всі українські землі
(крім крайніх західних, що залишилися у складі Польщі)
опинилися у межах однієї держави. Територія України
на кінець 1945 р. розширилася до понад 580 тис. км2.
У 1954 р. до України включено Крим [15].
Початок 50-х рр. ХХ ст., враховуючи попередні складні
30-ті та 40-ві рр., ознаменований черговим проведення
реформ у сільському господарстві як СРСР взагалі, так і
УРСР зокрема. Головним завданням у цей час стало вирішення продовольчої проблеми, яка вимагала радикальних
реформ усього процесу сільськогосподарського виробництва. Так, 3–7 вересня 1953 р. у Москві відбувся пленум
ЦК КПРС, як політична подія, що мала важливе значення
для розвитку аграрного виробництва в СРСР. На ньому
було прийнято постанову «Про заходи подальшого розвитку сільського господарства СРСР» і намічено заходи,
спрямовані на піднесення сільського господарства.
В ході його проведення вперше за довгі роки було піддано критиці аграрну політику Й.В. Сталіна та зроблено
спробу її реформувати. Нове партійно-державне керівництво в пріоритеті прагнуло здійснити соціальну переорієнтацію економіки країни, зокрема сільського господарства [16].
З цього часу велику увагу приділялося розвиткові
аграрного сектору. Упродовж 1953–1964 р. відбулося 14
пленумів ІДК КПУ з питань розвитку сільського господарства. До основних питань належали наступні:
 Зміцнення матеріально-технічної бази колгоспів.
 Вживання заходів із посилення матеріальної зацікавленості колгоспників у суспільному виробництві, а
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тому було підвищено закупівельні ціни на продукцію
сільського господарства. Упродовж 1952–1958 рр. закупівельні ціни на зерно збільшилися у 7, на картоплю –
у 8 разів, а на продукти тваринництва – у 5,5 раз.
 Перехід від жорсткого планування до поєднання
централізованого планування з господарською самостійністю колгоспів і радгоспів. Отримання колгоспами та
радгоспами прав на самостійне визначення розмірів посівних площ, кількості худоби тощо.
 Поліпшення якісного складу керівників сільськогосподарського виробництва за рахунок направлення до
сіл великої кількості спеціалістів.
 Реорганізація МТС, унаслідок якої ліквідовано МТС і
продано техніку колгоспам (1958 р.). Необхідність викуповувати техніку в МТС, а надалі – купувати її в держави
важким тягарем лягала на слабку економіку колгоспів.
 Впровадження у практику екстенсивного методу розвитку – підняттям цілини (за вказівкою М. Хрущова),
що призвело до екологічної катастрофи після розорення
майже 16 млн га незайманих земель Казахстану та Сибіру.
Так намагалися вирішити продовольчу проблему. УРСР
взяла на себе велику частину витрат у цій справі (до
1956 р. із України на цілину було відправлено тисячі
тракторів, 80 тис. досвідчених аграрних фахівців).
 Розгортання «кукурудзяної кампанії» (з 1955 р.),
що передбачала посіви кукурудзи на 28 млн га по СРСР.
У 1961 р. в УРСР під кукурудзу було виділено 3 млн га
найкращих земель. Посіви насаджувалися командним
методом. В УРСР це відбувалося на шкоду іншим традиційним для України культурам, насамперед пшениці.
 Впровадження волюнтаристських гасел на кшталт
«Наздогнати й випередити Америку з виробництва молока,
масла й м‟яса на душу населення» – були черговою утопією і завдали величезної шкоди економіці. Завищення
планів здачі продукції тваринництва призвело до зменшення поголів‟я худоби.
 Проведення укрупнення колгоспів. Таким чином колгосп міг охоплювати кілька населених пунктів з метою
виникнення проблеми «неперспективних сіл».
Комплекс основних запропонованих заходів вплинув
на значне піднесення сільськогосподарського виробництва.
Однак, уже з 1958 р. у сільському господарстві України
розпочався спад [17].
Отже, нове урядове керівництво на майбутнє в пріоритет поставило реформування сільського господарства.
Однак, домінування пріоритетності над пропорційністю
та раціональністю в розвиткові народного господарства,
як правило, призводило до серйозних деформацій та
диспропорцій. А усередині 50-х рр. сільське господарство
вперше за довгі роки стало рентабельним саме завдяки
пріоритетності. В СРСР настав період найбільшого
піднесення в історії колгоспно-радгоспного виробництва.
Валова продукція сільського господарства за 1954–1958
рр., порівняно з попередніми п‟ятьма роками, зросла на
35,3%. Першочергова роль у цьому належала насамперед
підвищенню продуктивності праці та врожайності.
Валовий збір зерна в Україні зріс за 1954–1958 рр. майже
на 20%, цукрових буряків – удвічі, виробництва м‟яса –
більше як у 2 рази, молока – втричі. Однак, у цей час знову
гостро постала проблема необхідності суттєвих змін у
господарстві як СРСР, так і України зокрема [18].
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Висновки. Як підсумок, слід висловитися, що, з розвитком народного господарства з урахуванням змін соціально-

політичних та економічних чинників ведення сільського
господарства серед експериментів уряду після впровадження різного роду колективних дослідів з метою підняття
врожайності сільськогосподарських культур та родючості
ґрунту як феномен світового значення функціонувала
колгоспна дослідна справа (1934–1956), що стала черговим
уроком господарювання на землі для прийдешнього покоління. У середині 50-х рр. минулого століття, знову
постало питання змін у народному господарстві – глибоких
і якісних. До пріоритетних ланок у процесі реформування
належало й сільське господарство, стрімкий розвиток
якого на той момент визначався посиленням матеріальної
зацікавленості колгоспників у суспільному виробництві,
сприятливими умовами для розвитку особистого селянського господарства, удосконаленням якісного складу
керівників сільськогосподарського виробництва. Але,
буквально з 1958 р. розпочався спад через посилення
адміністративного тиску на колгоспи, порушення реформаційного курсу, примусовий викуп колгоспами техніки
МТС, появою хрущовських «надпрограм», що поглинали
значну частину людських та матеріальних ресурсів тощо.
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AGRICULTURE OF UKRAINE DURING THE LAST THIRD OF THE 19th – MIDDLE OF THE 20th
CENTURY: SOCIO-POLITICAL AND ECONOMIC FACTORS OF THE SUPPLY
The article presents the socio-political and economic factors of Ukrainian agriculture supply during the last third of the
19th – middle of 20th centuries in the context of the deployment of historical events in the native lands.
It has clarified that at the same time with agriculture supply collective research on the simplest methods of improving
agricultural production, soil cultivation, clarification of the feasibility of introducing mineral fertilizers on a certain territory,
testing of varieties of various field plants, grass cultivation, improvement of meadows, cultivation of corn and root crops, use
for sowing of high quality seeds, and others were developed systematically.
The influence of socio-political and economic conditions on the development of collective farm research in Ukraine has
shown firstly in the form of house laboratories (1934–1948), then houses of agriculture and collective farm research stations
(1949-1960). It has demonstrated that the collective farm research work existed in an active form of real experimentation on
the latest scientific basis for its time, for the needs of local soil and climatic conditions, to some extent as a complementary
demonstration alternative to classical branch research.
Key words: agriculture, collective research, collective farm research work, house-laboratory, house of agricultural
culture, collective farm research station.

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019

194

УДК 581.1. 631.4. 93/94
Кучерявий О.В.,
викладач кафедри документознавства
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
kucher937@gmail.com
Україна, м. Переяслав-Хмельницький

ПРОБЛЕМАТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АЛЕЛОПАТІЇ:
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
Методом історико-наукового аналізу із залученням архівних матеріалів проаналізовано основні наукові
завдання актуального напряму для вітчизняного сільськогосподарського землеробства – алелопатії.
Висвітлено окремі існуючі у різні часи системи землеробства, схематично показано етапи становлення та
розвиток хімічної взаємодії рослин або алелопатії. Подано історичну ретроспективу вивчення проблеми
сільськогосподарської алелопатії у галузевих установах України. Особливий акцент зроблено на проблемі
алелопатичної ґрунтовтоми та шляхах її подолання.
Ключові слова: сільськогосподарська алелопатія, системи землеробства, ґрунтовтома, альтернативне
землеробство, науково-дослідні інституції.
Постановка проблеми. Україна – одна із небагатьох
держав, яка завдяки багатому природному запасу родючих

ґрунтів та зручному географічному розміщенню, має
великий потенціал для світового лідерства з виробництва
високоякісних продуктів харчування. Але на сучасному
етапі інтенсифікації землеробства, що передбачає
застосування хімічних засобів захисту рослин від
хвороб, бур‟янів і шкідників; внесення мінеральних
добрив; впровадження спеціалізованих сівозмін та
систем обробітку ґрунту; меліорації земель тощо –
призводить до зміни екології довкілля, що позначається
на структурі мікробного угруповання ґрунту і його
біологічної активності [1, с.3]. Не меншу стурбованість
викликає тенденція подальшої спеціалізації сільського
господарства щодо використання монодомінантних
агроценозів. Монокультура сприяє руйнації природних
зв‟язків, збідненню біорізноманіття, зниженню стійкості
культур до несприятливих екологічних умов зростання.
У цьому аспекті вивчення взаємозв‟язку рослин з іншими
організмами в природних фітоценозах і штучних умовах
інтродукції має велике теоретичне і практичне значення,
де алелопатія або хімічна взаємодія рослин займає
визначальне місце [2, с.5].
Системними дослідженнями означеної проблеми займаються наукові колективи Національного ботанічного
саду імені М.М. Гришка Національної академії наук
України (НАН) (м. Київ) [2–9], Інституту захисту рослин
Національної академії аграрних наук України (НААН)
(м. Київ) [10], Інституту агроекології і природокористування НААН (м. Київ) [11], Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН (м. Чернігів) [12], Національного наукового
центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського» (м. Харків) [13], Національного
наукового центру «Інститут землеробства Національної
академії аграрних наук України» (смт Чабани, Київської
обл.) [14] та багато інших вітчизняних наукових установ.
Спеціальну тематичну наукову роботу також проводять
при вищих навчальних закладах України – Національному
лісотехнічному університеті України (м. Львів), Центральноукраїнському державному педагогічному університеті
імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький),

Полтавській державній аграрній академії (м. Полтава),
Харківському
національному
університеті
імені
В.Н. Каразіна (м. Харків), Житомирському національному агроекологічному університеті (м. Житомир) тощо.
Однак історичний аспект означеної проблематики потребує
більш детального вивчення.
Мета роботи полягає у висвітленні історичної ретроспективи вивчення проблеми сільськогосподарської
алелопатії у галузевих установах України.
Виклад основного матеріалу. Розвиток агропромислового комплексу України у 1960–1990 рр. свідчить про
швидкі темпи зростання продуктивності сільськогосподарського виробництва. Одним із головних чинників цього
процесу було покращення державної політики щодо охорони і підвищення родючості ґрунтів. Завдяки здійсненню
широкомасштабних заходів з хімічної меліорації, збільшенню доз органічних і мінеральних добрив, досягненню в
багатьох випадках позитивного балансу гумусу та
поживних речовин, суттєво покращився стан родючості
ґрунтів. Починаючи від 90-х рр. минулого століття,
змінилася соціально-економічна ситуація на теренах
колишніх країн СНД і в Україні зокрема, різко підвищилася вартість всіх енергоносіїв до рівня світових цін, що
позначилось на значному зменшенню обсягів робіт
подальшого підвищення родючості ґрунтів. Враховуючи,
що для підтримки високої продуктивності сільськогосподарського виробництва дози органічних і мінеральних
добрив залишаються досить високими – 250–600 кг/га,
ідея біологізації землеробства, тобто заміна частини
хіміко-техногенних ресурсів біологічними є нагальним,
пріоритетним питанням [15, с.6].
Конструювання стійких високопродуктивних агрофітоценозів на алелопатичних принципах – актуальна
наукова та практична проблема, важлива для розвитку
сільського господарства країни. Розкриття механізмів
алелопатичної ґрунтовтоми під різними культурами,
з‟ясування закономірностей взаємовпливу рослин через
виділення в культурних фітоценозах і дослідження
їхньої ролі в розвитку рослинництва – основні завдання
алелопатії [2, с.5].
Взаємовплив рослин між собою відомий людству з
давніх часів, з перших спроб запровадження землеробства
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як засобу забезпечення себе продуктами харчування.
Причому, рослини мали як позитивний ефект – стимулювали ріст і розвиток оброблювальних сільськогосподарських культур, так і негативний – мали пригнічувальні властивості. Давні вчені замислювалися над цим
явищем, але відповіді не знаходили.
У різні часи всі існуючі системи землеробства мали
своєю метою подолання ґрунтовтоми, знешкодження
бур‟янів та отримання сільськогосподарської продукції
при мінімальних затратах праці. Ці проблеми вирішувалися людиною, залежно від географічних, економічних
та інших умов [3, с.8]. Експериментальним шляхом у
сільськогосподарській практиці було визначено неефективність монокультур і необхідність сівозмін. У давнину
це були досить часті зміни оброблювальних площ за
допомогою вирубно-вогневої системи, що передбачало
використання природної родючості ґрунтів, але такий
спосіб землеробства призводив до знищення значної
кількості лісів. Крім того, хоча на випалених ділянках
зернові культури першого року давали десятиразовий, а
то й двадцятиразовий урожай, порівняно з кількістю
висіяного зерна, то вже у наступні роки їхня врожайність
різко падала через втрачання родючості ґрунтів. Поступово
переходячи на осілий спосіб життя, людина зіткнулася з
необхідністю залишати на деякий час покинуті землі під
переліг: частину використовували під посів хліба, а іншу –
тільки через декілька десятків років. На цих землях
засівали одні й ті самі зернові, що призводило до
збіднення ґрунту, зменшення урожаїв. Потреба у хлібі
призвела до скорочення терміну перелогів в один рік.
Такий спосіб обробітку землі став називатися зернопаровим. Існували двопільні і трипільні сівозміни, що
використовувалися і були розповсюдженими включно
до XIX ст. Подальший розвиток орного землеробства
заклав фундамент для агрономічної науки, передумовою
якої стали розвиток природничих наук [16, с.57-58].
Особливого розвитку набула біологія наприкінці XVIII –
першій половині XIX ст. Цей період характеризувався
наростанням і поступовим загостренням протиріч між
накопиченим емпіричним матеріалом та домінуючими
тоді поглядами на органічний світ. Завдяки науковим
біологічним дослідженням деякі уявлення незмінності
органічного світу були значно підірвані. Ще одна важлива
особливість цього етапу полягала в тому, що у цей час
склалися й оформилися у самостійні наукові дисципліни
основні галузі біології [17, с.5].
Методи фізики і хімії, що тоді застосовувались для
вивчення життєдіяльності рослин, обумовили появу
нового напряму досліджень – експериментальної ботаніки
або фізіології рослин, яка неможлива без широкого
використання експериментальних методів для пояснення
різних явищ у житті рослин. Одним із таких напрямів
стали дослідження з хімічної взаємодії між рослинами в
результаті виділення ними фізіологічно активних речовин або алелопатії.
Термін «алелопатія» (від грецької: allēlōn ‒ обопільно,
взаємно, між собою і páthos ‒ страждання) запровадив
відомий австрійський фізіолог Г. Моліш (1856‒1937) у
1937 р. в опублікованій ним книзі «Вплив однієї рослини
на іншу – алелопатія». Він стверджував, що алелопатія
набуватиме дедалі більшого значення, хоча в це поняття
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вкладав досить широкий зміст, маючи на увазі взагалі
вплив одних рослин на інші, як шкідливі, так і сприятливі
взаємні біохімічні процеси [18, с.85].
Незалежно і одночасно з Г. Молішем у 1938–1952 рр.
проводив експерименти з леткими виділеннями рослин і
мікроорганізмів з ґрунту вітчизняний вчений М.Г. Холодний (1882‒1953), який відкрив новий аспект проблеми і
намітив шляхи її розв‟язання. Ідеї М.Г. Холодного
знайшли широкий відгук і підтвердження в працях
інших вітчизняних і зарубіжних учених [3, с.12].
У другій половині XX ст. почалися більш активні
дослідження складних взаємовідносин між культурами
при спільному вирощуванні, що якнайкраще характеризувало наукову і практичну актуальність вирішення цієї
проблеми. Сучасна наука про алелопатію формувалась
під кутом зору наукових ідей та праць багатьох учених,
серед яких окремо необхідно виділити школу академіка
Андрія Михайловича Гродзинського (1926–1988) – видатного вченого, засновника алелопатії в Україні. Його
численні учні та послідовники згодом стали яскравими,
творчими особистостями, кандидатами та докторами
наук, які працювали з різними сільськогосподарськими
та декоративними культурами й вивчали проблематику
актуального напряму. Але у 60-х роках минулого століття,
коли алелопатія тільки зароджувалася як наука,
А.М. Гродзинському та його однодумцям необхідно було її
відстоювати перед науковим світом, оскільки не відразу
новий напрямок було сприйнято позитивно. До когорти
першого покоління, хто безпосередньо стверджував
алелопатію як самостійний напрям у науці, експериментально відшліфовував методику алелопатичних досліджень
належать: кандидати біологічних наук ‒ Т.М. Філіпович,
Н.І. Прутенська,
В.М. Гайдамак,
В.М. Олексевич,
Л.С. Середюк, Т.П. Буколова, В.В. Мітін; доктори біологічних наук ‒ Г.Г. Баранецький та П.А. Мороз,
д.с.-г.н. Л.Д. Юрчак. Згодом до піонерів алелопатії
приєдналися д.б.н. Е.А. Головко, к.с.-г.н. Н.Н. Дзюбенко
та Н.І. Петренко, к.б.н. ‒ Г.П. Богдан, О.Ю. Кострома,
В.А. Дерев‟янко, С.О.Горобець, Т.С.Шроль, Г.А.Побірченко;
лауреат премії імені В.Я. Юр‟єва, к.б.н. Г.П. Кушнір;
д.с.-г.н. В.Я. Мар‟юшкіна та багато інших науковців.
Наприкінці 80-х років XX – початку XXI ст. відділ
алелопатії поповнився поколінням молодих талановитих
дослідників – В.П.Грахов, Н.Е. Елланська, Н.А. Павлюченко,
Н.П. Дідик, О.І. Дзюба, С.П. Машковська, О.П. Юношева
та інші, які підготували та захистили кандидатські
дисертації з різних напрямів алелопатичних досліджень [19, с.17-19].
Доктором сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак
(1937–2010) вперше було запроваджено термін «сільськогосподарська алелопатія». У це поняття вона вкладала
цілий комплекс факторів, які необхідно враховувати –
алелопатичну активність вегетуючих рослин, післяжнивних решток та загалом всієї біоти, яка знаходиться в
екосистемі в контакті з рослинами. Вчена вважала, що
означені фактори необхідні для глибокого розкриття
досліджуваного явища. Розробка теоретичних аспектів
алелопатії сформувала науково-прикладні напрямки їх
використання в сільськогосподарській практиці, враховуючи нероздільність біології і сільського господарства
з подальшою агроекологічною спрямованістю. Л.Д. Юрчак
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трактувала алелопатію як основу альтернативного або
органічного землеробства, хоча визнавала, що факторів
існує багато – еколого-агрохімічний, ґрунтово-екологічний, мікробіологічний тощо, але алелопатія є одним із
фундаментальних факторів альтернативного землеробства,
яка у комплексі з іншими складовими вирішує хід біологічних процесів у ґрунті і це необхідно враховувати [20].
Оскільки явище алелопатії гетерогенне, надзвичайно
складне і проявляється на межі багатьох напрямів природознавства (геоботаніка, фізіологія рослин, ґрунтознавство, мікробіологія, агроекологія, агрохімія, цитологія,
молекулярна біологія тощо), проводилися спільні
експериментальні розробки з означеної проблеми, яку
останнім часом переважно розглядають як явище ґрунтовтоми. На їх підґрунті за радянської доби виникли науковоосвітні центри: проф. Г.Ф. Наумов – Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва; проф.
А.Л. Бельгард − Дніпропетровський державний університет імені Олеся Гончара; д.с.-г.н. С.І. Чорнобривенко −
Дніпропетровський сільськогосподарський інститут;
проф. Б.П. Токін і доцент кафедри геоботаніки
Г.О. Часовенна − Ленінградський державний університет
імені А.О. Жданова та інші. Крім того, проводилися
окремі дослідження алелопатичними і мікробіологічними методами при окремих наукових інституціях: акад.
П.А. Власюк − Інститут фізіології рослин і агрохімії АН
УРСР, (м. Київ); к.с.-г.н. П.І. Бойко − Український НДІ
землеробства УААН, (смт Чабани, Київська обл.); проф.
Л.І. Рубенчик та проф. К.І. Андреюк − Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного АН УРСР
(м. Київ); проф. М.В. Рево − Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології
(м. Чернігів); проф. І.Н. Рахтеєнко − Інститут експериментальної ботаніки імені В.Ф. Купревича АН БРСР
(м. Мінськ); д.б.н. В.П. Іванов − Інститут фізіології рослин імені К.А. Тімірязєва АН СРСР (м. Москва), дослідження з алелопатії Новосибірської школи та багато
інших. Названими вченими підготовлено низку фундаментальних наукових праць, в яких розкрито основні
напрями і тенденції розвитку окремих природознавчих
наук та стали серйозним підґрунтям для подальших наукових розробок наступних поколінь.
На сучасному етапі дослідження сільськогосподарської алелопатії ведуться у напрямку органічного землеробства з метою зниження негативної дії хімізації,
покращення ґрунтової родючості, збереження рівноваги
в екологічній системі рослина → ґрунт → людина, тобто
рівноваги між природними умовами і заходами, що
проводяться людиною. При цьому основним завданням
біологізації землеробства є отримання високоякісної,
органічно чистої продукції рослинництва. Останнім часом
ця проблема набуває першочергового значення. Крім
того, актуальним є впровадження екологічно та
економічно науково обґрунтованих сівозмін із оптимальним насиченням, співвідношенням і розміщенням зернових, технічних, кормових та овочевих культур із
застосуванням передових агротехнологій та раціональним
використанням місцевих ґрунтово-кліматичних ресурсів
і засобів інтенсифікації [1, с.156; 16, с.342].
Без застосування добрив, пестицидів та інших засобів
хімізації високий урожай одержати неможливо, але
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поряд із підвищенням урожайності сільськогосподарських
культур добрива створюють передумови вимивання азоту в

глибокі шари ґрунту, підґрунтові води, збільшення його
вмісту у вирощуваних культурах. Численними дослідженнями Інституту зрошуваного землеробства НААН доведено, що підвищення концентрації нітратів у продуктивних частинах рослин токсично діє на людей і тварин, в
організмах яких вони перетворюються в нітрити – речовини більш токсичні і шкідливі, які викликають отруєння,
онкологічні та інші захворювання. Особливо гостро
проблема нагромадження нітратів у продукції рослинництва стоїть у зрошуваних зонах України, де вирощують
понад 50% кормових і 90–95% овочевих і плодових культур від загальної кількості, що вирощуються на зрошувальних землях. Якщо ці хімічні речовини застосовувати у
необґрунтованих нормах, з порушенням строків внесення,
то вони негативно впливають на елементи гумусовоорганічної речовини в ґрунті, не стимулюють поліпшення
його структури і в цілому родючості. Пестициди і добрива,
якщо їх зберігати, транспортувати та використовувати
неправильно, можуть забруднювати ґрунт і довкілля.
В Україні тільки при транспортуванні втрачається 10–
12% мінеральних добрив, їх властивості та поживна
цінність погіршуються при неправильному зберіганні та
виникають труднощі щодо рівномірного внесення у ґрунт.
Крім того, надмір азоту в ґрунтах призводить не тільки
до забруднення навколишнього середовища, нагромадження в рослинах у формі нітратів, але й до погіршення
смакових якостей овочів і плодів, зниження вмісту
найважливіших поживних речовин: цукрів, вітамінів,
амінокислот тощо. Підвищена кількість нітратів, які згодом
перетворюються в нітрити, негативно впливає на ферментативну систему людини і тварин [1, с.156-157,159].
За оцінкою науковців Національного наукового
центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського», наразі більше 20% орних земель
України забруднено важкими металами, понад 4,6 млн.
га сільськогосподарських угідь зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній
електростанції (ЧАЕС). Значна площа ґрунтів щороку
забруднюється пестицидами та іншими токсичними
речовинами, що істотно погіршує екологічний стан
сільськогосподарських земель і створює великі труднощі
в отриманні екологічно чистої, високоякісної сировини,
придатної для виробництва продуктів дитячого та
дієтичного харчування, в той час, коли 25% населення
України (в тому числі 15% дітей) потребують лікувального харчування. За визначенням Організації з
продовольства і сільського господарства (Food and
Agricultural Organization або ФАО) при Організації
об‟єднаних націй (ООН), виробництву екологічно чистих
продуктів наразі належить друге місце після ядерного
розброєння.
Для сільськогосподарських виробників України складність розв‟язання означеної проблеми полягає у тому,
що крім забруднення земель сільськогосподарського
використання, на території країни активно діють й інші
деграційні процеси ґрунтового покриву та загалом
агроландшафтів. Найнебезпечніші з них є такі, що в
територіальному сенсі мають глобальний характер із
подальшою руйнівною дією. Науковцями Інституту агро-
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екології і природокористування НААН і Національного
наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського» проведені сумісні комплексні
дослідження екологічної ситуації за співвідношенням
угідь, які свідчать, що територія України загалом має
сильно погіршений екологічний стан. Поліська зона –
середньо погіршений, Лісостеп – сильно погіршений з
наближенням до катастрофічного, а Степ – катастрофічний.
На фоні глибокого порушення екологічної рівноваги
між природними та зміненими господарською діяльністю
угіддями, інтенсивного прояву ерозії найбільшу небезпеку
для ґрунтового покриву України являє собою так звана
«агрохімічна деградація», тобто прискорене збіднення
ґрунтів на елементи родючості, погіршення реакції
ґрунтового середовища, гумусового стану ґрунтів і
поживного режиму. Територіально цей процес набув
глобального характеру, його деграційна роль проявляється
з різним ступенем інтенсивності в усіх областях і ґрунтовокліматичних зонах України, охоплює практично всю
площу сільськогосподарських угідь, що безумовно є
одним із основних негативних наслідків катастрофічного
зменшення обсягів виробництва та застосування добрив,
хімічних меліорантів та інших агрохімічних засобів [13;
15, с.10,12].
Останнім часом спостерігається різке зниження урожайності сільськогосподарських культур внаслідок їхнього
беззмінного вирощування або частого повернення на
попереднє місце у сівозмінах, що призвело до поширення
алелопатичної ґрунтовтоми. Під алелопатичною ґрунтовтомою розуміють властивість ґрунту, яка виникає під
впливом беззмінних або частих повторних посівів деяких
сільськогосподарських культур і негативно відображається
на їхній врожайності. Вона обумовлюється погіршенням
фітосанітарних властивостей ґрунту, нагромадженням
патогенних та фітотоксичних мікроорганізмів, деяких
токсичних кореневих виділень, зниженням інтенсивності
мінералізаційних процесів та вмісту доступних поживних
речовин, розмноженням бур‟янів і шкідників.
Найбільше алелопатична ґрунтовтома проявляється в
умовах повторних посівів пшениці, цукрових буряків,
жовтого люпину, конюшини, ячменю. Урожай озимої пшениці зменшується вже при першому повторному посіві,
конюшини – у другому році використання, цукрових буряків – при насиченні сівозміни цією культурою понад
25%. У зв‟язку з частими посівами жовтого та кормового
люпинів у ґрунтах накопичується велика кількість
фузаріозної інфекції й рослини надмірно уражуються
кореневими гнилями, що в свою чергу, унеможливлює
одержання високих врожаїв традиційних сортів цієї
культури упродовж 7–10 років [16, c.342].
В умовах глобальної інтенсифікації алелопатію та її
задачі з виходом у сільськогосподарську практику
розглядають як еколого-консортивний феномен, важливий,
перш за все, в збереженні еволюційно сформованих біогеоценозів, де виділення одних видів рослин в екосистемі
толерантно взаємодіють з екзометаболітами інших
видів, не пригнічуючи їхню життєдіяльність, а, навпаки,
адаптуючись до них і навіть стимулюючи, що забезпечує
збалансований розвиток усієї екосистеми. Тому для
науки і практики великий інтерес становлять агробіоценози як предмет закономірних взаємодій, де моделюються
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умови з урахуванням особливостей природних екосистем,
що визначають їх саморегуляцію, рівновагу та збалансова-

ність. До цих факторів відносять оптимізацію структури
агроландшафтів та удосконалення загальних зональних
систем землекористування, забезпечення збереження,
збагачення раціонального використання біорізноманіття
посівних площ і сівозмін, врахування алелопатичної дії
та післядії в агроценозах, екологобезпечне використання
органічних добрив, у тому числі сидератів, використання
біологічного азоту за рахунок інтенсифікації процесу
азотфіксації та підвищення мікробіологічних процесів у
ґрунті, введення принципів біологічного землеробства.
Проблема алелопатії привертає увагу вчених у світі й
нині для її дослідження застосовують різнобічні підходи.
Значною мірою це зумовлено перспективами, що алелопатія надає для формування стійкого сільського господарства, підвищення якості продукції, зниження навантаження
на довкілля та здоров‟я людей, мінімізації ерозії ґрунту,
скорочення залежності від пестицидів. Сучасні дослідження зорієнтовані на фундаментальні питання екології,
біології та фізіології рослин; екологічної функції
алелопатії; дослідження унікальної особливості вищих
рослин та мікроорганізмів; моделювання впливу зовнішніх
факторів на ріст і розвиток вищих рослин.
Отже, зважаючи на проблеми сьогодення, перспективи
розвитку сільськогосподарської алелопатії направлені,
насамперед, у системно-комплексні підходи щодо вирішення таких важливих теоретичних і практичних проблем
як: родючість ґрунтів, біологічний захист рослин,
збереження і збагачення біологічного різноманіття,
взаємовідносини культурних рослин, бур‟янів, мікроорганізмів, проблеми екологічної фізіології, біохімії тощо.
Реалізація накреслених перспектив сприятиме розвитку
дослідження явища сільськогосподарської алелопатії не
тільки в теоретичному, а й у практичному аспекті [21,
с.19-20].
Висновки. Отже, аналізуючи проблему сільськогосподарської алелопатії та її основні задачі, необхідно
зазначити, що теоретичні напрацювання вітчизняних
науковців сьогодні знаходять практичне втілення і це
особливо важливо для розвитку альтернативного землеробства, де одним із найважливіших завдань є вирішення
проблеми біологізації землеробства, підвищення рентабельності та стійкості агрофітоценозів, отримання
стабільних урожаїв високоякісної продукції. Вирішити
його можливо шляхом створення принципово нових біотехнологій вирощування рослин з урахуванням особливостей їхньої взаємодії та післядії.
У незалежній Україні реформування системи сівозмін у землеробстві започатковано постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження нормативів
оптимального співвідношення культур у сівозмінах в
різних природно-сільськогосподарських регіонах» № 164
від 11 лютого 2010 р., яка зобов‟язує господарства
дотримувати нормативів співвідношення культур у
сівозмінах різних регіонів і визначає допустимі нормативи
періодичності вирощування культур на одному й тому ж
полі. Відповідно до положень урядової постанови,
необхідно не тільки висівати сільськогосподарські культури після кращих попередників, а й дотримувати встановлених допустимих нормативів періодичності виро-
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щування культур [16, с.215]. У цьому контексті дослідження з сільськогосподарської алелопатії мають надзвичайно важливе значення.
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ALLELOPATHY PROBLEMS FOR AGRICULTURE: HISTORICAL RETROSPECTIVES
At the present stage of intensification of agriculture, which involves the use of chemical plant protection products;
introduction of specialized crop rotation and soil tillage systems; land reclamation, etc. – leads to a change in the ecology of
the environment, which affects the structure of the microbial group of soil and its biological activity. No less disturbing is the
tendency for further specialization of agriculture to use monodominant agrocenoses. In this aspect, the study of the
relationship of plants with other organisms in natural phytocoenoses and artificial conditions of introduction has a great
theoretical and practical significance, where allelopathy or chemical interaction of plants occupies a decisive place.
The purpose of the work is to highlight the historical retrospective of the study of the problem of agricultural allelopathy in
the sectoral institutions of Ukraine.
The method of historical and scientific analysis with the use of archival materials schematically shows the stages of
formation and development of chemical interaction of plants or allelopathy. Some separate existing agricultural systems that
were used to overcome problem of soil fatigue, to neutralize weeds and to obtain agricultural products with minimal labor
costs are highlighted.
A historical retrospective of the study of the problem of agricultural allelopathy in the branch institutions of Ukraine is
presented. Special emphasis is placed on the problem of soil fatigue and ways to overcome it. The main scientific problems of
the actual direction for domestic alternative agriculture are analyzed, where the main task is to obtain high quality, organic
crop production, as well as the introduction of ecologically and economically scientifically grounded crop rotation with
optimum saturation, correlation and placement of grain, technical, fodder and vegetable crops with the use of advanced
agrotechnologies and rational use of local soil-climatic resources and means of intensification.
Recently, there has been a sharp decline in crop yields due to their constant cultivation or frequent return to the previous
place in crop rotation, which led to the spread of allelopathic of soil fatigue. Under the allelopathic of soil fatigue, understand
the soil‘s property, which arises under the influence of unchanged or frequent repeated crops of some crops, and negatively
affects their yields. It is caused by the deterioration of the phytosanitary properties of the soil, the accumulation of pathogenic
and phytotoxic microorganisms, some toxic root extracts, the decrease in the intensity of mineralization processes and the
content of available nutrients, the propagation of weeds and pests.
The problem of allelopathy attracts the attention of scientists in the world and now for its research use a variety of
approaches. To a large extent, this is due to the prospects that allelopathy provides for sustainable agriculture, product
quality, decrease environmental stress for human health, minimizing soil erosion and reducing dependence on pesticides.
Thus, analyzing the problem of agricultural allelopathy and its main tasks, it should be noted that the theoretical
developments of domestic scientists today are implemented in practice, and this is especially important for the development of
alternative agriculture, where one of the most important tasks is to solve the problem of agricultural biologization, increase
the profitability and stability of agrophytocenoses, obtain stable yields of high quality products. It is possible to solve it by
creating fundamentally new biotechnologies for plant cultivation, taking into account the peculiarities of their interaction and
aftereffects.
Key words: agricultural allelopathy, agronomy systems, soil fatigue, alternative agronomy, research institutes.
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ВПЛИВ СУСПІЛЬНОЇ АГРОНОМІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Висвітлено результати наукового дослідження щодо впливу суспільної агрономії на становлення та
розвиток сільськогосподарської вищої освіти. Методом історико-наукового аналізу розкрито поняття
агрономічна освіта та суспільна агрономія. Визначено, що у кінці ХІХ ст. в рамках державної аграрної
політики Російської імперії почав діяти інститут правлячої агрономічної допомоги населенню, однак
число правлячого агрономічного персоналу було незначне і їм відводилися адміністративно-інформаційні
функції. У цей час суспільна агрономія як явище в історії сільського господарства визначалася діяльністю
суспільних організацій, органів місцевого самоуправління, відомих учених та ознаменувалася позитивними
змінами в розвитку сільськогосподарської вищої освіти.
Ключові слова: суспільна агрономія, сільське господарство, вища сільськогосподарська освіта, вищі
навчальні заклади.
Постановка проблеми. Створення цілісної системи
професійної освіти не втратило своєї актуальності
донині. Адже від підготовки кваліфікованих фахівців з
агрономії залежить економічний добробут держави та
продуктивність праці в продовольчому секторі.
Агрономічна освіта – різновид професійної освіти, що
дає теоретичні знання і практичні навички з вирощування
рослин, організації виробництва та первинної перероблення
сільськогосподарської продукції. В Україні з прадавніх
часів знання про народну агрономію тогочасної системи
натурального господарства з найпростішими засобами
оброблення та угноєння ґрунту, збирання збіжжя та його
перероблення для споживання передавалися з покоління в
покоління. У другій половині ХІХ ст. поряд з поширенням
гуманітарних знань, розвитком природних і технічних
наук зароджується і поширюється агрономія. Це зумовило
виникнення інститутів, лабораторій, дослідних станцій і
полів. Наприкінці ХІХ ст. під наглядом губернських і
повітових земств силами української землеробської
інтелігенції організовано мережу перших дослідних
агрономічних установ: Полтавську (1884 р.), згодом –
Херсонську, Одеську та інші контрольно-насіннєві
станції, що спочатку мали назву дослідних полів.
Мета наукової розвідки полягає у з‟ясуванні впливу
суспільної агрономії на становлення та розвиток сільськогосподарської вищої освіти наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст.
Викладення основного матеріалу. У статті
Таранник А.О. «Процес становлення вищої сільськогосподарської освіти в Російській імперії в матеріалах
з‟їздів (ХІХ – початок ХХ ст.)» [1] розглянуто становлення вищої сільськогосподарської освіти в Російській
імперії. Автор звернув увагу на необхідність заснування
сільськогосподарських та ветеринарних інститутів.
Порушено питання організації навчального процесу в
сільськогосподарських інститутах.
Серед дослідників, які вивчали історію зародження
суспільної агрономії – А.О. Фабрикант, О.І. Чупров,
М.Н. Вонзблейн, О.В. Чаянов та інші.

У кінці ХІХ ст. в рамках державної аграрної політики
Російської імперії почав діяти інститут правлячої
агрономічної допомоги населенню. У 1899 р. були введені
посади уповноважених на місцях з сільськогосподарської
частини. Число правлячого агрономічного персоналу
було незначне, їм відводилися адміністративно-інформаційні функції. Суспільна агрономія як явище в історії
сільського господарства визначалася діяльністю суспільних організацій, органів місцевого самоуправління,
відомих учених. За висловлюванням О.В. Чаянова, суспільна агрономія – система суспільних (тобто здійснених
суспільством у цілому) заходів, що прагнуть спрямувати
еволюцію сільського господарства країни в бік найраціональніших форм.
Саме в цей час, у ході розвитку агроекономічної школи,
починає формуватися концепція суспільної агрономії,
яка потребувала значну частину висококваліфікованого
агрономічного персоналу.
У Російської імперії, до складу якої входила частина
земель України, наприкінці ХІХ ст. систему сільськогосподарської освіти складали вищі, середні та нижчі
навчальні заклади, а також різноманітні курси. Навчання,
залежно від рівня підготовки, тривало від 2,5 до 5,5 років.
В Україні діяло лише 3 середні сільськогосподарські
заклади: Харківське землеробське училище (1855 р.),
Уманське училище землеробства і садівництва (1864 р.)
та Херсонське земське сільськогосподарське училище
(1883 р.). Були також нижчі сільськогосподарські
навчальні заклади 1-го та 2-го розрядів – казенні та
приватні. Поширенню агрономічної освіти сприяла
діяльність двох мереж дослідних полів із центром у Києві,
Всеросійського товариства цукрозаводчиків та Київського
товариства сільського господарства, а також вихід
часописів «Хозяйство» (орган Південно-Російського
товариства сільського господарства) і «Южно-русская
сельскохозяйственная газета» (видання Харківського
товариства сільського господарства). Визначну роль у
становленні та розвитку агрономічної науки й освіти
відіграла активна громадянська, педагогічна та наукова
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діяльність Д. Менделєєва, П. Сльозкіна, В. Колкунова,
Є. Вотчала,
М. Кулешова,
Б. Рождественського,
О. Соколовського,
М. Малюшицького,
М. Годліна,
А. Михаловського,
О. Ізмаїльського,
С. Рубіна,
В. Ротмістрова, Ф. Попова, П. Власюка, О. Душечкіна,
В. Лебедєва, І. Толмачова та інших.
Фактично перший вищий сільськогосподарський
навчальний заклад був заснований у 1816 р. Інститут
сільського господарства і лісництва (недалеко від Варшави). Навчались та викладали в ньому поляки. З часом
інститут був переведений у м. Лодзь, а в 1861 р. – в Нову
Александрію [2, с.160-162].
У 1840 р. в Могильовській губернії створено вищу
двохрозрядну Гори-Горецьку сільськогосподарську школу.
Вона мала у своїй власності кінний завод, племінне
стадо, механічний завод та ін. Нижче відділення школи
випускало прикажчиків та наглядачів поміщицьких
помість, а вище (з 1848 р. – інститут) – агрономів та
управляючих великими господарствами – фахівців широкого профілю, які здатні були працювали в різноманітних галузях сільського господарства. Цей інститут
був організований за зразком Теєрівської Меглінської
академії, що дозволило досягнути високого рівня підготовки та виховати таких видатних агрономів як
І.О. Стебут та О.В. Совєтов.
З‟ясовано, що О.В. Совєтов став одним з перших
агрономів, який отримав вищу сільськогосподарську
освіту в межах Росії і який зосередився у своїй науковій
та педагогічній діяльності саме на проблемах сільського
господарства Російської імперії та вищій сільськогосподарській освіті.
Класик агрономічної науки І.О. Стебут проявив себе
як видатний педагог, який здійснив значний внесок у
підготовку висококваліфікованих фахівців сільського
господарства. Запровадив власну педагогічну систему,
яка поєднувала лекційні форми викладання з організацією
семінарів-співбесід, лабораторних робіт та працею в
полі, що спонукало студентів до самостійної наукової
роботи. Такі форми навчальних занять добре відомі в
сучасній організації навчального процесу, але в той час
вони були порівняно новими і сприяли всебічному розвитку студентів, вихованню творчого мислення та навичок
самостійної роботи.
У кінці 1870-х років закрився Санкт-Петербурзький
землеробський інститут, заснований в 1863 р. і його
реорганізували в Лісний інститут. Тобто вищу фахову
освіту можна було отримати лише в Петровській академії та Ново-Олександрійському інституті сільського
господарства і лісівництва (Люблінська губернія, Польща),
який відкрився у 1869 р. і був реорганізований в 1893 р.
Цей інститут був створений Міністерством народного
просвітництва в 1893 р. Крім того, сільськогосподарське
відділення мало Ризьке політехнічне училище, відкрите
в 1862 р. і реорганізоване в інститут 1897 р.
У 1865 р. в Москві почала функціонувати ПетровськоРозумовська академія. Думка про створення в центрі
Російської імперії вищого сільськогосподарського навчального закладу виникла в 1857 р. в середовищі Московського товариства сільського господарства. Академія
планувалась як вільний, доступний для всіх прошарків
населення навчальний заклад, до якого приймали без
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вступних іспитів тих, хто бажав ознайомитися з сільським та лісовим господарством, де не встановлювались ні перехідні, ні випускні іспити. Слухачі могли
вивчати як повний курс наук, так і вибирати окремі курси
відповідно до своєї мети та потреб. Особи, які навчались
на базі середньої освіти, після закінчення академії
допускались до екзаменів на ступінь кандидата або
магістра лісового господарства та лісівництва. З моменту відкриття і до 1890 р. в академії навчалось 2919
осіб, причому 82% з них, за даними опитувань того часу,
продовжували займатись практичним сільським господарством, лісництвом та іншими суміжними з ними галузями.
Багато випускників академії займались викладанням в
сільськогосподарських навчальних закладах, працювали
управляючими казенних та приватних помість, ферм та
лісів. У 1894 р. на базі академії був створений Московський сільськогосподарський інститут з двома відділеннями:
сільськогосподарським, яке готувало агрономів та сільськогосподарсько-інженерним – інженерів-агрономів.
Курс навчання був розрахований на 4 роки, перші два
роки вивчались загальнонаукові дисципліни, на 3 та 4
курсах – спеціальні науки та проводились практичні
роботи. Об‟єктом вивчення було велике поміщицьке
господарство [2, с.164].
Закріплення отриманих теоретичних знань здійснювалося на практиці, проходження якої відбувалось у
кращих галузевих господарствах, що виробляли сільськогосподарську продукцію у різних природно-кліматичних зонах країни та під керівництвом кваліфікованих
спеціалістів аграрного профілю: О.Ф. Фортунатова,
В.В. Таланова, П.І. Гавсевича. Завдання інституту
полягало в забезпеченні знаннями тих, хто навчався та
хотів отримати вищу освіту з сільського господарства та
з сільськогосподарського інженерного мистецтва.
По суті Московський сільськогосподарський інститут
був привілейований навчальним закладом з 4-річним
терміном навчання і високою платою за навчання,
розрахований переважно на дітей поміщиків. Студенти
проживали на повному пансіонаті в спеціальному гуртожитку з окремими кімнатами. Фактично всі студенти
за виключенням 2–3 людей (1903 р.) навчались на
сільськогосподарському відділенні.
Визначено, що генеруючу роль у розвитку сільськогосподарської освіти та розробці низки питань агротехніки
відіграв перший завідуючий кафедри землеробства, а
пізніше – рослинництва Московської сільськогосподарської академії, заслужений професор І.О. Стебут.
У Раді академії вчений в 1880 р. піднімав питання про
посилення викладання спеціальних предметів, шляхом
розподілу кафедр, про сприяння розвитку практичних
занять і установку більш тісного зв‟язку академії з
дослідно-навчальною фермою. Він пропонував організувати дослідні станції при академії, посиливши підготовку
асистентів для обслуговування не лише навчального
процесу, але і дослідної роботи, а також керівництва
екскурсіями студентів. І.О. Стебут – один із співавторів
популярного для свого часу тритомної праці «Настольная книга для русских сельскохозяйственных хозяев».
У цій роботі, як і в двотомному першому російському
посібнику по рослинництву «Основы полевой культуры
и меры к еѐ улучшению в России», він провів ідею
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порайонного вивчення і організації сільського господарства, інтенсифікації його галузей.
Не зайвим було б наголосити, що до вищих сільськогосподарських навчальних закладів належали вищі
курси виноробів, засновані в 1888 р. при Імператорському
Нікітському ботанічному саду в Криму (біля м. Ялти).
Але останні можна було лише умовно назвати вищим
навчальним закладом, адже там протягом двох років
проходили підготовку більше десяти людей.
Оскільки головним завданням Міністерства землеробства і, відповідно, Департаменту землеробства була
популяризація сільськогосподарських знань, то до сфери
ведення відомства належали вища, середня і нижча сільськогосподарська освіта. Щодо вищої профільної освіти,
то із всіх вишів до компетенції Міністерства землеробства належав лише Московський сільськогосподарський
інститут.
Отже, вітчизняна вища аграрна освіта у досліджуваний період була представлена досить незначною
мережею навчальних закладів. У ХІХ – на початку ХХ ст.
населення України мало право здобувати вищу аграрну
освіту: а) у професійних ВНЗ аграрного профілю
(Харківський ветеринарний інститут, Новоолександрійський інститут сільського господарства та лісівництва,
Вищі курси з виноробства у Імператорському Нікітському
ботанічному саду); б) через систему викладання різних
галузей сільського господарства в університетах та
професійних ВНЗ іншого профілю (сільськогосподарське
відділення Київського політехнічного інституту, відділення сільськогосподарського машинобудування Харківського технологічного інституту, агрономічні кафедри
Київського та Харківського університетів).
Характерно, що діяльність аграрних ВНЗ у ХІХ – на
початку ХХ ст. здійснювалася на основі «Положення
про сільськогосподарську освіту» (1904 р.), а також
статутів навчальних закладів. Цими документами визначалися мета і завдання, правовий стан, система зовнішнього і
внутрішнього управління, структура, зміст і організація
навчання, вимоги до контингенту студентів та викладацького складу, джерела їх фінансування тощо.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. проблеми сільськогосподарської освіти стали предметом широкої громадської дискусії. Перше слово в ній належало викладачам вищих навчальних закладів, діячам наукових та
науково-практичних товариств. Вихід із кризи, в якій
перебував аграрний сектор економіки, вони вбачали на
шляху підвищення землеробської культури. Важлива
роль в цій агрокультурній концепції відводилась вищій
сільськогосподарській школі, переорієнтованій з великого
поміщицького господарства на масове селянське.
«Покращення нашого сільського господарства потребує
відповідних спеціалістів, таких як сільськогосподарські
механіки, сільськогосподарські інженери, сільськогосподарські архітектори, ветеринари, землеміри», – писав
відомий вчений-агроном, професор агрономії Петербурзького університету І.О. Стебут [3, с.31].
Зміни в політичній та економічній ситуації в країні
відобразилися в матеріалах з‟їздів того часу. Так,
Імператорське Московське товариство сільського господарства у лютому 1901 р. у м. Москві скликало з‟їзд
діячів з агрономічної допомоги місцевому господарству,
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на який були запрошені професори та викладачі Імператор-

ського університету Святого Володимира [4, арк.3].
Відповідно до «Положення про з‟їзд», делегатами були
члени Імператорського Московського товариства сільського господарства, представники центральних та місцевих
органів міністерства землеробства, представники місцевих
сільськогосподарських підприємств, земські, губернські
повітові агрономи, завідувачі дослідними станціями,
полями та фермами, управляючі нижчими сільськогосподарськими школами, директори та викладачі вищих та
середніх сільськогосподарських навчальних закладів та
представники агрономічних кафедр університетів.
Голова з‟їзду призначався міністром землеробства та
державного майна, заступників і секретарів обирали з
числа делегатів. Кожний учасник отримував друкований
примірник матеріалів. Постанови, прийняті на з‟їзді,
були обов‟язковими до виконання усіма сільськогосподарськими підприємствами.
На з‟їзді були розглянуті наступні питання: загальні
питання організації місцевої економічної допомоги
населенню; розповсюдження сільськогосподарських знань;
робота дослідних та демонстраційних підприємств; заходи
агрокультурного характеру; заходи економічного характеру [5, арк.8].
Висновки. На основі результатів дослідження з‟ясовано, що в другій половині XIX – на початку ХХ ст.
вагомий внесок у становлення наукових основ щодо
подальшого розвитку сільськогосподарської дослідної
справи здійснили вищі сільськогосподарські заклади.
У результаті дослідження виявлено, що у цей же період
розвинулася суспільна агрономія, яка потребувала раціональних заходів щодо ведення сільського господарства,
а отже і високоосвічених фахівців-аграріїв. Діяльність
яких спрямовувалася, перш за все, на популяризацію
сільськогосподарських знань (запровадження профільних
курсів для агрономів та сільських господарів, організація
екскурсій, видавництво профільної літератури тощо).
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INFLUENCE OF PUBLIC AGRONOMICS IS ON BECOMING
AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION
The results of scientific research on the influence of social agronomy on the formation and development of agricultural
higher education are presented. The method of historical and scientific analysis reveals the concept of agronomic education
and social agronomy. It is determined that at the end of the nineteenth century. In the framework of the state agricultural
policy of the Russian Empire, the institute of ruling agronomic assistance to the population began to operate, but the number
of ruling agronomic staff was insignificant and assigned to administrative and information functions. At this time, social
agronomy as a phenomenon in the history of agriculture was determined by the activities of public organizations, local
governments, well-known scientists and was marked by positive changes in the development of agricultural higher education.
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ВОЛОДИМИР ШУЛЬГИН – ЖИТТЯ ВІДДАНЕ В ІМ’Я УКРАЇНИ
У статті аналізується життєвий, громадський та політичний шлях героя Крут В. Шульгина (1894–1918).
Особливу увагу у статті приділено подіям, що відбулися 29 січня 1918 р. під станцією Крути. Автор
констатує, що В. Шульгин був відданим патріотом України, який віддав за неї своє життя.
Ключові слова: В. Шульгин, український рух, Україна, герої Крут.
Постановка проблеми. Події Української національно-демократичної революції (1917–1920 рр.), яка була
історично другою спробою українського народу відновити
свою державність, були, є й назавжди залишаться в віках
однією із найважливіших та найяскравіших сторінок
історії українського державотворення. Разом з тим,
аналізуючи тогочасні події багато істориків вдаються до
схематичності, узагальненості, і як правило, більше
уваги приділяють загальнополітичним тенденціям,
досягненням та прорахункам соціуму в цілому, відставляючи особистості, особливо рядових її діячів на другий, а
то й третій план. На нашу думку, саме через персоніфікацію видатних, визначних й просто рядових осіб які жили
й діяли в той чи інший період будь-яких історичних подій,
можливо найбільш глибоко та ґрунтовно зрозуміти суть
тієї чи іншої події або ж епохи в цілому. На особливу
увагу й повагу, на наше глибоке переконання, заслуговують ті українські діячі які поклали своє життя в ім‟я
України, до когорти таких, безумовно, належить й ім‟я
уродженця Єлисаветграда Володимира Яковича Шульгина
(1894–1918), який віддав своє життя в ім‟я України в
бою під Крутами 29 квітня 1918 р.
Дослідженню В. Шульгина як особистості, громадського й політичного діяча присвячено досить обмежене
коло наукових розвідок, статей, публікацій серед авторів
яких слід у першу чергу вказати ім‟я С. Шевченка, наукові
праці якого з цього питання є найбільш ґрунтовними, а
також імена В. Босько, Ю. Матівоса, С. Орел, В. Мельника,
Л. Романок, С. Єфремова, О. Леонтович. Вважаємо, що
той обсяг досліджень присвячених В. Шульгину, який
був зроблений науковцями до цього часу є занадто малим,
а тому потребує подальшого вивчення та висвітлення.
Метою даного дослідження є спроба проаналізувати,
на жаль, занадто короткий життєвий, громадський та
політичний шлях В. Шульгина, й тим самим, привернути
увагу не лише науковців, а й української громади до
постаті В. Шульгина, яка, на наше глибоке переконання,
заслуговує на більшу увагу.
Виклад основного матеріалу. В. Шульгін народився
20 квітня 1894 р. в м. Єлисаветграді (нині Кропивницький),
куди не задовго до цього переїхав жити його батько
Шульгин Я.М. (1851–1911), у зв‟язку з відкриттям Єлисаветградського відділення Держбанку Росії, у якому він
влаштувався контролером. В. Шульгин народився у
дворянській сім‟ї, яка мала козацьке коріння. Зокрема,
його мати Любов Миколаївна походила з родини
Устимовичів (її батько Микола був прямим нащадком
гетьманів Павла Полуботка та Данила Апостола). Батько
Володимира Яків Миколайович – історик, належав до
Київської «старої громади», член Наукового товариства

імені Т. Шевченка, за свої патріотичні українофільські
переконання переслідувався царським урядом, жив у
еміграції, п‟ять років відбував заслання у Сибіру. В цілому, слід зазначити, що Шульгіни відносяться до сузір‟я
українських родин, які зробили помітний, вагомий внесок у
процеси національно-культурного відродження України.
Кожен із цієї сім‟ї пройшов свій шлях служіння українській нації. Найбільш відомим із них став Олександр,
який був членом Центральної та Малої Рад, генеральним
секретарем міжнаціональних та міжнародних справ,
міністром закордонних справ України в екзилі.
Сім‟я Шульгіних була багатодітною Яків та Любов
Шульгини виховали чотирьох дітей: Олександра, Володимира, Миколу, Надію. Вихованню дітей більше уваги
приділяла мати, яка з самого народження привчала дітей
до української мови та культури, виховувала їх в
українському дусі. Родина Шульгиних в Єлисавтграді
була осередком українства. Не дивно, що усі діти
Шульгиних мали сформоване почуття національного
патріотизму, що особливо виявилося у ході Української
національно-демократичної революції (1917–1920 рр.).
У своїх спогадах про малолітнього брата Володимира
Олександр писав: «Володя надзвичайно швидко розвивався і мав до того дивний слух: міг дуже вірно співати
багато пісень, звичайно українських, як і всі ми в родині,
вже з самого малку був патріотом» [5, с.82]. Отже,
початкову освіту юний Володя як і інші діти Шульгиних
отримав вдома, оскільки мати боялася віддавати його на
навчання до зрусифікованих місцевих навчальних закладів. Сім‟я йшла на будь-які витрати, наймаючи вчителів.
Завдяки цьому Володя дома ґрунтовно вивчив, зокрема,
французьку та німецьку мови. Після переїзду у 1899 р.
сім‟ї Шульгиних до м. Києва, Володя одразу вступив до
четвертого класу приватної гімназії В. Науменка. У 1911 р.
В. Шульгин перейшов до державної сьомої гімназії. Про
гімназиста В. Шульгина цікаві спогади залишив його
однокласник С. Крашенінніков: «Володя виразно
відрізнявся від інших учнів не лише тим, що він добре
вчився, а всією своєю вдачею….у відносинах зі своїми
колегами відзначався м‟якими манерами й шляхетністю.
У ньому гармонійно поєднувалась приваблива зовнішність
із внутрішніми духовними якостями… Ще в гімназійні
роки мені було відомо, що Володя – свідомий українець…» [5, с.85]. На жаль, 14 листопада 1911 р. не стало
батька Володимира – Я.М. Шульгина. Після закінчення
восьми класів гімназії зі срібною медаллю, у 1913 р.
В. Шульгин вступив до Київського університету Святого
Володимира на природничий відділ фізико -математичного
факультету. Саме під час навчання в університеті
В. Шульгин розпочав підпільну проукраїнську діяльність,
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зокрема, він був співорганізатором Української Студентсь-

він був активним діячом президії студентської організації

кої Громади університету. Кілька сотень громадівців з
конспіративною метою організовувалися в десятки. Сам
В. Шульгин був на чолі десятка. Збори Української
Студентської Громади відбувалися в будинку Шульгіних в
м. Києві по вул. Монастирській, 9 (нині М. Пимоненка)
на Лук‟янівці, подалі від стеження царської поліції.
Молодь, яка збиралася у Шульгиних об‟єднувала саме
національна ідея – на сходах обговорювалися проблеми
українського життя. Для підняття рівня національної
свідомості Шульгини у себе вдома облаштували й спеціальну бібліотеку громади переважно з україністики.
Невдовзі над В. Шульгиним було встановлено зовнішнє
спостереження царської охранки. Жандарми дали
В. Шульгину кличку «Книговський», оскільки вирішили,
що він належить до «партії Української групи».
Посилення політичного переслідування й початок
Першої світової війни, значно послабили український
рух, зокрема, припинилися й збори громадівців. Разом з
тим, В. Шульгин продовжував підтримувати особисті
зв‟язки з громадівцями, формував у них негативне
ставлення до війни. В. Шульгин завжди був активний в
усіх можливих напрямках розвитку та заходах на благо
України та українського народу. Зокрема, він читав
пораненим солдатам рідною мовою твори Т. Шевченка,
І. Франка, у створеному в Києві за ініціативою Л. Шульгиної та Л. Старицької-Черняхівської шпиталі для
українських вояків. Окремим захопленням В. Шульгина
в гімназійський та студентський періоди була археологія.
Цьому, зокрема, сприяло товаришування Я. Шульгина з
Ф. Вовком, який у 1908 р. розпочав дослідження Мезенської палеолітичної стоянки на Чернігівщині. Перебуваючи у 1909 р. в Києві декілька днів, Ф. Вовк гостював у
Шульгиних, й розповів про розпочаті розкопки. Чотири
сезони розкопками в Мезені безпосередньо керував, за
дорученням Ф. Вовка, його студент Л. Чикаленко, родина
якого дружила з Шульгиними. Так, В. Шульгин став
основним помічником Левка на розкопках. Серед найцікавіших знахідок 1912 р. були браслет, бивня мамонта з
орнаментом, три статуетки пташок, просвердлені мушлі.
За свідченнями очевидців В. Шульгин був настільки
обдарованою й багатогранною особистістю, що переважна
більшість людей які з ним хоча б один раз спілкувалися,
вже не могли його забути. Зокрема, С. Єфремов у своїх
спогадах про В. Шульгина характеризуючи його писав:
«Чиста, хороша вдача юнака, надзвичайна делікатність,
і, я сказав би, якась природжена душевна грація – все це
зробило незабаром нашого наймолодшого товариша загальним улюбленцем і мені велика була шкода розлучатися з ним, коли надійшов до того час» [5, с.120].
Інший сучасник В. Шульгина О. Пилькевич у своїх
спогадах пам‟яті В. Шульгиина від 9 квітня 1918 р.
написав: «Вовчик Шульгин, як ми його всі змалку звали,
був самою милою перлиною в прекрасній, завше чистій,
як кришталь, сім‟ї Шульгиних. В його прекрасних глибоких замислених чорних очах завжди жевріло почуття
безмежного жалю й любові до нашого скривдженого
обдертого народу» [5, с.122].
1917 р. став початком докорінних змін для українського народу. Саме починаючи з цього 1917 р.
В. Шульгин бере активну участь у політичних та державотворчих процесах. Зокрема, стає секретарем Київського
губернського комісаріату. Окрім того, в цей же період

університету, який закінчив у 1917 р. 4 березня 1917 р.
була створена Центральна Рада, до складу якої увійшов
від Студентського союзу В. Шульгин. Він виконував
функції завідуючого її інформаційного бюро. Слід
зазначити, що коли постала потреба боронити столицю
УНР від радянсько-більшовицької навали, саме молодь
тогочасної України виявила найбільшу національну
свідомість і ціною свого життя зробила спробу врятувати
«серце» Української держави – місто Київ. На початку
1918 р. на базі двох університетів (Київського університету
Святого Володимира та Українського народного університету) й однієї української гімназії імені КирилоМефодіївського братств було створено студентський
курінь Січових Стрільців, членом якого став і В. Шульгин.
Напередодні вирушення в напрямку Бахмачу він як і інша
молодь куреню пройшов мінімальну військову підготовку.
Мати В. Шульгина Любов Миколаївна бачила, як Володимир, збираючись у дорогу взяв із собою йод, бинти, однак
без зайвих слів благословила сина. Ешелони зі студентами
вирушили на північ під спів «Ще не вмерла Україна».
Гімназисти, студенти і частина учнів першої військової
школи, захищаючи Київський напрямок, прийняли 29 січня
1918 р. під стратегічно важливою станцією Крути, бій
проти багатократно переважаючих сил ворога. Кілька
сотень юнаків, серед яких був й уродженець Єлисаветграда
В. Шульгин, протистояли шести тисячам загарбників
Червоної гвардії із радянської Росії, під командуванням
М. Муравйова, які здійснювали окупацію незалежної
УНР. Бій тривав лише п‟ять годин. 28 захисників Крут,
які не загинули в бою від куль, пішли з життя, замордовані
багнетами, розстріляні без суду і слідства в полоні після
тортур. Антилюдська сутність радянської влади, мабуть,
найбільш яскраво проявилася в забороні ховати тіла
загиблих молодих захисників України, декого потайки
поховали в різних місцях селяни. Ціною свого життя юні
герої зупинили наступ ворога на два дні. Ці дні стали
вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися
від міжнародного співтовариства визнання незалежності
України. Лише після відновлення влади УНР за ініціативою О. Шульгина було організовано розслідування та
збирання інформації про події під Крутами. Зокрема, під
керівництвом військового міністра Жуковського для
з‟ясування обставин бою було створено комісію. До
Крут виїздили мама, брат Микола та дружина Володимира.
19 березня 1918 р. тіла 17 загиблих, які вдалося знайти,
серед яких було й тіло В. Шульгина, повезли з київського
вокзалу в супроводі рідних, духовенства, хору О. Кошиця,
регулярних частин, городян. Біля будинку УНР їх прах
зустрічали члени ЦР на чолі з М. Грушевськиим та урядовці на чолі з В. Голубовичем. Поховали героїв Крут на
Аскольдовій могилі. Л. Старицька-Черняхівська у березні
1918 р. писала, що поховання на Аскольдовій горі стане
другою святою могилою над Дніпром (після Канева).
Однак, більшовики що прийшли до влади і створили
«тюрьму народів», яка увійшла в історію під назвою СРСР,
доклали чимало зусиль, щоб стерти з історичної пам‟яті
українців цю славну сторінку. У 1934 р. Аскольдову могилу
радянська влада ліквідувала, зрівнявши поховання із
землею, частково заасфальтувавши, проклавши автодорогу.…Однак, прах двох героїв В. Наумовича та
В. Шульгина врятувала бабця киянки Л. Іванової, якій
В. Наумович доводився дядьком, вона встигла перепохо-
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вати його труну на Лук‟янівський цвинтар. Слід зазначити,

що прах В. Шульгина був врятований випадково, справа
у тому, що В. Наумович та В. Шульгин були поховані в одній труні, оскільки перед смертю міцно обійнялися…
Про це перепоховання героїв Крут громадськість України
дізналася лише за часів незалежності у 1996 р. В часи
незалежності України, відбулися чисельні заходи по
увічненню пам‟яті героїв Крут. Зокрема, у 2006–2008 рр.
на місці бою було відкрито меморіальний комплекс пам‟яті
героїв Крут у складі 7 метрового пагорба з 10-ти метровою
червоною колоною (яка має нагадувати про подібні колони
Київського університету, чиї студенти тут загинули) та
музей. У м. Кропивницькому, на відміну від столиці, немає
вулиці імені Володимира Шульгина, однак, є вулиця
Шульгиних (з грудня 2014 р.), яка названа на честь всієї
родини.
Висновок. Отже, викладене вище свідчить про те, що
все своє життя В. Шульгин присвятив Україні, він був
увесь – любов до України. Молодим, двадцяти трьохлітнім пішов у безсмертя. О. Пилькевич у своїх спогадах
пам‟яті В. Шульгина написав: «Ти був у нас один з
найкращих синів, який оддав для нас найдорожче що у
тебе було – своє молоде життя!» [5, с.122].
На Аскольдовій могилі
Український цвіт! –
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ…
На кого завзявся Каїн?
Боже, покарай! –
Над усе вони любили
Свій коханий край.
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VOLODUMUR SHULGUN – THE LIFE DEVOTED IN HONOR OF UKRAINE
The article analyzes the public vital, civic and political way of the hero Kryt V. Shulguna (1894 – 1918). Particular
attention is paid in the article events was became 29 January 1918 on the station of Krytu. The author states that V. Shulgun
was a devoted patriotic of Ukraine, gave for it his life.
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НЕВОЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ
«МЯГКОЙ СИЛЫ»: НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА
В статье рассматривается важность мягкой силы в усилении интеграционных процессов, в том
числе в рамках евразийской интеграции. Раскрывая потенциал мягкой силы в институциональном,
гуманитарном контексте, а также роль гражданского общества, авторы на конкретных
исследовательских материалах рассматривают текущие геополитические и социально-политические
условия современной повестки дня через призму возможностей для влияния на эти вопросы. Анализируя
весь спектр участия актора в интеграционных процессах, особое внимание уделяется
коммуникационным тенденциям, формированию информационных элит, проблемам формирующегося
информационного поля и информационной безопасности, выявляются проблемы и риски для
эффективного развития интеграции. Предложен комплекс мер, направленных на обеспечение
интеграции на разных скоростях с широкими возможностями стран – членов Евразийского
экономического союза.
Ключевые слова: мягкая сила, интеграция, парадигма, Большая Евразия, модернизация.
Постановка проблемы. Не одно десятилетие
идея мягкой силы сформулированная американским
политологом-неолибералом Д.С. Наем (Joseph S. Nye,
Jr.) [1] активно используется в международной политике
и науке (политологии, лингвистике, социологии, дипломатии и др.) За время, прошедшее с момента формулирования идеи мягкой силы и ее возможностей, были
опубликованы многочисленные исследования политических и экономических аналитиков, психологов, имджмейкеров и др. За этот период в каждой из отраслей
науки сложился свой дискурс мягкой силы, отвечающий
запросам науки и практики.
В контексте изучаемой проблематики для нашего
исследования ближе следующее понятие: Мягкая сила –
«особый тип влияния, особый вид власти, непосредственно связанный с информационной революцией, с
самим объемом информации и его ростом по экспоненте, а
так же со скоростью и широтой распространения этой
информации благодаря новейшим коммуникативным
технологиям» [2].
В информационном, интеграционно-коммукативном
поле, к примеру Казахстана, действуют разные активные
игроки, или, как их называют, геополитические акторы
влияния, использующие мягкую силу. Привлекательность
данных факторов многообразна, а их деятельность направлена на разные слои населения.
В научной литературе отмечается, что акторы влияния
могут быть как внутренними, так и внешними.
Внутренними акторами влияния выступают государственные и общественные институты, министерства,
включая продуцируемые ими государственные программы
и проекты, Ассамблея народа Казахстана (далее – АНК),

общественные организации, общества и мн. другие [3,
с.1]. Среди внешних факторов, оказывающих влияние на
Казахстан являются Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), включая многосторонние связи с его участниками: Россией, Беларусью, Кыргызстаном, Арменией, а
также государствами Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), являющейся стержневым институтом обеспечения евразийской безопасности.
Интеграционные процессы в этих государствах и в целом в
рамках ЕАЭС выстраиваются на взаимно выгодных условиях, консолидируя государства на совместное разрешение
вызовов современной повестки дня. Каждая страна, при
этом, выбирает и реализует собственные программы с
использованием мягкой силы в разных коммуникативных
и информационных сегментах, тем самым минимизируя
угрозы и риски.
В таком контексте изучения данной проблематики в
статье рассматриваются международные институциональные, гуманитарные и коммуникационные аспекты
обеспечения евразийской интеграции; широкие возможности гражданских обществ как акторов мягкой силы,
консолидирующих интеграционные процессы в целом.
Большинство новых трендов мягкой силы инициированы Казахстаном.
Результаты исследования. Институциональные тренды мягкой силы. К числу наиболее продуктивных трендов
следует отнести, как уже отмечалось, Евразийский
экономический союз (далее – ЕАЭС). Понимание
конструктивного смысла евразийской интеграционной
идеи, – это уже важнейшее наследие евразийства.
А совместные достижения в социально-экономической и
общественно-политической сферах, взаимопонимание,
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толерантность и добрососедство являются его ценностными смыслами. Несмотря на скептицизм некоторых
политиков и исследователей, они востребованы и
неизбежно имеют большие перспективы на будущее.
Это в очередной раз подтверждает, что позиции ЕАЭС в
региональном и мировом контексте укрепляются. Об
этом ярко свидетельствуют результаты его работы,
озвученные, к примеру, на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕАЭС) 6 декабря 2018
года, в Санкт-Петербурге. «Сотрудничество в рамках
Евразийского экономического союза продвигается
довольно успешно и весьма динамично, способствует
более полному раскрытию экономического потенциала
наших государств» – отмечено его участниками.
Поэтому сближение этих государств должно
сопровождаться поступательной интеграцией объединения в мировую экономическую систему и развитием
гуманитарного сотрудничества.
Следует подчеркнуть, что евразийская интеграция и
глобализация – это дополняющие друг друга процессы.
Глобализация стала мегатрендом, в корне меняющим
общественно-политические, социально-экономические,
культурно-гуманитарные связи не только в межгосударственном масштабе, но, что не менее важно, внутри
отдельных обществ и социальных групп. Ведь исторически
евразийство является многоуровневым и многоаспектным
идейным философским и методологическим ориентиром
в построении толерантного общества. Многогранность
евразийства обусловлена сосуществованием многих
народов, этнических сообществ, строящих свои отношения
на принципах добрососедства и толерантности.
В целях более четкого понимания логики интеграционного развития отмечается целесообразность реализации
разноскоростной интеграции, при этом ЕАЭС оценивается
в качестве исключительно экономического блока,
функционирующего в интересах всех входящих стран.
Вместе с тем, евразийская интеграция как один из
компонентов мягкой силы и ее эффективное продвижение
предполагают определенный учет социальных настроений
населения, степень поддержки или отторжения предложенных инициатив, поскольку их реализация предполагает
широкий охват населения страны не только на уровне
макроэкономических показателей, но и на уровне
повседневной жизни. Именно через такую трансформацию
формируется поддержка населением тех или иных
модернизационных и интеграционных проектов и,
соответственно, их устойчивость. Трансформация указанного уровня невозможна без фиксации отношения
населения к интеграционным процессам, учета его
ценностных ориентаций и идеологических предпочтений.
Заложенные в формирующейся интеграционно-коммуникативной политике государств данные принципы составляют основу гуманитарной составляющей евразийской
интеграции, имеющую колоссальный созидательный
потенциал.
Сегодня многие исследовательские структуры, предметно занимающиеся изучением и оценкой деятельности
ЕАЭС, отмечают важность диагностики его состояния,
перспектив развития и определения барьеров, тормозящих эффективность интеграционных процессов.
Становится очевидным, что одних усилий и инициатив,
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выдвигаемых руководством государств – членов ЕАЭС,
явно недостаточно. В решении данной задачи видится
неисчерпаемый потенциал разнообразных средств коммуникаций, в том числе с интеграционной риторикой,
для того чтобы данные процессы были «перезапущены»
уже с новым интеграционным наполнением.
Как уже отмечалось, вопрос позитивного освещения
процессов евразийской интеграции занимает особое
место в текущей исследовательской повестке. Например,
согласно данным российского «Центра изучения
перспектив интеграции» (ЦИПИ), проводящего системные исследования по информационному сопровождению
евразийской интеграции, «тональность медиафона стран –
участниц ЕАЭС по отношению к евразийским интеграционным процессам в целом положительна». «В Казахстане официальная риторика была посвящена обсуждению
социально-экономических и политических интересов и
возможностей страны в рамках Евразийского союза» –
отмечается в исследовании ЦИПИ [5]. Это исследование
подтверждает, что в информационном поле Казахстана
интеграционная тематика присутствует постоянно, другой
вопрос, что не всегда в ней хватает позитивного наполнения. Таким образом, данные социологических исследований в основном фиксируют позитивное отношение
респондентов к евразийской интеграции. Население в
большинстве осведомлено о текущих интеграционных
процессах и не испытывает дефицита информации.
Стоит отметить, что такие же примерно результаты
фиксируются и в других социологических исследованиях.
К примеру, проведенные Институтом Евразийской
интеграции (Астана) исследования так же демонстрируют
позитивное восприятие евразийской интеграции. В частности, большинство опрошенных (86%) в той или иной
степени поддерживает участие Казахстана в Евразийском
экономическом союзе. Критическое отношение к такой
интеграции выразило лишь 6,5% респондентов.
На экспертном уровне, кроме тех, кто затруднился
ответить, эксперты единогласны в одобрении участия
Казахстана в Евразийском экономическом союзе. В частности, одобряют участие Казахстана в ЕАЭС 82%, 16% –
скорее «да», «нет» ответили – 2% респондентов [6, с.260].
Представляют также интерес замеры, демонстрирующие интеграционный тренд среди молодежи Евразии,
и в первую очередь молодежи Казахстана и России,
поддерживающей курс на евразийскую интеграцию. На
международной экспертной площадке «Евразийский
экономический союз в восприятии студенческой молодежи приграничных регионов России и Казахстана» в
Оренбурге, организованной АНО «Содружество народов
Евразии», были представлены результаты социсследования об отношении студентов двух стран к сближению,
сотрудничеству, евразийской интеграции в рамках ЕАЭС.
Исследование показало высокий уровень поддержки
молодежью интеграционных процессов: 77% – в Казахстане и 81% – в России. Как отметили социологи, это
связано с правильным пониманием большинством студентов главной задачи ЕАЭС, направленной на модернизацию, кооперацию и повышение конкуренто-способности национальных экономик стран-участниц. Опрос
выявил, например, что молодые казахстанцы лучше
осведомлены о ЕАЭС, чем их российские сверстники.
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При этом абсолютное большинство опрошенных казахстанцев считают, что ЕАЭС отвечает национальным
интересам страны, обеспечивая принципы взаимной
экономической выгоды (67%) и суверенитета (73%) [7].
В частности, продвигаемый сегодня проект «Большая
Евразия», включающий в себя идею «интеграции интеграций» и обогащающий инициативу Европы и Китая по
созданию Экономического пояса Шелкового пути и
Морского Шелкового пути на евразийском суперконтиненте, претендует на модель устойчивого многополярного
мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. В этом контексте одним из ключевых приоритетов интеграции является получение широкой поддержки
населения стран. Более того, в рамках международного
взаимодействия государств – участниц ЕАЭС по участию
научно-экспертного сообщества в научно-исследовательских работах вырабатывается единая интеграционная
политика для проведения совместных проектов. Среди
регионов наиболее выгодных для сотрудничества, по
мнению респондентов, отмечаются страны Евразийского
экономического союза (43%), страны Европы (32%) и
Китай (33%) [8, с.260]. Общественная поддержка в век
информационного общества становится весомым социокультурным фактором мягкой силы, определяющим
будущее многостороннего диалога на пространстве
Большой Евразии.
Термин «Большая Евразия» впервые в научный
обиход внесли эксперты Валдайского клуба и Высшей
Школы Экономики в 2015 году. Один из авторов
термина Сергей Караганов определил его так: «Большая
Евразия» – концепция континентальной системы
межгосударственных отношений в Евразии, основанных
на доверии и всеобщем стремлении к безопасности. Еѐ
определяют как «движение к новой геостратегической
общности – общеевразийскому пространству развития,
сотрудничества, мира и безопасности, призванное
преодолеть оставшиеся от холодной войны расколы,
предотвращать появление новых, регулировать разногласия и трения между участниками партнерства» [9]. Все
основополагающие концепты Большой Евразии и
составляют, по сути, содержание дальнейшего развития
мягкой силы в современных условиях трансформаций.
Следующим трендом является площадка постоянно
действующего Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (далее – СВМДА). Международный
форум по укреплению сотрудничества, направленного
на обеспечение мира, безопасности и стабильности в
Азии приобретает особую значимость, востребованность
в качестве институционального инструмента поддержания
безопасности и сотрудничества в регионе. В Декларации
принципов Алматинского Акта и Каталоге мер доверия
СВМДА заложены политико-правовые основы системы
азиатской безопасности, выработано консолидированное
видение государств-членов СВМДА по ключевым темам
безопасности в мире и регионе, главным приоритетом
которого является укрепление взаимоотношений между
азиатскими государствами, создание устойчивой континентальной структуры стабильности. За всю историю
организация стала надежным механизмом обеспечения
безопасности и сотрудничества на континенте, зарекомендовала себя авторитетной диалоговой площадкой.
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Важным показателем взаимодействия стран-участниц
СВМДА стало расширение межкультурных связей.
С момента образования организация определила себя
главным институтом межэтнического взаимодействия,
хранительницей мира и согласия, устойчивым компонентом мягкой силы. Для этого активно используется
ресурс АНК, которая ежегодно с 2008 года проводит
международные форумы, расширяя границы участников.
Это создает прочный фундамент на евразийском
континенте для выработки мер доверия, как основе для
взаимодействия стран региона с учетом исторических,
культурно-социальных особенностей и «особого менталитета», что является достаточно новым направлением в
области превентивной дипломатии, в том числе и
народной, призванной продвижению диалога между
цивилизациями и культурами. Влияние межцивилизационных, межэтнических и межрелигиозных отношений на
политическое развитие государств пронизывает всю
деятельность Форума. Поэтому дискуссии о формировании пространства толерантности в зоне ответственности
СВМДА, это не просто научные исследования, а вопрос,
который необходимо реализовывать в контексте адекватных решений, в том числе в плане распространения и
развития тех идей и гуманистических практик, которые
активно культивируются как мягкая сила в межэтнических отношениях в Казахстане [10].
Организация Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), включающая свыше 30 стран-участниц, несмотря
на свою военно-политическую миссию и защиту территориально-экономического пространства стран-участниц
договора за период своей деятельности сформировала
эффективные инструменты мягкой силы. В их числе,
расширение взаимодействия государств членов-ОДКБ в
военной сфере, организация практического военно-технического сотрудничества, участие ОДКБ в формировании
международной глобальной системы по противодействию терроризму, совместные методы реагирования на
угрозы кибербезопасности, а также повышение эффективности мер по противодействию незаконному обороту
наркотиков.
Для Казахстана участие в ОДКБ основывается на создании условий, позволяющих обеспечить стабильность в
стране и регионе, противодействовать вызовам и угрозам
на основе строгого соблюдения международного права.
В настоящее время договорная система коллективной
безопасности представляет собой закономерный «продукт»
отражения политических процессов нового миропорядка.
В данном случае современное содержание военнополитического взаимодействия, к примеру Казахстана и
России, дает основание рассматривать опережающие
установки в совершенствовании самого института коллективной безопасности. Именно опыт двухстороннего
сотрудничества дает основание рассматривать ОДКБ как
реальный механизм военно-политического мироустройства планетарного масштаба.
Вызовы XXI века, наряду с экономическими и информационными войнами, усиливают фактор роста этнического самосознания, и не учитывать это для государств с
их полиэтническим ресурсом недопустимо [11, с.15-18].
И здесь необходимы смягчающие инструменты доступные
и понятные странам-участницам ОДКБ.
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К примеру, по словам экс-Генерального секретаря
ОДКБ Николая Бардюжи вся деятельность организации
ориентирована на работу дипломатов, парламентариев,
представителей гражданского общества. Народная дипломатия особенно важна в кризисных ситуациях,
поскольку ее усилия способны сгладить остроту
противостояния на ранней стадии конфликта. Именно
они способны влиять на улучшение межгосударственных отношений, на активизацию помощи тому или
иному государству. В условиях многополярного мира
важно использовать разные механизмы влияния, а не
силу в ее обычном понимании.
Начальным шагом по созданию потенциала мягкой
силы в рамках ОДКБ стало создание в 2013 г.
Аналитической ассоциации ОДКБ и в 2014 г.
Университетской лиги ОДКБ. Также ОДКБ проводит
летние школы совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Академия
ОДКБ – это тоже эффективный механизм мягкой силы.
Однако, как отмечают исследователи, в частности Юлия
Никитина, к.полит.н., н.с. Центра постсоветских исследований ИМИ МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД
«представляется вместе с тем, что данная информационная линия ОДКБ хотя и увеличивает узнаваемость
организации, но не позволяет работать с теми слоями
населения, которые непосредственно подвержены опасности влияния информационного воздействия и потенциально могут вступить в ряды вооруженной оппозиции,
либо же с теми группами, которые живут в приграничных регионах в Центральной Азии и могут стать участниками приграничных конфликтов» [12].
Гражданское общество как мегатренд мягкой силы.
Как показывает практика, в мировой политике формируется новая парадигма, заключающаяся в том, что сильные
гражданские общества сегодня моделируют будущее,
они вовлечены в глобальный процесс и в поиск ответов
на вызовы. Нельзя недооценивать этот ресурс в экономических, социальных и политических преобразованиях.
В понимании гражданского общества в современных
процессах трансформации важной составляющей
является интеграционные его функции. Интеграционные
процессы, происходящие в мировом сообществе, предусматривает участие в них институтов гражданского
общества. Вне сомнения формирование гражданского
общества в разных странах имеет свои особенности.
Каждая историческая модель гражданского общества,
рассматриваемая с позиции интегративности. Именно
интегрированность гражданского общества обеспечивается
возможностью реального участия гражданина в формировании согласованного взаимодействия в отношении к
делам общественной государственной значимости. В процессе такого формирования задействуется, формируется
и получает развитие культура согласия (консенсуса).
Современное понимание интеграционных процессов в
гражданском обществе (в отличие от моделей других
исторических периодов) предполагает, что в процессе
своего развития гражданское общество выступает именно как интегрированное общество. Процессы интеграции
предстают как комплексное понятие, отражающее
изменения принципов форм и векторов самоорганизации
и саморазвития общества.
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Различные традиции продвижения идеи гражданского общества в мире, в рассматриваемом ракурсе подтверждают важность интегративности как отличительного
признака саморегулирующегося гражданского общества
и участия гражданского общества в процессах модернизации. К примеру, интегративность развивающихся
гражданских обществ стран ЕАЭС, позволила ускорить
процессы интеграции и понимания ее неизбежности, в
сближении государств, формировании общей повестки дня.
К их числу можно отнести представителей гражданского общества в лице научно-экспертного сообщества
государств, создание совместных образовательных структур и их роли в развитии интеграции.
Известно, что многие вопросы стран ЦентральноАзиатского региона и их глобального развития разрешаются в рамках евразийского интеграции. Анализируя
процессы интеграции, протекающие на Евразийском
пространстве, можно констатировать, что правительства
стран находятся в поиске новых форматов и идей
модернизации интеграционных образований. В качестве
мягкой силы и развития ее потенциала служат, на наш
взгляд, вопросы формирования новой идентичности и
этики в цифровую эру, киборгов, нового образования,
рынка покупаемых «постгуманных свойств» и модели
«добродетельного общества» как основы для моделирования и развития.
Теме гражданского участия молодых людей была
посвящена и международная конференция высокого
уровня: «Инвестиции в молодежь. Не оставим никого
без внимания», прошедшая в Астане 19–20 октября 2018
года. Принятая Астанинская Декларация среди прочих
важных направлений призвала содействовать межотраслевому, инклюзивному вовлечению молодежи в разработку молодежной политики, предусматривающей
решения и конкретные действия. Здесь форсайтные и
интеграционные технологии включают в себя – вовлечение
молодежи в качестве активной силы и новаторов в
преодолении глобальных вызовов и стремление к
позитивным изменениям.
В контексте изучения потенциальных возможностей
мягкой силы в научно-образовательной среде представляет
интерес идея Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева, который впервые среди вузов
ЕАЭС начал подготовку магистрантов со специализацией
«Евразийская интеграция». Актуальность специализации
не вызывает сомнения, так как евразийская интеграция
является одной из самых важных тем для современного
евразийского пространства. Будущие специалисты будут
углубленно изучать различные направления экономики
и политики стран ЕАЭС. Первый выпуск по этой специализации будет осуществлен в 2019 году.
Резюмируя изложенное, необходимо еще раз подчеркнуть, что глобальное гражданское общество включает
не только серьезные социально-экономические тренды и
новые технологии. Ключевые аспекты современных
глобальных тенденций гражданского сектора, новые
вызовы и возможности в сфере НПО становятся
актуальными в современной повестке дня. Дальнейшие
исследования в области использования современных
технологий мягкой силы через институты гражданского
участия представляются наиболее востребованными.
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Выводы. С учетом представленных исследовательских
материалов, раскрывающих актуальность и возможности
разных институтов в укреплении потенциала мягкой
силы можно сделать следующие выводы:
– Высокий уровень общественной поддержки евразийской интеграции будет обеспечивать основу для
реализации дальнейших интеграционных мер. Тем не
менее руководству стран-участниц необходимо обращать
повышенное внимание на изменение общественных
настроений в отношении ЕАЭС и восприятие населением
результатов его деятельности.
– Имеющиеся проблемы в коммуникативных связях
государств и их дальнейшего развития сдерживают
процессы информированности общественности стран
ЕАЭС о процессах его модернизации. Соответственно,
существуют разные уровни развития и вклада странучастниц в модернизацию ЕАЭС.
– Расширение деятельности интеграционных институтов, таких как ЕАЭС, СВМДА, ОДКБ, СНГ, ШОС и
других организаций будет не только способствовать
выполнению своих программно-уставных задач в сфере
обеспечения безопасности в регионе, сотрудничества,
региональной и глобальной интеграции, экономического
и гуманитарного взаимодействия путем развития мягкой
силы, но и обеспечат их продвижение, создадут благоприятные условия для формирования региональной
гражданственности, взаимопонимания и консенсуса.
– К числу трендов мягкой силы, оказывающих
влияние, относятся материальные предметы и услуги;
культурное наследие; духовные ценности; краткосрочные
коммуникативные инструменты (СМИ и социальные
сети); долгосрочных механизмы (образование, идеология,
государственные стратегические программы), которые
должны транслироваться в глобальный мир, развивая
особенности и возможности каждой страны.
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NON-MILITARY INFLUENCE OF THE POLICY «SOFT POWER»: THE CASE OF KAZAKHSTAN
The article considers the importance of soft power in strengthening the integration processes, including in the framework
of the Eurasian integration. Unlocking the potential of soft power in the institutional, humanitarian context, as well as the role
of civil society, the authors, on specific research materials, consider the current geopolitical and social-political conditions of
the modern agenda, through the prism of opportunity to influence these issues. Analyzing the entire spectrum of actor‘s
participation in integration processes, special attention is paid to communication trends, the formation of information elites,
problems of the emerging information field and information security, there identified the challenges and risks to the effective
development of integration. A set of measures aimed at ensuring the integration at different speeds with the wide capabilities
of the Eurasian Economic Union member countries is proposed.
Key words: soft power, integration, paradigm, Greater Eurasia, modernization.
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SECURITY FACTOR OF UKRAINE’S COOPERATION
WITH POST SOVIET COUNTRIES AND EUROPEAN
INTEGRATION ASSOCIATIONS
The second decade of the twenty-first century was marked by the transformation of local conflicts.
According to Zbigniew Brzezinski, an American political scientist, sociologist and statesman, there has been a
steady emergence of quasi mystical chauvinism over the last 6-7 years is the in Russia [1]. The aggressive,
unpredictable actions of the Russian Federation (RF) are aggravated by the instability and turmoil in the world,
which was balanced after the Second World War. Experts point out that the conflict that began in 2014 is not
local. Russia, headed by Putin, reformatts the post-Soviet space with aggressive, hybrid-power methods. In
recent decades, two centers of gravity have emerged in the world – the European Union (EU) and Russia. The
EU uses the creation of blocs of partner countries based on democratic values of norms and rules to spread its
priorities. Russia is resorting to an authoritarian «Eurasian» model of «guided democracy», through the
creation of an integration community like the Soviet Union. These facts oblige the Ukrainian political elite to
comprehend and formulate their own ideas of internationally secure interaction with the definition of specific
threats in the most important areas of Ukraine‘s life.
Key words: national security, European Union, Ukraine, security agreements, CIS, EurAsEC, GU (U) AM,
CSTO, SCO, CEA.

Problem statement. Based on the study of scientific
literature and documentary sources, the authors prove the
need for further transformation of the national security
system, the need for improvement and comprehensive support
of the state defense capability on the example of Ukraine.
Based on the research, the role and place of the state in the
system of global globalization processes is grounded.
The scientific novelty of the work is to bring the
documentary sources involved in the coverage of the events
of the 90s of the twentieth century to today, in particular, it
has been proved that the foreign policy of the Russian
Federation is based on the lobbying of regional leadership in
the post-Soviet space. It is with the help of economic levers
that Russia tries to create an integration association, not as a
mechanism for cooperation with equal distribution of
opportunities and responsibilities, but as a unit of satellite
states, united around the Russian Federation. The security
agreements signed with the post-Soviet states do not protect
these countries from the hybrid pressure of the aggressor,
which proves the correctness of the decision of the
Ukrainian politics in choosing the European direction of
development.
Historiography and sources of the research. An
analysis of the content of scientific literature and documentary
sources reveals the processes of formation of entities in the
post-Soviet space. The analysis of Zbigniew Brzezinski‟s
report «Confronting Russian Chauvinism», which he presented
at the center of Wilson on June 16, 2014, reveals the
architecture of European security and the relationship between
Russia and the West [1]. Regulatory acts of Ukraine and the
agreements made by post-Soviet states are investigated. For
disclosure and understanding of the issues raised, information
has been gathered on the official sites of the Shanghai

Cooperation Organization [7] and the Collective Security
Treaty Organization [8]. For a deeper understanding of the
problem, materials which disclose civil-military cooperation
are used [28]. Publicistic materials are considered [18].
Several Internet publications and speeches by representatives
of the political elite on this topic have been investigated.
Presenting main material. The last decades are
characterized by the final choice of Ukraine in favor of
integration into the world and European economic
communities. The modern security system is determined by
the combination of economic, informational and sociocultural space, and it is rather difficult for Ukraine to be
outside the process of integration.
As global socio-economic relations are marked by a
tendency towards globalization, Ukraine needs to be involved
in globalization processes, which should strengthen the
integration of the Ukrainian economy into the world economy,
with an important factor being the differentiation of the
geopolitical situation and geopolitical priorities, as well as
awareness of the special role of the territory of Ukraine as a
reserve resource and ecological zone of world importance.
With this, the diversification of economic and social risks is
one of the benefits of globalization. At present, the specificity
of the geo-economic situation is the closeness to the world‟s
largest economic groups (corporations and syndicates).
Another feature of Ukraine is the possibility of interaction
between the European and Asian-Pacific economic groups,
while fulfilling the role of the economic bridge and active
participant in the processes of world economic integration.
Ukraine, with its economic potential, is capable of acting
as an equal member country of the global economic
globalization processes. The main subjects of the economic
potential of any country are natural resources, production-
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technological, scientific-technical, informational, investment
and labor. Available natural conditions and resources of
Ukraine that influence economic activity and used for the
production of material goods by foreign experts are estimated
at 8 points out of 10. The Small Mining Encyclopedia, edited
by V.S. Biletskyi provides data that prove that Ukraine, with
its reserves of basic types of minerals per one person,
occupies one of the first places in Europe. Our state is an
industrial-agrarian country with diversified agriculture. In
Europe, it occupies the second place in the area of arable
land. We are also a transit state through the territory of
which 5 out of 10 international transport corridors of Europe
pass [2, с.484-508.]. At the same time, natural resources are
the main factor in the potential that determines the
development opportunities of any country. For a
comprehensive study, relief, climate, water, soil, vegetation
and animal world, as well as the interconnection between
these elements are considered. For the continuous
functioning of the economic system, certain amounts of
natural resources are needed. Some mistakenly believe that
in our time the most important resource is information that
defines the prospects for the development and functioning of
the economy. However, without natural resources (the material
basis of production), it is impossible to create material
goods, which in turn helps the state and its inhabitants to be
competitive among the countries of the modern world.
Human resources, in spite of constant exhaustion, are an
important potential of Ukraine, which is an intellectual
potential and labor force.
The challenges of today require an increase in the scientific,
economic, military, and nation-state potential of Ukraine.
The Law of Ukraine «On the Fundamentals of National
Security of Ukraine» defines the main principles of state
policy, which encompass the development of the national
security strategy, that is, the protection of sovereignty and
territorial integrity, economic development, personal safety
of citizens, ensuring of constitutional rights and freedoms,
improvement and maintenance of the defense capability of
our state, provision of improvement of the ecological state
[3]. The general civilization situation in the global world
requires an understanding of the leveling of the difference
between internal and external security levels. After many
attempts to cooperate with the countries of the post-Soviet
space, Ukraine now considers European integration asa the
best realization of national interests.
After collapse of the Soviet Union (1991), newly created
sovereign states had a need for unification. This union was
supposed to provide a comfortable and safe transition to a
new form of existence. This was necessary for the economic
and political reforms required by the circumstances of that
time. The Commonwealth of Independent States (CIS) has
united 12 countries that have committed themselves to
cooperate and develop a common economic space. The main
idea of the CIS is the security of the member states, that is,
the degree of intergovernmental agreements must ensure
safe, stable existence of states, and secure from any external
and internal threats. Thus, in 1994, the Budapest Memorandum
on Security Assurances was signed in connection with the
accession of Ukraine to the Treaty on the Non-Proliferation
of Nuclear Weapons (NPT) [4]. In accordance with provisions
1 and 2 of this Memorandum, the Russian Federation is
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obliged to refrain from claiming the territorial integrity or
political independence of Ukraine. Paragraph 5 states that no
weapon will be used against our state. Time has shown that
none of the points of this document has been executed by
Russia. Territorial claims by the neighboring «brotherly»
state were carried out during all «peaceful» coexistence.
Therefore, probably, the creation of the CIS reminded the
rehabilitation of the Soviet Union with the feudal model of
the state system. All the groups formed between the CIS
member states are an attempt by Russia to «gather» all land
and resources under their dictates. Despite the abandonment
of nuclear weapons and the signing of the relevant
regulations, Ukraine did not recognize it as the property of
another state, and moreover, Russia. By May 31, 1996,
Ukraine had transferred to Russia more than three thousand
nuclear weapons units and declared its non-nuclear status.
Since 1991, such groups have been created as: EurAsEC,
GUUAM, CSTO, «Caucasian Four», Central Asian
cooperation, BSEC, SCO. There were attempts to cooperate
in the Single Economic Space (SES). These processes were
natural, since the economies of the post-Soviet countries
were connected and for the further development it was
necessary to reorganize all economic processes for the
integration of states into the global community and withdraw
from the center in Moscow.
The destruction of the post-Soviet system required
radical changes in the military and defense spheres. On
January 16, 1992 in Moscow and on February 14, 1992, the
fourth and fifth meetings of the CIS Heads of State, which
had little military focus, took place in Minsk. Documents
such as the Strategic Armistice Military Agreement, the
Agreement on the Allied Forces, the Agreement on the
return of cultural and historical values to their countries of
origin, the decision of the Council of Ministers of Defense of
the CIS, the Protocol on Naval Symbols were not signed by
the Ukrainian side. The Agreement on the Status of Strategic
Forces stated that Ukraine could withdraw from the Agreement
in 1994. There were many diverse tendencies in these legal
acts. In particular, the Ukrainian side disagreed with the
creation of a joint military organization to be headed by the
Russian Federation. The Joint Border Troops also raised
doubts of the leaders of the young Ukraine. The issues of
geopolitical post-Soviet space, territorial integrity (establishment
of a state border) were not solved, the issue of former postSoviet property, the issue of external debts was not resolved.
In general, during the period of close cooperation within
the framework of the CIS, the Ukrainian side signed 442
documents (60 with reservations). 74 normative legal acts of
a military-political nature were not signed, in particular
those concerning the creation of forces and bodies of
collective security, border security [5]. The Ukrainian leaders
cautioned against the political steps of the neighboring state.
Especially since the signing of the Presidential Decree of
September 14, 1995, «The Strategic Course of Russia with
the CIS Member States», which clearly outlines the strategy
for the post-Soviet countries [6]. Paragraph 4 of this
document emphasizes the strengthening of Russia as the
leading force for the formation of a new system of interstate
political and economic relations in the territory of the postSoviet space, confirming the hegemonic intentions of the
«elder brother».
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In the Asian direction, there have also been active
processes designed to strengthen military cooperation. On
June 15, 2001, China, Russia, Kazakhstan, Tajikistan,
Kyrgyzstan, Uzbekistan announced the establishment of a
subregional intergovernmental Shanghai Cooperation
Organization (SCO) to ensure the development of
multidisciplinary cooperation in support of and consolidation
of peace, security and stability in the Eurasian space. It was
also caused by proactive processes to strengthen military
cooperation in the Asian region. In addition to the military,
heads of state also planned to develop economic
cooperation. The development of military cooperation had to
strengthen the position of the Russian Federation in the
Asian region, in particular, concerning the issues of
extraction and transportation of energy resources and
weakening of the positions of NATO and the United States.
Today, eight Asian states are SCO members: Republic of
India, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, People‟s
Republic of China, Islamic Republic of Pakistan, Russian
Federation, Republic of Tajikistan and Uzbekistan. Four
countries have observer status: the Islamic Republic of
Afghanistan, the Republic of Belarus, the Islamic Republic
of Iran, the Mongolian People‟s Republic [7].
Similar tasks in the military domain are carried out by
the Organization of the Collective Security Treaty (CSTO)
established on May 15, 1992. The contract lasted for five years
with the possibility of further extension. The Organization
consists of the Republic of Armenia, the Republic of
Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation,
the Republic of Tajikistan, the Republic of Uzbekistan, and
the Republic of Azerbaijan, the Republic of Belarus and
Georgia, which were subsequently annexed (in 1999 the
agreement was not continued). The SCO and the CSTO have
many similar goals and strategies, despite the fact that the
SCO is not a military organization. Unlike the SCO, the
Organization of the Collective Security Treaty (CSTO) is a
military alliance that must oppose the enlargement of NATO
and the EU to the East [8]. The CSTO was created for
collective defense and settlement of regional disputes within
the CIS, as well as in conflicts with external forces. However,
we understand that all these attempts to create different
groups and organizations in the post-Soviet space are initiated
by Russia to keep its special dominant position. Thus, in
CSTO Russia, as a member-state has a special meaning because
is it entitled to use any means, nuclear weapons in particular,
to protect CSTO member countries. It is worth mentioning
that military-technical cooperation entails mechanisms of
economic cooperation. So, thanks to the treaty on militarytechnical cooperation member countries get weapons supplies
at discounted prices, which allows to convert the CSTO
format from political to economic and form a full arms
market. The Mechanism of military-economic cooperation
allows modernizing the existing samples of military equipment,
which makes Russia a powerful geopolitical military threat
that is able to withdraw from control and to inflict military
strikes on the civilized world as the Kremlin is one of the
largest armament providers [9]. These actions clearly
demonstrate the active preparation of Moscow to the draw of
aggressive scenario of leadership in the international
coalition, the creation of multidimensional and multilateral
confrontation with the use of pro-separatist population.

215

Further Russia‟s re-integration of the post-Soviet space
like the European union continued with the creation of the
Eurasian Economic Community (EURASEC) on 31 May,
which meant profound integration in the economic sphere.
EURASEC was preceded by the signing of the Treaty of the
Customs union between Russia and Belarus, Kazakhstan,
Kyrgyzstan and Tajikistan on February 26, 1999. The
purpose of this Union was to ensure integration in the
economy and the humanitarian sphere. EURASEC is based
first of all on the EU experience and trying to acquire the
traits of this constitutional formation. However, the idea of
Russian leadership was obvious – the creation of such a
security system in the post-Soviet space that could become a
competitor to NATO and the USA, that is, the creation of a
multipolar world. To do this, it was necessary to create
military bases in the CIS countries and thereby regain the
former status of the hegemon, as interference in internal
affairs of the Russian neighbors is declared as fundamental
in bilateral relations. The West should fear the restoration of
a new Soviet union. However, at the end of 2014,
Rossìlhoznadzor began to impose trade restrictions against
Kazakhstan and Belarus [10]. This was explained by
violation of embargo. The leaders of these countries
somehow flinted reaction to these trade wars, and this did
not affect the positions of these officials within their
countries. In the opinion of contemporaries this state of
affairs is of little care for the leaders of the participating
countries, who consider this union not as an economic
project, and more as a political one. In addition to that,
Russia, Belarus and Kazakhstan, despite the democratic
cover, holds the feudal model of the state order, which is to
impose a society of the notion of immutable leaders who do
not change over the years. To do this they use the concept of
Eurasia. Although the main motive of Kazakhstan is to enter
the union is to find a contrast to the increasing influence of
China. And Belarus is trying to balance between Russia and
the European Union, and also hopes for the abolition of the
duty for exports of petroleum products. Astana also expects
economic effect but so far the duty only increases as well as
import prices, and there is double taxation for imported
goods. This situation indicates haste in preparing the Treaty
on EURASEC. The Agreement vaguely prescribed the
mechanisms of defending the interests of the participating
countries, which can lead to the loss of the Belarus
sovereignty, as the Belarusian economy, together with
Kazakhstan, does not exceed by 10 percent the Russian one.
Thus, at a meeting of the Higher Eurasian Economic
Council, which took place on December 6, 2018 in St.
Petersburg, the president of Belarus stressed the eliminating
of barriers, seizures and restrictions that impede the
formation of the common EAEU market. A. Lukashenko
emphasized: «The Current pricing procedure for Russia‟s
natural gas: the tariff applied by «Gazprom» for the
Belarusian side for gas transportation from the YamaloNenets Autonomous Okrug to our border is Almost $3 for 1
000 cubic meters for 100 km, while the Inrussian tariff is
about $1» [11].
At a meeting of the Higher Eurasian Economic Council,
which was held On May 31, 2016 the issues related to the
activities of the Eurasian Economic Union were discussed
[12]. Indicators of economic efficiency deteriorate every
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day. The financial and economic crisis of Russia also
influences the reduction of commodity turnover within the
Union. The obstacles arising in the trade are still observed
between the partner countries.
Russia, despite those adopted by the CIS countries
Declarations on prevention, localization and resolution of
conflicts, inflects internal armed disputes, sells weapons in
the territories of «fraternal» states: In Tajikistan (1992, 1993
1997), Transnistria (1992), Chechnya (1994 1996),
Karakbakh conflict (1988 till present day), North Caucasus
(from 1999 to today), Georgia (2008):
On December 21, 1991, the Declaration, in which the
parties obliged to identify and respect the territorial integrity
of each other and the inviolability of the existing boundaries
was signed in Alma-Ata [13].
On March 20, 1992 in Kyiv the Declaration on the nonuse of force or threat of force in the relations between the
CIS Parties [14]. This Declaration stresses not making use of
the force or threat of its use, nor in carrying out the supply of
weapons in conflict zones, etc.
On December 24, 1993, the Ashgabat Declaration on the
development of cooperation and building trust in relations
between the CIS parties states speaks of the confirmation of
participating countries that the most important thing is
building of trust between them and international consent is
of the highest political, moral and human value [15].
Russia does not stop fighting for leadership within the
CIS. By the end of 90-ies two notable centers have emerged.
Around one (pro-russian) emerged a coalition of Belarus,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. This group of
countries founded in 1995 became Customs Union, which
later in 2002 was tranformed the Eurasian Economic
Community. Ukraine together with Georgia became the
European center on the basis of which the association
GUAM was created by [16]. Leaders of these post-Soviet
countries had to solve complex security issues, including
urgent issue of weapons, which remained after the collapse
of the USSR, in the territories of sovereign states. At the
beginning of its existence, the GUAM had a format of a
Forum. As the Organization has emerged, first of all,
because of the specific western direction of the participating
countries, then the direction of activity in this organization
was at NATO.
Refusing to acknowledge the dominant position of the
Russian Federation in the post-Soviet space on October 10,
1997, Ukraine, Moldova, Azerbaijan, Georgia, during the
Lisbon summit in Stalinburg proclaimed the creation of
GUAM as a politically-advisory mechanism on security and
cooperation in the creation of a transport corridor EuropeCaucasus-Asia (TRACECA), the so-called New Silk Road,
and the prospects for economic activity in the Black Sea
basin [17]. The communiqué has underlined the interaction
of the participating countries in the «Partnership for Peace»
by creating a stable and secure Europe based on the
principles of respect for sovereignty, territorial integrity,
inviolability of state borders, mutual respect, democracy, the
rule of law and respect for human rights. At the beginning of
its activities, the heads of the GUAM countries did not have
a clear strategy, but there was a common understanding of
what this group should be like. GUAM should be a group of
states with a common understanding of threats and risks, as
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well as with the same vision of future existence. It was
repeatedly emphasized that GUAM belongs geographically
to the CIS space, but the activity of the grouping was not
directed against the Russian federation or the CIS. During
the presidency of L. Kuchma, Ukraine‟s foreign policy was
marked by multi vector policy and was highly criticized,
which contributed to the maintenance of the US and EU
funds transferring power to V. Yushchenko with his
unequivocal European orientation.
The first training attempt to jointly apply GUAM‟s
military force to protect its economic interests was held on
April 16, 1999 at the Yaguja training ground during a joint
military exercise on the protection of the petroleum pipeline
in Baku – Supsa [18].
It is known that with the beginning industrialization in
the twentieth century came the comprehension of economic
nature of the war. Of course, military action is the utmost
way to tackle interstate disputes, but armed conflicts have
not ceased throughout the history of mankind. As for modern
military conflicts of regular type, it is impossible not to pay
attention to the stable trend to change the ratio of combat
and non-combat troops. The established change in favor of
not fighting aspects of armed conflicts, i.e., along with
military personnel in the conflict zone, are representatives of
other security agencies, non-state structures and
organizations, representatives of financial and economic
departments. Charles Maurice Taileran said that war is a
serious matter to trust it to military. And the English military
historian and theorist B.G. Liddell Hart in his writings (late
30s of the twentieth century) argued that, just as vehicles are
gaining a dominant position over the manpower on the
battlefield, the economy in solving the problems of the great
strategy puts forces in the background. Industrial enterprises
need to ensure smooth operation, because otherwise the
army will be, nothing more, but inert masses [19]. A famous
Austrian economist, the Lvivian in origin, Ludwig von
Myses saw the relationship between the economy and
history. According To the scientist, the statistics are nothing
more than historical indicators, that is the equivalent of
quantitative analysis and measurements, which inform us
about events of the past [20]. Human Activities are always
aimed at satisfying their needs – material (economic), social.
The state is a key entity that is simultaneously the device
of coercion and a deterrent which using various instruments
is the condition for influencing the activities and needs of
society. All participants of armed conflicts have economic
interest. Those wars that occurred due to the excitement of
ideological opponents descended to naught; instead there
increased the number of armed conflicts and domestic
hostilities. The number of conflicts between numerous
armed groups within the states increased. The same thing
happened to Ukraine. Armed conflict was unleashed by
eastern neighbor-the aggressor set the new tasks before the
Ukrainian people who were not only in the deterrence of
aggression, but also in maintaining and establishing order in
the conflict zone. Civil-military cooperation agencies are
designed to establish daily activities through mutual,
external cooperation between the military structures and
civil government.
Under such conditions, there was a need to quickly and
promptly debug daily activities in areas of devastated and
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exhausted states. This led to the construction of persistent
civil-military relations, which are called for mutual, external
cooperation between the military structures and civil
government.
Ukraine has been the founding member of the United
Nations (UN) since 1945. However, it actively began to
work towards peacekeeping only after gaining
independence. In the 90ies of the twentieth century, the
situation sharply deteriorated in the Balkans. The
International community intervened in conflict. On July 3,
1992, the Verkhovna Rada Of Ukraine approved the Decree
«On participation of the battalions of the Armed Forces of
Ukraine in the conflicts of the United Nations in the
Territory Of the former Yugoslavia» [21]. Ukrainian
peacekeepers, with limited funding, gained real military
experience through UN funding in Bosnia and Herzegovina,
Slovenia, Lebanon, Sierra Leone, Liberia, the Republic of
Iraq, and Kosovo. These skills helped to form a number of
specialists who have acquired the practice of working with
foreign partners and other standards, including cooperation
with civilian organizations in the released territories. In
addition, peacekeeping has promoted the status of neutral
state for Ukraine.
S. Hangtìngton was one of the first researchers who
investigated the issues of cooperation and collaboration
between civilian and military organizations. In his work
«Soldier and state. The Theory and policy of militarycivilian relations» researcher proposes a developed system
of «objective control» which balances the competence of
military and civilian bodies [22]. UN International
Organizations (United Nations), OSCE (Organization for
security and Cooperation in Europe) and NATO (North
Atlantic Treaty Organization) helped civil-military
cooperation to enter a new transregional level.
In particular, in the NATO Handbook (2001) one of the
fundamental tasks is coordination between the NATO
Command and civilian organizations which is provided by
the cooperation between military and civilian specialists
[23]. That has allowed, in addressing military conflicts, to
consider the social, political, cultural, economic, religious
and other humanitarian factors in planning and conducting
international peacekeeping operations. In the new conditions
that present day dictates, the process of peaceful settlement
requires joint consolidated cooperation across the
community for close military cooperation with the civilian
authorities. The cooperation of a wide range of civilian
institutions (international organizations, national Institutes,
public and religious organizations) on dispute resolution
should help to establish peace in this territory. Besides, the
CIMIC is mostly regarded as «psychological operation», i.e.,
«the direct goal of civil-military cooperation is to ensure full
cooperation between the NATO commander and civilian
populations and institutions within the scope of
responsibility for the commander to create conditions that
would give him the most possible moral, material and
tactical advantages» [24].
It should be noted that the activities of civil-military
cooperation (CIMIC) within the general structure of the
Armed Forces Of Ukraine (AFU) in the areas of the antiterrorist operation (from May 2018 the Joint Forces
Operation) in the East greatly increases the civilian trust in
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the Armed Forces of Ukraine, improves attitudes to the
actions of the Ukrainian military in the dislocation regions,
and expands the possibility of countering the negative
information influence of the aggressor on the population of
Eastern Ukraine. Because the system of the Ukrainian
Armed Forces is young, it requires detailed study and
formulation of the planning application and management of
these units during peacekeeping operations.
It is necessary to create and introduce a reliable legal
framework for operational and mobile decision making and
the mechanism of interaction of military leadership with
state power and civilian population.
Today civil-military cooperation groups are working in
the areas of assisting the civilian population, providing
comprehensive assistance to the military units of the Armed
Forces of Ukraine, law enforcement agencies, local
authorities, the media and private sector [25].
Commander of the JFO Serhii Naiev said that assistance
of the civilian population is one of the priority directions of
activity of the CIMIC [26]. Thus, in the village of Zolote 4
since its deoccupation there are medics, police precinct
humanitarian assistance is provided. Also, representatives of
its structural unit organize treatment of children with complex
diseases, organize rest and excursions of children from
settlements of frontline areas, give children various gifts.
There is a humanitarian project «Evacuation 200» in
which together with the National Military and Historical
Museum of Ukraine, State service of war veterans and
participants of the anti-terrorist operation, civic and
volunteer organizations conduct searches to find unknown
burial sites and names of persons who died, the missing
people during the anti-terrorist operation, re-burial of their
remains [27]. All These actions contribute to the positive
attitude of the population of the frontline zone to the Armed
Forces of Ukraine and the Ukrainian government.
We have already developed certain principles of the
organization [28]. In particular, the management staff of the
centre includes a soldier, who has operational and tactical
situational awareness and the Commissioner to coordinate
the activities of the CIMIC and the Armed Forces of
Ukraine; The work of the CIMIC is an integral part of the
commander of the Armed Forces of Ukraine and should
facilitate the tasks to effectively achieve the desired
outcome; The Armed Forces of Ukraine should coordinate
their activities with the representatives of the CIMIC and the
public in the ATO territory (since May 2018, the OOS);
Activity of the CIMIC in the occupied territories is
temporary, with the further transfer of all liabilities to local
authorities or appropriate civilian institutions. Practically
these principles of activity are validated in the Law of
Ukraine № 1669 VII «On Military-civilian administration»,
which was signed on February 03, 2015 [29]. Article 1 of
this law specifies that civil-military administration is a legal
entity, intended to comply with the Constitution and laws of
Ukraine, to ensure safety and normalization of human life,
law enforcement, participation in counteracting sabotage and
terrorist acts, prevention of humanitarian catastrophes and
social tensions in the ATO area (since May 2018, JFO), in
accordance with NATO standards.
According to the requirements of article 4 of the Law of
Ukraine «On military-civil administration» the economic
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processes in functional load of MCA are paid separate
attention. In particular, their responsibilities include the
preparation and approval of programs for socio-economic
and cultural development of respective administrativeterritorial units; ensuring of the balanced economic
development of the territory; contracting enterprises,
institutions and organizations irrespective of the form of
ownership to participation in complex socio-economic
development of populated areas; placing on contractual basis
of orders for production of goods, performance of works
(services) necessary for a territorial community; drafting and
approving local budget and amending it; setting local tax
rates and fees in accordance with the current legislation of
Ukraine; setting of tariffs for housing and utilities;
organization of urban areas, markets, fairs improvement. As
it is known that the restoration of economic processes and
the economy as a whole improves public psychological
moods in Donetsk and Luhansk territories.
Until recently leadership of the operation of regional
military-civilian administrations (MCA) has been performed
by the head of the Anti-Terrorist center under the Security
Service Of Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine.
Thus, obviously, there was t cross-subordination which
complicated the qualitative work of MCA. Therefore, the
President of Ukraine in April 2018 signed a decree on the
termination of ATO and the beginning of Joint forces
Operation (JFO). According to this law, CIMIC falls under
the Ministry of Defense of Ukraine, which will facilitate the
operation of this structure, and accordingly its effectiveness.
Specialists of military-civilian administration are a
connecting segment between the Armed Forces of Ukraine
and civilians in the JFO territory and provide cooperation
between both parties. Specialists coordinate the activities of
military organizations, charitable, religious, international and
other structures to assist the population in the area of warfare
[25]. CIMIC personnel, in accordance with its duties,
perform various tasks which require them to be of high
professional qualities. Officers must simultaneously be prepare d
to solve the task in several ways to achieve the best result.
Conclusions:
Today‟s realities, including the foreign aggression of the
eastern neighbor, confirm the need to consider political,
economic, social, cultural, religious and humanitarian factors
in planning and conducting military operations. CIMIC
facilitates the transition from hostilities to functioning of
civil forces and vice versa. Civil-Military cooperation is
effective in non-military operations as well, which was
proved practically during peacekeeping operations in the
Balkans (counter-IED, technical support).
There is a problem of low-level communication and
concerted action between the authorities and society, which
causes manipulation and distortion of public opinion
regarding its own state. Therefore, civil-military cooperation
should be a mechanism capable of establishing a process of
cooperation between power structures, including the Armed
Forces of Ukraine and civil society. Important role in
building these relations is played by the circumstances of
democratization and the international situation. Challenges
of globalization are inclined by the Ukrainian government to
increase the role and place of the Armed Forces of Ukraine
to ensure borders and peace support in eastern Ukraine. This
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leads to an increase in economic costs, but these actions
definitely increase the prestige and authority of Ukraine both
domestically and internationally. Conditions of civil
cooperation are necessary and mandatory to obtain
membership in international economic partnership and
collective security organizations. However, activities of the
Armed Forces of Ukraine today in the territories of Donetsk
and Luhansk are to be revised in terms of methods and ways
of working with the population relative to NATO standards.
Experts believe that it is necessary to develop a Strategy of
civil-military cooperation, which will be aimed at establishing
trust for public authorities from the population of Donetsk and
Luhansk regions, and restoring routine in the eastern region.
Present day challenges require decisive actions on
improvement of legislative and practical support for units of
civil-military cooperation from the government of our state.
There is a problem of information exchange, because civil
organizations are maximally transparent in relation to the
information received, and information, which armed forces
have, is mostly of limited access. In the future, it is necessary
to consider these differences and find ways to solve these
problems.
Presented material proves correctness of Ukrainian
leaders‟ decisions concerning participation in pro-Russian
formations. With the help of these formations Russia tries to
consolidate the recognition of its «Eurasian» model of
«managed democracy» by the European Union and the
world as a whole. For its recognition, Russia is using
forceful aggressive methods that require the global
community and Ukraine to create new foundations of
security and inviolability of borders with the restoration of
the effectiveness of international law. Ukraine, which is at
the point of clash of the interests of two global centers, has
turned into the epicenter of geopolitical confrontation. RF
with the help of hybrid aggression drains Ukraine‟s economy
through daily losses of the working population, armaments,
material and technical resources, destruction of
infrastructure of cities, etc. Destruction of the economy will
lead to a complete takeover of Ukraine by «brotherly»
people. Countries of Eastern Europe will be next. The
Western world instead of restraining the Russian aggression
has pulled away from understanding of the globalism of the
new geopolitical reality.
In addition, it is necessary to join the creation of new
coalitions of states in Eastern Europe. For example, the
Baltic-Black Sea coalition of States (which includes
countries such as Poland, the Baltic states, Scandinavia,
Romania), is experiencing the proximity of threats that
Ukraine has already faced. Initially, what is key, we must
greatly intensify cooperation with NATO. According to
Volodymyr Horbunin, advisor to the President Of Ukraine,
in the article «2017-1st: Prodolzhenie sleduet...» On June 2,
2016, «We not only can, but also should initiate general
reconnaissance actions in the Black Sea region and on
NATO‟s eastern borders... In General, all cooperation
between Ukraine and NATO requires a decisive renewal»
[30]. Instead, the West, with the exception of the
prolongation of the sanctions, has essentially pulled itself
away from the problem, veiled by not noticing how a
«hybrid aggressor» creates its «hybrid world» with the help
of a «hybrid» concept in the center of Europe.
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БЕЗПЕКОВИЙ ЧИННИК СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ПОСТРАДЯНСЬКИМИ КРАЇНАМИ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ
Друге десятиліття ХХІ століття ознаменувалось трансформацією локальних конфліктів. На думку Збігнева
Бжезінського, американського політолога, соціолога і державного діяча, останні 6-7 років відбувається стійка поява у
Росії квазі-містичного шовінізму [1]. Агресивні, непередбачувані дії Російської Федерації (РФ) посилюють нестабільність
та безлад у світі, який урівноважився після Другої світової війни. Експерти зазначають, що конфлікт, який розпочався у
2014 році, не є локальним. Росія на чолі із Путіним переформатовує пострадянський простір агресивними,
гібридно-силовими методами. За останні десятиліття у світі виокремились два центри тяжіння – Європейський союз (ЄС)
та Росія. ЄС для поширення своїх пріоритетів використовує створення блоків країн-партнерів, які ґрунтуються на
демократичних цінностях норм та правил. РФ вдається до авторитарної «євразійської» моделі «керованої демократії»,
шляхом створення інтеграційної співдружності на зразок Радянського союзу. Ці факти зобов‘язують українську політичну
еліту осмислити і сформулювати власні ідеї міжнародної безпечної взаємодії із визначенням конкретизованих загроз у
найважливіших галузях життєдіяльності України.
Ключові слова: національна безпека, Європейський союз, Україна, безпекові угоди, СНД, ЄврАзЕС, ГУ(У)АМ, ОДКБ,
ШОС, ЄЕП.
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СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ
У статті розглядаються питання визначення та наявності середнього класу в українському суспільстві
та його функції. Зазначено, що середній клас є економічною опорою держави та демонструє рівень
демократії в ній. Він є стабілізуючим фактором соціального, економічного і політичного життя будь-якої
країни та України зокрема. Аналізуються стан та елементи середнього класу в сучасному українському
суспільстві. Розглядаються фактори, що стоять на перепоні формування середнього класу в державі, що
свідчить про те, що процес формування середнього класу перебуває на початковому етапі.
Ключові слова: середній клас, українське суспільство, громадянське суспільство, національні інтереси.
Постановка проблеми. Тема середнього класу, який,
вважається фундаментом і соціальною базою розвинутих

країн, є актуальною як в соціології, так і в політології.
Стабільно сформований середній клас є однією з умов
процвітання суспільства. Саме таке суспільство утверджує
принципи справедливості, врівноваженості. Він виступає
головною і переважною частиною громадянського суспільства, яке могло б захищати свої інтереси, активізувало
розвиток етичних і законодавчих норм.
Оцінці середнього класу присвячено роботи багатьох
учених. Цією проблемою займались Є. Головаха,
Е.М. Лібанова, А. Колодій, О.П. Сологуб, Г.В. Ярошенко,
які у своїх дослідженнях розглядають проблематику
теоретичних основ формування середнього класу. Значною мірою різноманітність наявних підходів до визначення критеріїв середнього класу пов‟язана з різноманітністю трактувань, розуміння концепту «середній клас».
Як зазначає Ю. Саєнко: «середній клас – поняття передовсім соціально-сутнісне, а не розрахунково-статистичне» [5, с.67].
Мета роботи. В складних умовах українського
сьогодення питання формування середнього класу в
українському суспільстві є досить вагомим. Метою
даного дослідження є з‟ясувати сутність середнього
класу в Україні та визначити його роль у політичному
житті держави.
Виклад основного матеріалу. Середній клас – основна
частина соціальної структури суспільства з розвинутою
ринковою економікою. Середній клас – це не тільки ті
люди, що мають малий та середній бізнес, а й управлінці
середньої та нижньої ланок, кваліфіковані спеціалісти,
творчі працівники, журналісти, освітяни, науковці, лікарі,
адвокати. Це найбільш активна і прогнозована частина
суспільства. Дії представників такого класу на ринках є
більш доцільні в порівнянні з найбагатшими людьми,
для яких майже не існує жодних фінансових обмежень,
та найбіднішими, які зазвичай переймаються питанням
задоволення якихось базових потреб, які необхідні для
виживання [6]. Це не однорідне соціальне утворення.
Більшість вчених сходяться на думці, що середній
клас є економічною опорою будь-якої держави. Його

наявність та величина визначають економічну розвиненість країни й рівень демократії в ній. При цьому
абсолютне число представників нового середнього класу
є невеликим у всіх країнах, що проходили процес
трансформації. І щоб з‟явився новий середній клас,
потрібно сформувати громадянське суспільство, яке
могло б захищати свої інтереси, активізувало розвиток
етичних і законодавчих норм [3, с.6].
Середній клас виконує в суспільстві ряд функцій,
зокрема, такі:
1) завдяки самостійності та підтримці в наслідок
особистої свободи та економічної й політичної можливості її реалізації – здатність до розвитку;
2) можливість виступати рушійною силою позитивних змін як суспільного, так і економічного розвитку;
3) спроможність реально підтримувати через сплату
податків, соціально пасивне населення, створювати
громадянські структури, що протистоять нелегітимному
втручанню держави в економіку і сприяють прозорості
діяльності держави як у частині забезпечення ефективності державних витрат, так і недопущення незаконного
отримання пільг [2, с.352]
Роль середнього класу як стабілізуючого фактора,
проявляється в різних сферах:
 в процесі зниження соціальної та іншої напруги в
суспільстві;
 в діяльності представників даної верстви, які
проводять перетворення, що відбуваються в країні.
Стабілізуюча функція середнього класу також
проявляється в формуванні та втіленні в життя певних
ціннісних орієнтацій, системи світосприйняття, в тому
числі погляди на політичний устрій суспільства. Так,
ідеалом у сфері економічного розвитку країни для
більшості представників середнього класу виступає
економіка, в основі якої лежить розвиток приватної
власності з елементами державного регулювання. У
політичній сфері – це, перш за все, гарантія прав та
свобод, недоторканість приватної власності, цінності
демократії та відкритого суспільства тощо.
У випадку, коли середній клас, не виробив власної
ідеології, він є політично та ідеологічно нейтральним.
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У всіх його прошарках більшість складають ті, хто
взагалі себе ідеологічно не ідентифікує з жодною
політичною течією. Він має низьку політичну активність.
В іншому разі, визначаючи свій політичний вибір,
середній клас багато в чому впливає на політичні
орієнтири всього суспільства. Він має високий рівень
громадянської активності, яка отримує свій вияв у
різноманітних формах – від участі у виборах представницьких органів влади та органів місцевого самоврядування до самодіяльного об‟єднання з метою досягнення
тих чи інших суспільно вагомих цілей або захисту
порушених прав і свобод людини та громадянина. Саме
як суб‟єкт громадянської активності його можна розглядати як соціальну основу громадянського суспільства.
У країнах, які вважаються високорозвиненими,
середній клас справді є гарантом стабільності суспільства – його інституційних систем. Проте, причиною
цього є не просто привабливість їх для середнього класу,
а реальний захист цими системами прав даної
структурної ланки суспільства. У разі нефункціональності інституційних систем стабілізаційна роль середнього
класу стає ситуативною і відносною [9, с.104]. Для
пострадянського простору характерною є проблематична
діяльність у межах інституційного поля, саме це зумовило
перехід значної частини населення, що працює, в
тіньовий сектор, тобто адаптація до нових умов відбувається в неправовому полі. Конструювання середнього
класу в таких умовах не може бути успішним.
Зростанню такого соціального суб‟єкта як середній
клас, перш за все, повинна сприяти економічна та
соціальна політика, що здійснюється державою. Саме
середній клас за підвищення власного добробуту здатен
забезпечити економіку робітниками з високоякісним
людським капіталом, який, своєю чергою, зміцнює
позиції середнього класу в суспільстві. Але розв‟язання
відповідних завдань неминуче ускладнюється як наслідками затяжної соціально-економічної кризи, що існує в
Україні, так і відсутністю однозначної відповіді на
запитання про роль самого середнього класу в процесі
підвищення рівня та покращення якості життя населення.
Та зміцнення середнього класу може не відповідати
інтересам української політичної еліти, тому що саме він
у вигляді громадянського суспільства зможе контролювати
дії керівної верхівки. Це означає, що інтереси керівного
класу можуть перешкоджати появі середнього класу.
Експерти стверджують, що за рівнем життя й освітою
в Україні до середнього класу можна віднести близько
10%. населення. Якщо ж додати сюди ще таку ознаку, як
політичні вподобання та політичну активність, то частка
українського середнього класу зменшиться до 5%. Якщо
ж брати за основу основний критерій середнього класу –
річний дохід, то говорити про наявність такого класу в
Україні не доводиться. Середньорічний дохід українця,
який, згідно з соціологічними дослідженнями, відносить
себе до середнього класу, становить близько 60–100 тис.
грн. на рік (та й то з урахуванням неофіційних доходів) [4, с.270].
Одним із головних показників рівня життя населення
є саме дохід, основною складовою частиною якого є
заробітна плата. У 2014 р. в економіці України спостерігалось прагнення зменшити рівень номінальної та
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реальної заробітної плати на 1,9% та 14,7% відповідно.
Це пов‟язано з початком військових дій на території
України, анексією українських територій та політичною
кризою, яка мала місце у 2014 р. Можна помітити, що у
2015 р. рівень номінальної заробітної плати виріс на
14,5%, але збереглася тенденція зниження реальної
заробітної плати (на 13,7%) [8]. Це свідчить про те, що в
Україні процес формування середнього класу, що
відповідав би за майновим статусом та рівнем особистих
доходів критеріям розвинених країн, перебуває на
початковому етапі.
Особливістю формування середнього класу в Україні
є й те, що його соціальною основою є фахівці – наймані
працівники, попит на яких є найбільшим в умовах
інноваційної моделі економічного розвитку. Маємо
унікальну ситуацію, коли більша частина висококваліфікованих робітників, які б мали становити ядро середнього класу, за рівнем доходів перебувають на межі або
за межею бідності.
Висновки. Отже, саме від держави залежить існування
та стан середнього класу в Україні. Його зростанню
повинна сприяти економічна та соціальна політика, що
здійснюється державою. Потужний середній клас в
політичному плані створить сприятливі умови для
формування та функціонування громадянського суспільства та стане справжнім гарантом соціально-політичної
стабільності в сучасному суспільстві.
Література
1. Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса /
Г.Г. Дилигенский. – М.: Институт «Фом»,2002. – С.10-11.
2. Пащенко О.П. Формування середнього класу в Україні:
передумови, особливості та перспективи / О.П. Пащенко //
Вісник ЖДТУ. – № 2 (44). – Економічні науки. – С.349-356.
3. Рачок А. Середній клас в Україні. Уявлення і реалії /
А. Рачок. – К.: Видавництво «Заповіт», 2016.
4. Сало Я.В. Середній клас: проблеми формування / Я.В. Сало
// Випуск 4 / 2016. – Економіка і суспільство – С.270-274.
5. Саєнко Ю. Середній клас у соціологічних вимірах /
Ю. Саєнко // Україна-2002. Моніторинг соціальних змін. – К.,
2002. – С.60-79.
6. Середній клас: чи існує він в Україні [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://stepup.press/analytics/item/104srednij-klas. – Назва з екрану.
7. Симончук О. У пошуках українського середнього класу /
О.У. Симончук // Україна – 2002. Моніторинг соціальних змін. –
К.: Інститут соціології НАН України, 2002. – С.31-46.
8. Темпи зростання номінальної та реальної заробітної
плати
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/tznr/tznr_u
/tznr_u_bez.htm. – Назва з екрану.
9. Шанкин А.Ю. Средний класс в России: охота на Несси /
А.Ю. Шанкин // Полис.– № 1. – 2003. – С.104.
References
1. Dyligensky G.G. Middle Class Society / G. Dyligensky. –
Moscow: Institute «FOM», 2002. – pp. 10-11.
2. Pashenko O.P. Originating of the Middle Class society in
Urkaine: features and perspectives / O.P. Paschenko // The auditor
of ЖДТУ no. 2 (44). – economical science
3. Rachok, A., The Middle Class society in Ukraine. Predictions
and reality/ A., Rachok – K.: Publisher house: «Zapovit», 2016
4. Salo, Y.V., Middle Class, problems of origination/ Y.V., Salo//
vol. 4 / 2016 – economics and society, pp. 270-274

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
5. Sayenko Yu. Middle Class in the social statistics/ Y. Sayenko
// Ukraine, 2002. Monitoring of the Socialist changes. – K., 2002. –
pp. 60-79.
6. Middle Class: Whether it exists in Ukraine or not
[ELECTRONIC REPORT]. – Link: https://stepup.press/analytics/
item/ 104-srednij-klas. – The name out of a screen.
7. Simonchuk O. Byushuki Seeking for the Ukrainian Middle

223

Class / O.U. Simonchuk // Ukraine – 2002. Monitoring of social
changes. – K: The University of sociology in Ukraine 2002. – pp. 31-46
8. Rate of growth of nominal and real wages [Electronic
resource]. – Internet source: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2005/gdn/tznr/tznr_u/tznr_u_bez.htm. – Name out of a screen.
9. Shankin A.Yu. Middle class society in Russia: hunting for
Nessi / A.Yu. Shankin // Polis. – No. 1. – 2003. – p.104.

Onofriichuk V.A.,
A student gr. of a SC-16 State Pedagogical University
«Pridneprovsk State Academy Construction and Architecture», dbrecz1603@gmail.com
Marchenko V.O.,
PhD, Associate Professor, Department of Philosophy State Pedagogical University
«Pridneprovsk State Academy construction and architecture», va.marchenko01@gmail.com
Ukraine, Dnipro
THE MIDDLE CLASS IN UKRAINIAN SOCIETY: SOCIAL AND POLITICAL ASPECTS
The report assesses the issues of the notion of the middle-class and its accessibility in Ukrainian society together with its
functions. It is stressed that the middle class appears to be the economical support of the state and demonstrates the level of
democracy in it. It also considered being a sort of stabilizing factor in the social, economic and political life of any country
and Ukraine in particular. The key elements of the middle class in modern Ukrainian society are analyzed. The factors that
considered to be the essential part of the formation of the middle-class society were critically analyzed and that represented
that the process of formation of the middle class is at its initial stage.
Key words: middle class, Ukrainian society, civil society, national interests.
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СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ ДОХРИСТИЯНСЬКОГО
ПЕРІОДУ В ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ
У статті зроблено огляд світогляду українців дохристиянського періоду. Визначено роль і місце
дохристиянського періоду в історії розвитку української соціологічної думки. Використано історичнооглядовий метод викладу матеріалу. Акцентовано увагу на доцільності вивчення протосоціологічного періоду
на заняттях із соціології у вищих навчальних закладах освіти. Зазначено освітнє та виховне значення
вивчення протосоціогічного періоду давніх українців на заняттях із соціології.
Ключові слова: світогляд українців, дохристиянський період, історія соціології, протосоціологія.
Постановка проблеми. Вивчення соціології у вищих
навчальних закладах України має нині свою специфіку,
оскільки її статус у більшості навчальних закладів освіти
змінено на предмет за вибором навчального закладу чи
студента. Це спричинює зменшення кількості годин на
вивчення предмета загалом і аудиторних годин зокрема,
а отже, більшість тем із соціології виводяться на самостійне вивчення, збіднюючи освітньо-виховний аспект
навчання. Так, зокрема протосоціологічний період
розвитку української думки є важливим матеріалом для
студентів, оскільки містить процес зародження та
становлення світогляду українців, безпосередньої залежності його від суспільно-історичного розвитку людства.
Розвиток соціологічної думки в Україні як цілісний
процес відтворює низку проблем, пов‟язаних зі складними
процесами становлення й розвитку українства від початків
його історії до сьогодення. Історія української соціологічної думки налічує кілька етапів, що охоплюють протосоціологічний період, нову добу розвитку соціологічних
знань, становлення академічної соціології, розвиток
соціологічної думки радянського й еміграційного
періодів, а також основні тенденції української соціології
сьогодні [2, с.191].
Мета роботи – привернути увагу до української
протосоціології в історії соціології та зробити узагальнений огляд світогляду українців дохристиянського
періоду як змістової частини навчальної дисципліни
«Соціологія» для вищих закладів освіти України, визначивши освітньо-виховну роль цього навчального матеріалу.
Виклад основного матеріалу. В Україні протосоціологічний період розпочинається від становлення
знань про суспільство, людину в суспільстві, соціальні
спільноти, системи регулюючих норм і відносин між
ними. Звичайно, початок української протосоціології
дослідники пов‟язують із періодом формування Русі й
закінчують серединою ХІХ ст. Хоча варто пам‟ятати про
той факт, що перші уявлення про світ мали місце й до
існування Давньоруської держави. Цей період соціологічного знання був неоднорідним, зважаючи на особливості розвитку знань про суспільство, залежно від різноманітних чинників, культурних та економічних,
соціальних і політичних та ін., його можна поділити на
кілька етапів. Саме за ними вважаємо доцільним розглядати протосоціологічний період.

В епічній традиції кожного народу найдавнішими є
міфологічні сюжети. В архаїчному суспільстві міф був
засобом осягнення буття, давав змогу розуміти минуле
та прогнозувати майбутнє. І хоча усні традиції українського народу не зберегли міфологію як систему оповідальних текстів та особливу форму світопізнання, рефлекси
міфологічних уявлень все ж донині представлені у традиційних текстах різної жанрової належності, в обрядовій,
ігровій та інших практиках.
Елементи осмислення явищ природи й людського життя
в народному світогляді східнослов‟янських племен були
задовго до хрещення Русі й появи писемності. Формувався
свій стиль життя і мислення, вироблялись характерні
орієнтації на освоєння світу.
Необхідно відмітити, що відомостей з української
міфології занадто мало, через це дати їй повну характеристику важко. Розвиток української міфології був перерваний
уведенням християнства, і вона не змогла розвинутись у
закінчену систему. Були знищені пам‟ятки мистецтва
стародавнього язичницького світу, до нас дійшли тільки
уривки з давньоруської міфології. Саме тому значний
інтерес становлять усні перекази, народні звичаї,
легенди, пісні, в яких розкривається справжнє життя
українського народу.
У період панування міфології й епосу світогляду
українського етносу було притаманне емоційно-піднесене
та водночас шанобливе ставлення, боготворіння рідної
землі, природи, у постійному зв‟язку з якими народ
черпав життєві сили, енергію, волю та незламність духу.
Разом із тим, характерним був як індивідуалізм у поєднанні з ідеєю рівності та поваги до окремої людини, її
свободи, так і негативне ставлення до неприйняття
насилля, деспотизму, абсолютизму тощо.
Міфи давньоруського суспільства включають низку
циклів – космогонічні, антропогонічні, тотемічні,
есхатологічні, теогонічні, календарні тощо. Наприклад,
космогонічний міф про створення світу з яйця. Сонце у
цьому міфі представлене в образі Жар-птиці, яка своїм
пером може освітити весь сад, а Зимовий Холод – змійчарівник – хоче викрасти Жар-птицю. Проте вона встигає
знести золоте яйце, з якого навесні знову народжується
(воскресає) джерело світла й тепла. Сонце-яйце своїм
гарячим промінням зігріває землю, розганяє туман,
примушує хмари лити дощові потоки. Так, з уявленням
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про яйце пов‟язаний початок усього живого, того, що
народжується. Звідси – звичай розписувати писанки, які
дарували люди одне одному з побажанням здоров‟я й довгого життя. Таким чином, сакральність яйця, писанки
була визначена ще до впровадження християнства, до
тієї обрядності, яка пов‟язана з Великоднем [4].
У дохристиянських антропогонічних міфах, в яких мова
йде про створення людини, частіше всього згадується
дерево (дуб, ясен тощо) як матеріал, з якого створено
людство. Цей матеріал (людина) оживлюється найчастіше
небесним вогнем-блискавкою.
У давньоруській міфології пошаною користувалися
звірі. Деякі ставали покровителями людини, захисниками
певного роду чи племені, були їх тотемами. Навколо
кожного тотема об‟єднувалась певна група людей (рід,
плем‟я тощо), які вважались родичами. В епоху тотемізму
відбулась велика персоніфікація, уособлення звірів
(лисичка-сестричка, вовчик-братик тощо). Багато легенд
є про перетворення людини на звіра чи птаха й навпаки.
Досить розвинутою була демонологія – віра в духівдемонів, які пов‟язувались з явищами природи, побутовогосподарським життям. В українських народних казках,
переказах, піснях змальовані різні демонічні істоти,
найчастіше з людською подобою, антропоморфними
рисами – русалка, відьма, диявол (чорт), вихор, вовкулака, песиголовець, домовик, змій тощо.
Особливо були поширені родинно-родові культи, культи предків, Роду і Рожаниці як богів родючості. Відомий
культ богині Макоші у супроводі двох богинь Лади і Лелі,
які опікувалися домашнім вогнищем і родиною. Давні
слов‟яни обожнювали предмети й сили природи, поклонялися деревам, річкам, струмкам, озерам, пагорбам тощо.
Родовий пантеон доповнювали боги неба Сварог, Хорс і
Дажбог. Значна роль у цьому пантеоні належить Волосу
(Велесу) – оборонцю худоби і торгівлі. У науковій
літературі немає єдиної точки зору щодо однозначного
визначення місця в цій ієрархії кожному з головних
богів, особливо коли мова йде про «найголовнішого»
бога (Род, Сварог, Перун й ін.) [4].
Релігійні вірування пройшли певні етапи розвитку.
Спочатку людина не цікавилась небом, воно для неї було
далеким від жорстоких буднів, з часом «небесні ворота»
стали початковими космічними питаннями про тайни
існування, смерті, про закони природи, початок світу
тощо. А в земному житті йшла боротьба двох сил – добра
та зла. Досить розвинутим був культ предків як важливий
принцип соціальної детермінації.
Особливість сприйняття людини полягала у тому, що
не відбувалося чіткого протиставлення душі й тіла,
характерного для християнського розуміння. Виявом
цього є властиве слов‟янській міфології уявлення про
«множинність» душ. Відсутність антитези «дух-тіло»
позначилось і на розумінні слов‟янами акту творіння,
яке мислилось не як перетворення «ніщо» на «щось», а
виглядало актом упорядкування, де людині відводилась
роль активного співучасника світових подій. Варто
відмітити ще одну характерну рису уявлень цієї доби –
життєрадісність, ясність, відсутність жорстоких, суворих
богів, життя було спільним із веселою, радісною природою.
Найбільшу спорідненість з міфологією виявляють казки, легенди й перекази. Витоки казок сягають первіс-
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ного мислення, властивих йому вірувань, вони безпосередньо пов‟язані з давніми ритуалами (зокрема обрядами
«переходу»). Одним із таких був обряд ініціації, що
полягав у посвяченні, переході з одного статусу в інший
шляхом символічної тимчасової смерті, набуванні нових
здібностей та відродженні до життя в іншій соціальній
ролі. Казковий світ має ряд спільних рис не лише в
межах однієї національної традиції, але й на теренах
ширшого – наприклад, усього індоєвропейського ареалу.
Тож в українських казках виявляємо багато спільного з
індійськими, перськими, англійськими, німецькими, скандинавськими тощо. З‟ясовуючи причини таких збігів,
дослідники докладно вивчили сюжетний склад багатьох
національних традицій та створили покажчики усталених
казкових сюжетів, засвідчивши їх повторюваність. Значна
частина цих сюжетів – не запозичені однією традицією
від інших, а радше успадковані від давніх часів і доносять
до нас згадки про спосіб життя та мислення, про звичаї
та обряди минулого.
Особливо яскраво архаїчні риси свідомості відбиваються у фантастичних казках. Вони зазвичай розповідають
про чудесні події, випробовування, подвиги на шляху
здобуття нареченої. Це відбиває їх зв‟язок з «ритуалами
переходу», одним з яких і є весільний обряд, пов‟язаний
із набуттям членами подружжя іншого статусу. Менш
виразним (лише на перший погляд) є зв‟язок з поховальними обрядами, уявленнями про потойбічний світ та
посмертне існування в ньому людини. Проте, якщо
пильніше постежити за оповідями, виявляємо чітке
розмежування двох світів – «нашого» і «того». Саме на
«той» світ прямує герой у пошуках молодильної води чи
яблук, туди він потрапляє, переслідуючи супротивника
чи шукаючи зниклу наречену. Цей казковий світ (тридев‟яте царство, ліс, море тощо), де звірі розмовляють, а
предмети виконують бажання їх власника, де людина
може перетворитися на звіра тощо, є безпосередньою
аналогією світу мертвих. Так, в українських казках герой
отримує від померлого батька дарунок, а дівчину охороняє і підтримує корова, до якої перед смертю наказувала
звертатися по допомогу матір. В іншій казці прямо
вказано, що чудесний клубочок вів героя на «той» світ.
Казковий вимисел спрямований на утвердження героя, з
яким співвідносять себе носії казки, – вони завжди
співчувають приниженому й пригнобленому, прагнуть
встановлення справедливості. Тому казка виявляє народне
розуміння добра й зла, розкриває етичні погляди народу,
а інколи доносить до нас рефлекси цих поглядів на
попередніх етапах історичного розвитку.
Казки про тварин відбивають як особливості життя й
побуту людського суспільства на давніх ступенях розвитку, так і риси побуту українського селянства (котик
ходить на поле, півник залишається варити обід; тварини
сіють, молотять, збирають урожай).
За канонами народної моралі, співчуття в казці завжди
на боці скривдженого, слабкого, бідного героя. Саме цей
соціальний аспект з часом окреслюється дедалі чіткіше,
а казка як жанр набуває елементів соціальної сатири. Її
знаряддя – гротескне перебільшення скнарості, упертості,
ледарства, балакучості та інших людських недоліків.
Відбиваючи народні уявлення про справедливість, казка
змальовує нерозумними передусім багатіїв, а бідняк
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частіше виявляє кмітливість і хитрість.
Міфологічна свідомість помітна й у легендах. Більшість
легенд мають фантастичний характер, закорінений у
міфологічному мисленні. Як і міфи, легенди відповідають
на питання: як виник світ, хто і як створив гори, звідки
взялися грім і блискавка, град. Зокрема, у легенді
«Сокіл-Род» дивом зі сльози вічного Ока, що літало в
пітьмі, народився першоптах і першобог – птиця Сокіл.
В іншій легенді «Прадуб» оповідається, як Сокіл спочатку
створив Першодерево, а потім, злетівши на нього, створив
увесь світ. У легендах порушувалися питання добра, зла,
гармонії в природі. Наприклад, у легенді «Білобог і
Чорнобог», Сокіл-Род створив бога добра та зла й указав,
що люди не зазнають добра без зла, краси без погані,
тож не знатимуть, що таке життя і навіщо жити в ньому.
У таких легендах, як «Земля», «Дажбог і Жива», «Божич»
та інших, висвітлюється, як були створені земля з долинами, лісами, гаями, байраками, світло, небо, сонце, хмари,
грім, блискавиця, дощ, а також описуються боги, які
дали початок людському роду. У легенді «Тополя» не
лише пояснюється, як з‟явилося дерево тополя, звідки
пішла його назва, хто такий бог вітрів Стрибог, а й
описуються людські почуття: любов, ненависть, відданість, вірність, порушуються проблеми життя та
смерті [4].
Узагалі спектр таких легенд дуже широкий, у них відбито характер архаїчного мислення українців і збережено
найдавніші міфологеми. Легендам властива й моралізаторська функція. Наприклад, шанобливе ставлення до батьків,
турбота про їх здоров‟я та добробут чітко простежуються в
легенді «Як мати стала зозулею». У легенді ж «Криничка»
засуджується недбайливе, споживацьке ставлення
людини до природи, прослідковується настанова оберігати
навколишнє середовище тощо.
Отже, легенди пояснюють походження світу, людей,
небесних світил, об‟єктів ландшафту, рослин, тварин,
виникнення народів, окремих соціальних груп, їх звичаїв.
Окремі твори містять відомості про давніші риси світогляду та ритуали (наприклад, легенда про те, чому перестали вбивати старих). Сучаснику, змальовані в них події
можуть видатися надто жорстокими, адже вони відображають давно перейдені людською цивілізацією етапи.
У цьому контексті важливо згадати, на думку Г. Берегової, і давню пам‟ятку «Велесова книга», автентичність
якої й сьогодні не визнана остаточно. Часом її створення
дослідники вважають період існування антів, відомий як
черняхівська археологічна культура. Це рукопис докириличного періоду нашої літератури, названий так на честь
старослов‟янського бога скотарства, ремесла та творчості
Велеса [2, с.197].
Пам‟ятка була знайдена у 1919 р. полковникомбілогвардійцем Алі Ізенбеком у маєтку поміщиків
Захаржевських-Задонських під Великим Бурлуком на
Харківщині. Текст «Велесової книги» був видряпаний на
невеликих дерев‟яних дощечках, нанизаних на ремінець.
У 1925 р. Ізенбек оселився у Брюсселі, де познайомився
з Ю. Миролюбовим – емігрантом з України, який з
1925 р. по 1939 р. переписував текст «Велесової книги».
Ізенбек не дозволяв виносити дощечки зі свого помешкання та відхиляв пропозиції бельгійських вчених, які
хотіли зайнятися їх вивченням. Ю. Миролюбову вдалося
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зробити лише одне якісне фото, та й то не з оригіналу, а
з прорисів шістнадцятої дощечки, яке й дало назву книзі
(текст цієї дощечки починається словами: «Влес книгу
сію»). Окрім Ю. Миролюбова, дощечок ніхто не бачив.
У 1940 р. до Брюсселя прийшли німці, а в у 1941 р. помер
Алі Ізенбек. Подальша доля дощечок невідома [1].
Проблема «Велесової книги» гостро постала саме зараз,
коли відбувається активне осмислення в контексті
загальної історії і культури багатьох сфер українського
духовного життя. Можливо, тому, що пам‟ятка містить
полум‟яний заклик волхвів-літописців до всеслов‟янської
єдності перед загрозою з півдня та розвиває ідеї про те,
що древляни вже забезпечували таку єдність, за ними –
поляни, і що праукраїнська спільнота є серцевиною усіх
форм опору загарбникам у всі часи.
Міфологему прото- й старослов‟янських релігій, викладену у «Велесовій книзі», прочитав і прокоментував
ужгородський дослідник Б. Яценко. Саме йому належать
повний переклад цієї книги сучасною українською мовою
та коментарі до літопису. Дослідник дійшов висновку,
що дощечки пам‟ятки виготовлені, точніше, вирізані й
випалені, в ареалі Волині й припольських земель, частково
Білорусії. Він доводить це на мовному й побутовому
матеріалі цього краю, близького і до Чехії, і до Новгорода,
і до Києва. Саме тут виникло безліч інших письмових
пам‟яток, вважає дослідник, відслідкованих і знищених
грецькими священиками з дозволу київських князів. А
стару віру загубили руські князі, змагаючись за державну
церкву задля упокорення народу й розпалювання міжусобиць, що стали інструментом взаємного виснаження
слов‟янства. Однак стара віра праслов‟ян-праукраїнців –
це потужний складник українського патріотизму, національної ідеї, і без залучення цього фактора національна ідея
не спрацює, бо не відповідатиме духовній сутності українців.
«Велесова книга» – поема-героїзація князів-патріотів,
попередників князя Святослава, від яких він успадкував
рідкісну цілеспрямованість і силу волі. Вона описує
життя та героїчну боротьбу слов‟янських народів,
славить язичницьких Богів і виховує пошану до рідної
землі та мови, а також свідчить, що наші далекі пращури
мали розвинене почуття людської гідності, національної
свідомості, патріотизму, неабияку здатність до творчості,
високу духовність і мораль. Священну любов до рідної
землі підтверджували вмінням її боронити, завдяки чому
вижили. Вміли також «любити світ зелений і життєдайний,
любити друзів своїх і бути мирними між родами».
Письмо «Велесової книги» оригінальне, народне, і це
сприяло легкій передачі закладених у ній не лише молитов
(хоча їх там більшість), а й проповідей-звернень до
князів і «воїв» землі Руської. Можливо, це своєрідне
відкидання християнства, яке заперечує радість і
вічність живого життя Ярила-Сонця, зводячи канон на
аскетизмі й самоприниженні людини перед уявним гріхом,
поняття про який у праслов‟ян зовсім не було. Для них
найстрашнішим гріхом було не піти в бій проти ворога і,
в разі потреби, не загинути за свій народ. На думку деяких
дослідників, християнство нищило народні, найсуттєвіші
для етносів обряди та звичаї (теоретиком цього був ще
Іван Вишенський). Знищувалися фольклор, древні літописи
разом з їх творцями волхвами-жрецями. Епоха Святослава
та його сина Володимира – це дві протилежні епохи в житті
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давніх праслов‟ян, що, можливо, розділили народ на два
табори на багато століть наперед [1].
«Велесова книга» – літературна пам‟ятка історії та
духовної культури українського народу дохристиянського
періоду, що збагатила соціологічні знання про життя,
світогляд, вірування та звичаї давніх українців,
висвітливши маловідомі XII ст. до н. е. – IX ст. н. е.
Отже, світогляд праукраїнців не був бідним – охоплював усі сфери життя та носив практичний характер. Міфологія як сукупність переказів про явища природи та
соціального життя в образно-наочній формі ілюструвала
прагнення людини пояснити й упорядкувати оточуючий
світ, розкрити єдність людини та природи.
Висновки. З огляду на вище зазначене, слід відзначити,
що протосоціогічний період розвитку української думки
містить не тільки знання про первісні вірування українців,
їхнє суспільне життя, місце в соціумі, а й неабиякі
виховні можливості: прищеплює зацікавленість історією
українського народу, його світоглядом, виховує почуття
національної єдності та патріотизму.
Важливим є і розуміння співвідношення суспільства
та природи. На думку Г. Берегової, суспільство та природу
єднає багато спільного: «суспільство виникає і функціонує
всередині природно-космічного процесу, а тому суспільні
явища не можуть не узгоджуватись із загальними законами останнього … і суспільство, і природа існують
реально, тобто вступають у зв‟язки, діють та реагують
на дії … суспільство становить форму життєдіяльності
людей, яка історично розвивається» [2, с.83-84].
Слід ще додати, що огляд інституціоналізації соціології
в Україні загалом свідчить, що для її гармонійного
розвитку необхідні певні внутрішні й зовнішні умови.
Бездержавність української нації, тривале перебування
українських земель у складі різних імперій і т. п. значно
деформували процес розвитку наукової позиції вітчизняної
соціології, котра структурно існувала тривалий час у
системі інших наук. Нині українська соціологія як наука
й навчальна дисципліна продовжує своє становлення,
виробляє методологічну базу, відповідний понятійнокатегоріальний апарат і набуває ознак національної у
складі світової історії наук.
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THE WINDOW OF UKRAINIANS OF THE PRE-CHRISTIAN PERIOD IN THE SOCIOLOGY HISTORY
The article gives an overview of the Ukrainian pre-Christian period‘s outlook. The role and place of the pre-Christian
period in the history of the development of Ukrainian sociological thought is determined. The historical-survey method of
presentation of a material is used. The emphasis is on the expediency of studying the proto-sociological period in sociology
classes in higher education institutions. The educational-educational value of the study of the proto-sociogical period of
ancient Ukrainians in the classes of sociology is given.
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МЕНЕДЖЕРІАЛІЗМ В ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Дослідженням обґрунтовано менеджеріалізм як зарубіжну парадигму публічного управління. Аналізом
зарубіжних наукових джерел встановлено, що менеджеріалізм це напрям модернізації публічного
управління, який зорієнтований на задоволення потреб громадян. Встановлено, що концепція
реформування сектору державних послуг у Великобританії ґрунтується на двох основоположних
стратегіях: маркетингу та мінімізації. Маркетингова стратегія спрямована на здійснення радикальних
змін у функціях держави, а стратегія мінімізації ґрунтується на політиці скорочення чисельності
державних службовців та обсягу бюджетних видатків на утримання органів публічного управління.
Ключові слова: держава, Україна, Великобританія, реформи, публічне управління, зайнятість
населення, децентралізація, менеджеріалізм, соціальні послуги, корупція, бюрократизм, економіка,
соціально-економічний розвиток, підприємництво, суспільство.
Постановка проблеми. Сучасний стан соціальноекономічного розвитку українського суспільства відбувається через призму політичної та економічної кризи,
військовими діями на Сході, що невпинно ставить нові
виклики, які потребують своєчасного адекватного реагування з боку держави.
Зарубіжний та вітчизняний досвід свідчить, що успішність розв‟язання низки соціальних проблем, в т.ч. в
системі зайнятості населення значною мірою залежить
від трансформації парадигми публічного управління,
основаної на широкому застосуванні в управлінській
практиці елементів ринкових інструментів та бізнесуправління. У цьому контексті роль держави стає «сервісною», тобто діяльність органів публічної влади зводиться
надання якісних і доступних послуг громадянам, їх
обслуговування. Такі нововведення потребують ґрунтовного перегляду та уточнення існуючих теоретичних
розробок у галузі теорії науки і практики публічного
управління. Як відомо, сучасна правова база, яка врегульовує суспільні відносини управління наданням населенню
державних послуг, зокрема в системі зайнятості, накопичила низку суперечностей.
На даний час досить гостро стоїть питання щодо реформування системи надання соціальних послуг, формування
ефективних механізмів публічного управління та унормування надання якісних соціальних послуг в ринкових
умовах, а також запровадження європейських соціальних
стандартів. Всі ці чинники в сукупності і зумовили вибір
автором тематики статі, визначили необхідність вивчення
відповідного зарубіжного досвіду та пошуку прийнятних
його елементів для запровадження у вітчизняну державноуправлінську практику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор. Питання надання послуг населенню

активно вивчаються українськими вченими упродовж
останнього десятиріччя. Про необхідність забезпечення
більшої рівноправності у стосунках людини з державою
через «надання послуг» («обслуговування») йдеться в
підручнику «Адміністративне право», виданого під
редакцією професора В.Б. Авер‟янова. Вітчизняний
науковець вважає, що в Україні потрібно відмовитися
від традицій «владного розпорядництва» держави та
запровадити нову ідеологію «служіння держави» інтересам
людини, яка має реалізовуватися виконавчою владою
шляхом надання її органами і службовцями різноманітних
послуг 1, с.6-7.
Правові аспекти надання публічних послуг в умовах
проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформ в Україні досліджуються в публікації
І.Б. Коліушка та В.П. Тимощука [4, с.30-34].
Ознаки, сутність, підходи до класифікації публічних і
державних послуг, питання стандартизації та підстави їх
надання аналізуються в навчальному посібнику
В.М. Сороко [6].
Поняття, види, ознаки та проблематика адміністративних послуг розглядаються у роботі В.П. Тимошука
[8]. Дослідник проаналізував практику надання послуг
органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, а також сформулював пропозиції щодо
реформування цієї сфери суспільних відносин. Автор
також висвітлює аспекти зарубіжного досвіду адміністративних процедур, визначає зміст адміністративних
послуг, до яких відносить і соціальні послуги, а також
викладає власне бачення їхнього змісту.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. На даному
етапі суспільного розвитку питання надання державних
послуг у соціальній сфері, в т. ч. і системі зайнятості
залишається наразі малодослідженими та законодавчо
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до кінця неврегульованими. Про це свідчить аналіз
останніх публікацій, зокрема, В.Б. Авер‟янова 1,
Т.А. Гладкої [2], А.С. Єрмолаєва [3] І.Б. Коліушка та
В.П. Тимощука [8, В.М. Сороко [6] та ін. Недостатньо
вивченими залишаються аспекти зарубіжного досвіду
щодо надання державних послуг у соціальній сфері на
засадах менеджеріалізму – сучасної парадигми і моделі
публічного управління, яку впроваджено в багатьох
розвинутих країнах світу.
Метою дослідження статті стало висвітлення
менеджеріалізму як сучасної зарубіжної парадигми в
децентралізації надання соціальних послуг в системі
зайнятості населення України, як позитивного зарубіжного
досвіду. Для досягнення зазначеної мети поставлено
таке завдання: розкрити ґенезу та наслідки впливу
менеджеріалізму на надання державних послуг населенню
соціальній сфері на прикладі Великобританії.
Виклад основного матеріалу дослідження. На початку
дослідження коротко проаналізуємо його базові терміни.
В нашому дослідженні децентралізація – це процес
передачі повноважень та бюджетів регіональних відділень
фонду загальнообов‟язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття від державних органів
влади органам місцевого самоврядування, щоб забезпечити
ефективність функціонування центрів зайнятості та
надання соціальних послуг безробітним, підвищення їх
якості та активізації розвитку регіонів [2].
Метою децентралізації публічного управління регіональними відділеннями фонду загальнообов‟язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття
та центрами зайнятості які ними фінансуються є відхід
від централізованої моделі управління та забезпечення
фінансової та адміністративної спроможності регіональних
відділень ФЗДССВБ і центрів зайнятості та органів
місцевого самоврядування побудувати ефективну систему
територіальної влади щодо зайнятості населення та надання соціальних послуг безробітним на принципах субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності [3].
Важливо роль в цьому процесі на думку автора відіграє
застосований в Великобританії менеджеріалізм. Однозначного трактування поняття менеджеріалізм на даний час
не існує. Багато західних науковців пропонують розглядати менеджеріалізм (managerialism) як: сучасний
напрям модернізації публічного суспільного сектору;
ефективну модель надання державних послуг, зорієнтовану на задоволення потреб споживача (клієнта); інноваційний підхід до оптимізації публічного управління (в
частині визначення ролі, функцій і завдань держави) [10,
с.6]. Тобто, менеджеріалізм не протиставляється публічному управлінню, а розглядається, як його органічне
нововведення, аспект удосконалення [14, с.vi].
В нашому дослідженні ми оперуємо терміном «державні послуги». Відразу варто звернути увагу на те, що у
вітчизняній науці «державні послуги», певною мірою
ототожнюється з послугами адміністративними, управлінськими та соціальними послугами. Зважаючи на тему
дослідження слід зазначити, що термін соціальні послуги,
визначено, як комплекс заходів, спрямованих на окремі
соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги,
з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності,
соціальної адаптації та повернення до повноцінного
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життя, в нашому дослідженні це безробітні, які не мають
роботи і тому потребують державної підтримки у вигляді
соціальних послуг та допомоги 5. Поряд з тим, окремі
представники вітчизняної юридичної науки взагалі
ставлять під сумнів можливість вживання категорії
«послуги» в сфері діяльності органів державної влади.
Термін «державні послуги» семантично походить від
сполучення англійських слів «public services», який на
українську мову можна перекласти, як «публічні послуги».
Втім, у вітчизняному категорійному апараті вираз «public
services» здебільше закріпився як «державні послуги».
Власне кажучи, навколо категорії «public administration»,
яку можна перекласти, як державне управління, публічне
адміністрування, публічне управління, в колах науковців
і донині ведуться палкі дискусії щодо її трактування. Це
пояснюється специфікою здійснюваного в Україні державного управління, пов‟язаною із співвідношенням дискретних повноважень держави (state) і громадськості (public):
в англо-американській моделі державного управління
громадськість наділена широкими повноваженнями в
процесі ухвалення рішень і можливостями контролю за їх
виконанням; у вітчизняній моделі державного управління
держава домінує в управлінні, а механізми участі громадськості в ухваленні рішень знаходяться в стадії
розроблення. Подібна ситуація склалася і в розумінні
поняття державні послуги (public services): відмінності у
розумінні термінів державні послуги та громадські послуги
лежать у площині сприйняття взаємовідносин між
державою (державними органами) та громадянином
(особою). Якщо «традиційне» державне управління
побудоване на домінуючій ідеології держава «панує»
над громадянином, то концепція менеджеризму («сервісна держава») базується на протилежній філософії –
держава «служить» інтересам громадянина.
Вибір досвіду Великобританії у запровадженні інноваційних моделей у наданні державних послуг населенню
в соціальній сфері в т.ч. системі зайнятості обґрунтовується, насамперед значними відповідними напрацюваннями, накопиченими цією державою упродовж понад тридцяти років. Крім того, як відомо, чинна у Сполученому
Королівстві Великобританії система надання послуг
пропонує громадянам досить широкий спектр послуг:
від соціального обслуговування населення до лобіювання
політичних рішень, консультування міністрів з питань
політики. Така система характеризується децентралізацією
владних повноважень, високими рівнями адресності,
відповідності, ефективності та раціонального використання коштів. В Україні беззаперечною постає потреба в
удосконаленні забезпечення соціальних слуг в системі
зайнятості, модель якої значною мірою продовжує залишатися на принципах командно-адміністративної моделі
управління успадкованих з часів перебування УРСР у
складі СРСР, притаманними рисами якої є жорсткі централізація, підпорядкованість і звітність знизу доверху
тощо. Це і стало підставою для вибору цієї країни для
вивчення накопиченої в ній практики щодо надання соціальних послуг населенню.
Після Другої світової війни у Сполученому Королівстві
гостро постали питання щодо відбудови зруйнованих
війною об‟єктів, різко зросли потреби громадян в отриманні послуг, зокрема медичних і соціальних. Оперативність
та успішність вирішення цих завдань значною мірою
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залежали від посилення ролі держави в різних сферах,
що і зумовило запровадження централізованих моделі та
стилю публічного управління. Варто також підкреслити,
що ідеологічним підґрунтям здійснюваних у Великобританії реформ повоєнного періоду було кейнціанство – теорія
макроекономічного розвитку, положення якої передбачали збільшення державних соціальних видатків,
підвищення соціальної справедливості громадян, а також
побудову «держави загального добробуту» (a welfare state).
Все це в сукупності призвело до зосередження на рівні
центральних органів державної влади значних владних
повноважень – централізації публічного управління.
Втім, наприкінці 70-х рр. ХХ ст. кейнсіанська ідея
«держави загального добробуту» почала все більше
зазнавати критики з боку багатьох науковців, які висували
докази щодо її застарілості і вичерпаності. Прихильники
неолібералізму, зокрема, стверджують, що держава
неефективно виконує власні функції : управління суспільними процесами здійснюється повільно і неналежним
чином; оподаткування стало непосильним тягарем для
платників податків, а темпи інфляції – високими. На їхню
думку, штат державних службовців (бюрократів) є надмірно
«роздутим», а його утримання занадто дорого обходився
для держави. В цьому зв‟язку вони обстоювали точку
зору щодо необхідності зменшення «ролі держави» шляхом
мінімізації та відсторонення держави від безпосереднього
надання державних послуг.
В 1979 р. уряд консерваторів, який прийшов до влади
на чолі з М. Тетчер, проголосив що «… традиційне ієрархічно-бюрократичне публічне управління …, яке теоретично і практично дискредитувало себе, необхідно трансформувати в сучасну, більш гнучку, зорієнтовану на ринок
модель – публічний менеджмент» [14, c.1]. Таку заяву
було зроблено в умовах гострого дефіциту державного
бюджету, нагальної потреби в підвищенні дієвості,
ефективності, зменшенні обсягів фінансування державного
сектору, а також знівелювання недовіри громадян до
держави.
У тому ж році уряд Консерваторів проголосив і розпочав одну з найбільш радикальних і тривалих адміністративних реформ Великобританії, важливим напрямом
якої було підвищення рівня відповідності і швидкості
реагування держави на потреби громадян. Було ухвалено
концепцію реформи, якою передбачалося диверсифікувати
послуги, захистити права споживачів, впровадити
систему оцінки результатів діяльності [11, c.365],
трансформувати систему надання послуг з державної у
підприємницьку на засадах конкуренції, умовах ринку,
підприємництва, менеджменту та практики ведення
бізнесу [13, с.21-31].
Суть такого реформаторського підходу, як зазначив
Крістофер Худ, один із родоначальників менеджеріалізму,
полягала в тому, щоб «вдихнути підприємницький дух»
у систему публічного управління [16, c.3-19]. Така
парадигма реформ отримала назву новий публічний менеджмент (New Public Management) [16, 321-331] або менеджеріалізм (managerialism) [14, с.vi].


Примітка. Адміністративна реформа, яку проводили у
Великобританії консерватори, тривала майже 20 років – з
1979 р. до 1997 р. (в цьому році відбулася зміна уряду і до влади
прийшла лейбористська партія).

230

Великобританська концепція реформування сфери
надання населенню державних послуг базується на двох
основоположних стратегіях (див. нижче Рис.1): 1) маркетингу; 2) мінімізації.
Стратегія маркетингу, яку ще називають стратегією
«відсторонення держави» («push the state back»), спрямована на здійснення докорінних змін у функціях
держави та широкому впровадженні в діяльність органів
державної влади ринкових механізмів і конкуренції.
В сучасних умовах держава повинна ефективно вирішувати
суспільні проблеми та належним чином фінансувати
надання державних послуг населенню. Тому, до цієї
стратегії було включено заходи щодо зменшення функцій і
видатків держави, приватизацію (денаціоналізацію) та
цілу низку прийнятних ринкових механізмів. Сюди було
віднесено і впровадження інноваційних форм організації
міжсекторальної суспільної співпраці, зокрема публічноприватне партнерство (Public Private Partnerships), та
економічну ефективність в публічному управлінні.
Досить гостро постало питання щодо обмеження впливу
держави, яке вирішувалось у площині визначення переліку
завдань і обов‟язків, виконання яких доцільно залишити
за державою, а які передати недержавним організаціям.
Реалізація цієї стратегії перетворила державу з монопольного провайдера державних послуг у суб‟єкта, який
гарантує громадянам послуги встановлених стандартів,
сприяє їх організації та забезпечує їх надання.
Стратегія мінімізації базується на політиці скороченні
чисельності штату державних службовців та обсягів
бюджетних видатків на утримання органів публічного
управління. Заходи цієї стратегії було спрямовано на
реструктуризацію та реорганізацію діяльності публічного
суспільного сектору. Змістом стратегії мінімізації стали
трансформації в публічному управлінні, пов‟язаних
переважно із запровадженням ринкових механізмів,
створення належних умов для конкуренції, розроблення
та запровадження інноваційної моделі фінансування
системи надання послуг населенню. Комерціалізація
надання визначених державою послуг зобов‟язала її
вжити низку заходів щодо забезпечення економічного
зростання підвищення рівня доходів та платоспроможності громадян, а також створити альтернативну систему
надання послуг, вибору та забезпечення прав споживачів
(клієнтів).
Здійснювана публічна політика обов‘язкового конкурсного тендеру (ССТ – Compulsory Competitive Tendering)
змінила формат відносин держави з недержавним і приватним суспільними секторами та створила можливість у
новий спосіб адмініструвати суспільні блага та надавати
якісні державні послуги. Система обов‟язкового конкурсного тендеру базується на визначенні державою переліку
послуг та винесення місцевими органами влади права
щодо їх надання на аукціон (contracting-out) та укладанні
багатосторонніх угод, які врегульовують відносини
постачальник-клієнт, підзвітність та відповідальність.
Таку модель надання послуг ще називають «громадським
вибором» або «альтернативними послугами». Починаючи з
1995 р. ця модель видозмінилася у систему кращої ціни
(Best Value), яка базується запровадженні комплексного
моніторингу за якістю надання державних послуг шляхом
проведення чисельних інспекцій, ревізій та перевірок [9,
c.695-712].
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Рис.1. Базові стратегії концепції менеджеріалізації надання державних послуг населенню у Великобританії [10, с.4-6].
Як зазначалося вище, стратегія реформування «мінімізації держави» була спрямована на скорочення чисельності

державних службовців. З метою відстеження динаміки
змін працевлаштованих у державному секторі проведемо
статистичний аналіз у часовому проміжку 1979–1999 рр.
Відповідно офіційно опублікованих даних 12, с.16:
кількість осіб, працевлаштованих у державному секторі, різко зменшилася з 6,59 млн. чол. у 1979 р. до 4 млн.
чол. у 1999 р. (на 2,5 млн. чол.);
значне скорочення державних службовців відбулося
в центральних органах державної влади (62,4%, більше
третини), менше – в органах місцевої влади (16,8%);
кількість соціальних працівників закладів державної
форми власності збільшилася відповідно з 235 тис. осіб
у 1979 р. до 270 тис. осіб у 1999 р.
Аналіз цих даних дає підстави стверджувати, що здійснювані у Великобританії реформи дійсно призвели до
значного вивільнення працівників державного сектору –
38,6%! Водночас, показник осіб, працевлаштованих у
сфері соціального забезпечення громадян, збільшився на
14,9%, що свідчить про підвищення соціальної зорієнтованості держави.
Уряд цієї країни належним чином нормативно регламентує надання соціальних послуг і це безпосередньо
стосується і системи занятості. Соціальну роботу
віднесено до професійного виду діяльності, який має
здійснюватися та відповідати визначеним державою
вимогам і стандартам. З цією метою утворено Комісію
щодо інспектування соціального догляду, яка здійснює
перевірку діяльності служб, які надають соціальні
послуги, як державних, так і недержавних. На даний час
у Великобританії нараховується: приблизно 150 державних соціальних служб, які оцінюють і визначають потреби
громадян у соціальних послугах, а також призначають їх
надання; 31 тис. суб‟єктів надання соціальних послуг
(з яких 70% – недержавні та приватні організації, 30% –
державні та недержавні організації). Соціальні служби у
тісній співпраці з державними і недержавними інституціями надають широкий спектр соціальних послуг, отримувачами яких переважно є: безробітні, діти та їх сім‟ї;

люди похилого віку; особи з розумовими та психічними
відхиленнями; особи з фізичними вадами 7.
На даний час наслідки реформ менеджеріалізму у
Великобританії сприймаються по-різному, як науковцями,
так і громадськістю. Прихильники неолібералізму розглядають цю концепцію «рятівною для британської
економіки», впровадження якої дало змогу уникнути
стану зубожіння населення і хаосу в країні та перетворити
її у розвинуту державу світу. Для багатьох же британців
таке «спасіння» означало вивільнення з «численного» і
«неспроможного», як стверджувала М. Тетчер, державного
сектору, який, як передбачалось, мав трансформуватися
в модель «дружелюбної» для громадян «держави загального добробуту» (welfare state) з притаманною приватному
сектору ринковою економією.
В умовах менеджеріалізму, який передбачає фінансову
децентралізацію, існують труднощі, пов‟язані з моніторингом бюджетних ресурсів, виділених на надання державних
послуг населенню. Мають місце випадки неналежного
управління приватизованими комунальними послугами,
необґрунтованого завищення цін, нецільового використання коштів, погіршення якості надання послуг та посилення
соціальної напруженості, оскільки громадяни вимушені
були платити за послуги більше [ 15, с.17-20].
Зважаючи на результати проведеного дослідження можна констатувати, що модель менеджеріалізму як парадигма та напрям модернізації публічного управління може
бути застосована в реформуванні системи зайнятості як
така, що дала позитивні результати для Великобританії,
завдяки чому, вона змогла уникнути стану зубожіння
населення і хаосу в державі. Такий же період на даний
час переживає і Україна: високий рівень централізації
влади, економічна криза, тотальна бідність, безробіття,
еміграція працездатного населення тощо. Дослідивши
позитивні та негативні сторони менеджеріалізму слід
зазначити, що кращі його механізми та інструменти
можна імплементувати в публічне управління вцілому і
систему зайнятості зокрема, де забезпечується надання
соціальних послуг безробітним.
Результати дослідження статті дали автору змогу
сформулювати такі висновки:
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1. Аналізом зарубіжних наукових джерел вставлено,
що менеджеріалізм – сучасна концепція, напрям модернізації публічного управління, а також зорієнтована на
задоволення потреб громадян модель надання державних
послуг. З‟ясовано, що менеджеріалізм з‟явився у 80-х
роках минулого століття у Великобританії, а передумовами його виникнення стали: гостра потреба у
зменшенні бюджетних видатків; неспроможність держави
надавати доступні, якісні послуги населенню; недовіра
громадян до держави; реалізація урядом М. Тетчер
політики дебюрократизації, скорочення чисельності
державних службовців. Наслідки реформ менеджеріалізму
у цій країні, які базувалися на широкому впровадженні у
державно-управлінську практику умов конкуренції, ринку,
прийнятних механізмів бізнес-стилю управління, в основному оцінюються науковцями та громадськістю позитивно.
Вивчення генезису і практики впровадження у Великобританії менеджеріалізму дає підстави виокремити такі
його позитивні сторони, як конкуренція, зорієнтованість
на задоволення потреб громадян в соціальному обслуговуванні, отриманні адекватних державних послуг, зменшення
бюрократизму тощо. Удосконалення моделі надання
соціальних послуг в системі зайнятості є важливим
завданням в Україні, що власне і актуалізує необхідність
у ґрунтовному вивченні та аналізі складових цієї інноваційної концепції публічного управління. Водночас,
оцінюючи можливості впровадження менеджеріалізму у
державно-управлінську практику системи зайнятості
України варто звернути увагу на окремих аспектахвикликах. По-перше, чинними законодавством державним
службовцям забороняється розгляди громадян як «клієнтів», їхніми обов‟язками є захист прав людини та інтересів
усіх громадян. По-друге, надмірна децентралізація
(адміністративна, фінансова) може призвести до послаблення відповідальності і підзвітності державних менеджерів, виникнення корупційних проявів тощо. Потретє, необхідно чітко визначити межу між державою,
системою зайнятості і підприємництвом, оскільки публічне управління є неприбутковою сферою та покликане забезпечувати у суспільстві соціальну справедливість, що виходить за межі менеджеріалізму.
Дослідженням з‟ясовано, що Великобританська концепція реформування сфери надання населенню державних
послуг базується на двох основоположних стратегіях:
маркетингу та мінімізації. Стратегія маркетингу, яку
ще називають стратегією «відсторонення держави»
(«push the state back»), спрямована на здійснення
докорінних змін у функціях держави та широкому впровадженні в діяльність органів державної влади ринкових
механізмів і конкуренції. В сучасних умовах держава
повинна ефективно вирішувати суспільні проблеми та
належним чином фінансувати надання державних послуг
населенню. Реалізація цієї стратегії перетворила державу з
монопольного провайдера державних послуг у суб‟єкта,
який гарантує громадянам послуги встановлених стандартів, сприяє їх організації. Стратегія мінімізації
базується на політиці скорочення чисельності штату
державних службовців та обсягів бюджетних видатків на
утримання органів публічного управління. Заходи цієї
стратегії було спрямовано на реструктуризацію та реорганізацію діяльності публічного суспільного сектору.
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MANAGERIALISM IN DECENTRALIZATION OF THE UKRAINIAN POPULATION
EMPLOYMENT SYSTEM: EXTERNAL EXPERIENCE
The research substantiates managerialism as a foreign paradigm of public administration and the possibility of using its
components in decentralizing the provision of social services in the employment system of Ukraine as a foreign experience of
the UK. Analysis of foreign scientific sources found that managerialism is a direction of modernization of public
administration, which is oriented to meet the needs of citizens. It was found that managerialism appeared in the 80‘s of the last
century in the UK, and the prerequisites for its emergence were: an urgent need to reduce budget expenditures; the state‘s
inability to provide accessible, high-quality services to the population; distrust of citizens to the state; the implementation by
the Government of M. Thatcher of the policy of bureaucracy, the reduction of the number of civil servants, etc. The study of
genesis and practice of implementation in the UK of managerialism gives grounds to distinguish such positive aspects as
competition, orientation towards meeting the needs of citizens in social services, obtaining adequate public services, reducing
bureaucracy, and so on. Improving the model of providing social services in the employment system with the optimal number
of employees of the centers of employment is an important task of public administration in Ukraine. Given the results of the
study, it can be stated that the model of managerialism as a direction of modernization of public administration can be applied
to the reformation of the employment system as such, which has yielded positive results for Great Britain, due to which it was
able to avoid the state of impoverishment and chaos in the state. Ukraine is currently experiencing the same period: high level
of centralization of power, economic crisis, total poverty, unemployment, emigration of the able-bodied population, etc.
Having examined the positive and negative aspects of managerialism, its best elements can be implemented into public
administration in general and the employment system in particular, where provision of social services to the unemployed is
provided. The study found that the UK concept of reforming the public service provision of people is based on two fundamental
strategies: marketing and minimization.
The marketing strategy is aimed at making radical changes in the functions of the state and the wide introduction of market
mechanisms and competition in the activities of state authorities. Under current conditions, the state must effectively solve
public problems and properly finance the provision of public services to the population. The implementation of this strategy
has transformed the state from a monopoly provider of public services into an entity that guarantees citizens the services of the
established standards, promotes their organization. The strategy of minimization is based on the policy of reducing the number
of state civil servants and the amount of budget expenditures for the maintenance of public administration bodies. The
measures of this strategy were aimed at restructuring and reorganizing the activities of the public public sector.
Key words: state, Ukraine, UK, reforms, public administration, employment, decentralization, managerialism, social
services, corruption, bureaucracy, economy, socio-economic development, entrepreneurship, society.
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NARRATIVE STRATEGY IN THE CONTEXT OF ANALYSIS
OF THE ADMINISTRATIVE DISCURSION
The article focuses on the possibility of enlisting research of the phenomenon of narrative strategy based on the
principles of narratology to the analysis of a strategic narrative as a basic feature of the discursive space of public
administration. The article lays down general ideas and intuitions regarding the phenomenon of administrative
discourse relevant for the conduct of its political and socio-philosophical research in the context of the narrative
paradigm.
Key words: strategic narrative, narrative strategy, administrative discourse, public administration, governancemanagement, narratology.
Statement of the problem. In the course of the
formation of strategy of democratic development of the state
of Ukraine, search and strategic decision making related to
the development of Ukraine, scientific community is aimed
at making their assessments and conclusions in regards to
the phenomenon of the strategic narrative. Effectiveness of
the strategic narratives of governance, aimed at achieving
more effective and high-quality results than it is possible to
expect due an existing state of affairs, includes: creating a
general concept for the development of key messages for
different target audiences; facilitation of opportunity of
permanent and long-term interaction of dominant messages;
Minimization of the gaps between the constructed narrative
and the real state of affairs in order to get a generalizing
effect from strategic narratives of governance that would
provide recursive support for contact with the public,
guiding its perceptions and attention, a functional potential
of narrative strategies of administrative discourse should be
taken into consideration.
Concept of the narrative strategy as «some general
instruction for each specific situation of communication» [2,
p.52] can be the best representation of the phenomenon of
strategic narrative, and this necessitates referring to the
positionally fundamental works in the field of narratology.
In the most general terms, the narrative strategy can be
described as a purposeful influence on the addressee with the
help of story-telling utterances. Reproduction of the nonimperative spectrum of narrative strategies, capable of
provoking activation of social co-creation, provides an
appeal to significant intriguing events and needs a reference,
creative and receptive competence of social actors.
Analysis of recent publications. First of all, we should
highlight the contribution of Western researchers to
understanding of the updated models of public governance
and, above all, governance-management ideas that focus on
the importance of researching strategic narratives (strategic
narrative, master narratives) of the states, the role of the
process of their formation and the mode of their transmission
into the information space in identifying key development
trends [see, for example: 14, p.240]. It is noteworthy that
domestic researchers have also begun to analyze the
phenomenon of a strategic narrative (V. Gorbulin, D. Dubov,

Y. Makarenko, M. Ozhevan, Sivak T., Solovyov S. etc.),
to emphasize studying of narratological research being
promising for the theory of strategic communication and
define limits of «the use of narrative discourse in
information-analytical activity» [7]. It is becoming more and
more recognized that public administration is based on «a
deep basic narrative component» [9].
«Public Administration» terminological dictionary [11]
defines strategic purpose of public administration as
«provision of integrated socio-economic and cultural
development of the state, society, and every person» [11,
p.169-170], and the importance of the narrative approach is
evidenced by two articles: «Strategic Narrative» and
«Strategic narratives (metanratives)». Strategic narratives are
conceptualized as «a set of coordinated communicative
actions that unite and coordinate the effects of all the
components of strategic communications» [11, p.171].
Formation of goals (aim) of the article. The purpose of
the article is to demonstrate the importance of inclusion of a
study of the phenomenon of a narrative strategy based on
narratology to the analysis of the strategic narrative as a
basic feature of the discursive space of public
administration.
Presentation of the main information. Effective civil
governance, adoption of administrative decisions and their
implementation should take into account the intensification
of innovation processes in the public management sphere,
transformation of the modes of mutual influence of the state
and society, formation of alignment with a developing
strategy and policy. Even more so, that in Ukrainian
realities, as A. Kolodiy notes, «the problem of change of the
reform strategy in the direction of creating social and
political solidarity has become critical» [10, p.23]. No
spontaneous rallies or online promotions can replace
strategic actions that are planned to be implemented on longterm basis.
One of the signs of «good governance», according to the
United Nations concept, is a «strategic vision», that is,
leaders and the community have to provide a long-term
perspective for the management and development of the
individual and expressly imagine the means that are
necessary to be taken for their realization [17]. Phenomenon
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governance – management that occurs in the fragmentation
of the political systems, changes in the role of state
institutions, uncertainty and unpredictability of the
environment with its globalization processes, positions «the
pursuit of strategic collective goals» [4, p.489]. Let us
emphasize that the growth of interest in governancemanagement, as noted by J. Pierr and G. Piters, should be
linked not to the idea of the decadence of the state, but rather
with the fact that it reflects ability of the state to develop
new strategies for increased manageability [15, p.136].
One of the fundamental strategic narratives in terms of
their themes is undoubtedly the work of M. Castells «The
Power of Communication» devoted to the influence of
communications on the «network society» [6]. Specifics of
power communications nowadays lie, according to Castells,
in the fact that the power is focused not on conquest as such,
but on the design and reconfiguration of discursive meanings
that must be guided by social actors in their actions; the
power itself aspires to create meanings, as a rule, through
various media images. Becoming more of a network, it
plunges in any environment of a networked society, but its
strength is not rooted in the practice of discipline and
subjugation, but in the discursive forms of the embodiment
of power, «Combining knowledge and language» [6, p.33].
Quite in the spirit of modern narratology A. Miskimon,
B. O‟Loughlin and L. Roells describe narratives as structures
that allow you to link daily events that seem unrelated;
characterize the importance of strategic narratives, which
help the political actor not only increase his influence, but
also change the environment in which these narratives apply.
It is worth noting that A. Miskimon and B. O‟Loughlin in
their article, the title of which is set out in the form of a
question: «Is EU program aimed at improving Ukraine? Are
we going in the direction of a new narrative in terms of
relations between the EU and Ukraine?», analyze ideas the
European program of assistance to Ukraine and how
successful it is with formulating a perceptible narrative on
the role of the EU. Having compared this narrative with the
Marshall Plan and having analyzed a series of interviews
with representatives of the Ukrainian elite in 2016–2017,
these researchers argue that «although actions similar to the
Marshall Plan may be useful, they are unlikely to be
considered as a unifying social narrative and a basis for
cooperation and development» [16, p.75-91].
Having solidarity with this kind of assessment of
Western theorists, we would like to note that one of the
reasons for such a situation, of course, is the lack of a
strategic vision.
Under these conditions, the formation of ideology of the
the strategic line of our country‟s exit from today‟s crisis to
tomorrow, not yesterday remains relevant. Let us note, in
this regard, certain changes in the case of reproduction of the
Ukrainian strategic narrative, which, in particular, was
promulgate by the Deputy Minister of Information Policy of
Ukraine D. Zolotukhin based on the results of an important
«strategic session» titled: «Ukrainian Narrative». He defines
strategic narrative as «non – public guide on how we can
turn the existing designer of historical myths, marketing
approaches, popular ideas, social moods and many other
things into a mechanism for producing successful (able to
self-replicate) stories that will be positively perceived by
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Ukrainian target audiences» [5]. So, the articulated problem,
in our opinion, is to find a strategy aimed at «catching» some
sign substrate and allocate methods of constituting its
narrative configurations, encoding them through the
reproduction of stable and well-known images, an appeal to
the «historic a priori» tradition, idealistiazed symbolic figure
of the hero and his strategically effective actions.
In a political sense, strategic narratives appear as «means
to which political actors resort to construct meaning and
definition of «great politics – both internal and external, a
state one, and Corporate one, public one, etc.» [8, p.30].
In this regard, a system of strategic communications as a
«formalized model of interaction of departments is seen in
their operational coordination for approval of a certain
narrative» [3, p.19]. Fundamental cycle of strategic public
management is defined by researchers as the one «consisting
of formulation of strategy (formulation of goals, priorities,
measures); implementation of the strategy (structure, authority,
communication, coordination) and evaluation of the results
of the strategy implementation (indicators)» [11, p.170].
Therefore, this cycle can be explored by finding its
correspondence to certain narrative schemes based on which
any narrative is constructed. «With normal administration
mode in a modern world practice, – as V. Bakumenko points
out, the process of public administration, usually, acquires
the character of a strategic one» [1]. At the same time, the
author of the fundamental Work «Strategy: History»
L. Friedman, while defining strategy as an «art of the
creation of power-making», states that the greatest need for
strategies arises in complicated situations. You don‟t need
the strategy to solve trivial tasks, however, its communicative
component that can compensate for the lack of resources and
gain competitive advantages over the stronger ones, always
has a great meaning: «weak muscles, but a great story».
So, a strategic narrative as a story emerges as a
communicative underpinnings of the strategy, which
convincingly explains the course of events. Indeed,
storytelling as an instrument of strategic communication
received recognition not only in business circles, but also
while shaping political strategies.
In the work «Transformation of Strategies» L. Friedman
notes that in the short term, narratives can structure
responses-reactions of others to the development of events,
and, in the long-term – force everyone, within one country
and beyond its borders, to believe this very narrative, to
develop interests, identity and understanding of the direction
of international relations development [13]. This
methodological remark makes us go back and emphasize the
narrative approach. In particular, let‟s turn to the narrative
strategy in more detail by outlining its constructive
moments, as V. Tyup offers [12].
The narrative strategy is activated by such interconnected
components:
1) the narrative picture of the world, which is a certain
type of worldview. Being a generalized set of ideological
notions about the events and procedurality of being, it
determines the reference competence of the author and his
imperative choice, which determines a value-definite single
event;
2) narrative modality that defines the strategic position of
the narrator in relation to the story. Modality is the way
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narrator feels about what he is reporting. This is, first of all,
an objective, logical evaluation of the content of the
expression and reflection of the relationship between the
components of the communicative-speech act;
3) narrative intrigue, which lies in the tension of the
wheel of events and sets the narrative competence of the
addressee. This is a type of event addressed to the receptive
intent of the addressee; there is a valuable involvement of
the addressee in a communicative event. Intrigue excites
receptive expectations and anticipates their satisfaction. It
configures the chain of events into a completed story that is
acceptable to be received by the addressee.
We would like to point out the researcher of the
discourse of governance and positioning of the four basic
narrative strategies that arise staggeringly, without
interchanging in a straightforward way, but coexisting in
interaction, in the narratology. The narration (and, hence,
administrative discourse) can take place in modalities:
knowledge (precedent picture of the world and retrospective
intrigue); authoritarian belief (imperative, based on strict
order, the picture of the world and didactic intrigue of
consistency); separate thought (occasional picture of the
world and adventurous adventure intrigue); an
intersubjective understanding (a plausible picture of the
world and a heuristic intrigue of identity) [13, p.156-166].
Given this list, when assuming the construction of narratives
of a wide range, which would claim to be a strategic role, we
should take into account the coexistence of many narrative
modalities. At the same time, the configuration of events (or
intrigues) of such narratives, certainly, should be determined
not by the modality of a separate thought, but by public
opinion. The status of public opinion provides such a feature
as its meaning in the society. Private opinions, on the other
side, as well as deeds, are permissible, provided that they do
not harm the state and society. It is the conclusion that
J. Lock came to, pointing in the meantime to those areas of
private life, in particular religious beliefs, which should not
interfere with the state. However, he wrote, when Catholics
proclaim the supremacy of the Roman throne rather than the
British crown, this is no longer a private matter, but a threat
to public policy. Therefore, the state‟s tolerance does not
apply to those with whom a social contract is not possible.
Of course, these ideas are very relevant to the definition of
narrative strategies in the context of those problems that
arose in connection with the receipt of autocephaly by the
Orthodox Church of Ukraine.
We believe that the above considerations have the
veracious meaning that they confirm the explanatory
potential of narratology for narrative strategies as invariant
models of event discourse, as well as its significance for
studying and optimizing governance discourse and defining
strategies for deligative scenarios for Ukraine‟s development.
Conclusions. Given the need to understand the model of
transition to governance, assessment of its benefits and risks
for Ukraine, there is an urgent need to obtain general optics
of dominant discourse and to recreate a new design of
strategic narratives in order to legitimize it.
The applicability of the development of narratology, and,
in particular, the conceptualization of narrative strategies, to
the analysis of the governance discourse allows it to be seen
not only as an updated management paradigm but also as a
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particular narrative intrigue based on a certain narrative
picture of the world and the modality of its reproduction in
the narrative. Regardless which modalities and constructive
intrigues are manifested in managerial discourse, its strategic
task remains positioning, that is, the formation of a positive
image and trusting relationships between different social
groups. This stimulates the need for a deeper understanding
and a search for the priority narrative strategies for public
and administrational activity.
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ТРУДОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В УКРАЇНІ
В ПЕРІОД ПОЛІТИКИ ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ
(БЕРЕЗЕНЬ 1918 Р. – БЕРЕЗЕНЬ 1921 Р.)
Стаття присвячена історико-правовому аналізу законодавства в сфері державного трудового
посередництва в Україні в період політики воєнного комунізму (березень 1918 р. – березень 1921 р.).
У дослідженні узагальнені основні тенденції і особливості державного регулювання робочої сили в
зазначений період. Підчас дослідження використані як загальнонаукові методи пізнання об‘єктивної
дійсності, так і окремі методи наукового пізнання. Зроблено висновок, що, з точки зору державного
управління, політика «воєнного комунізму» в сфері трудового посередництва виявила свою повну
нездатність. Надзвичайно громіздкий апарат державного управління відзначався бюрократизмом,
тяганиною, головотяпством і безгосподарністю.
Ключові слова: трудове посередництво, біржі праці, зайнятість, безробітні, державне управління,
«воєнний комунізм», політика Української Соціалістичної Радянської Республіки.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Державне трудове посередництво формувалась під впливом
різних процесів, які відбувались у державі в ході її
історичного розвитку.
У перехідний період від капіталізму до соціалізму, в
роки військового комунізму (1918–1921 рр.), здійснювався
принцип «хто не працює, той не їсть», який був закріплений у першому Кодексі законів про працю (грудень 1918 р.).
Підкреслимо, що поряд із закріпленням цього принципу
у КЗпП проголошувалися такі прогресивні норми, як
скорочений робочий день для неповнолітніх, восьмитижневі оплачувані відпустки жінкам до та після пологів,
шестигодинний робочий день для зайнятих на підземних
роботах.
Відомо, що офіційна історіографія в радянські часи у
більшості випадків фальсифікувала реальний перебіг
історичного процесу. Тому нині, коли в незалежній
Україні склалися можливості для науковців правдиво
відтворити історичний процес, суцільному перегляду
підлягає не тільки звична послідовність буцім-то незаперечних фактів, а й сама концептуальна основа історії
України в радянську добу.
Недостатність наукових розробок з дослідження історичних передумов формування та реалізації державного
трудового посередництва та істотна практична значущість цієї проблеми для держави підтверджують
об‟єктивний характер та актуальність вибраної теми
дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання
теорії та практики функціонування трудового посередництва, набули свого переважного розвитку в межах юиличної
та економічної наукової думки.
Серед вітчизняних учених, до кола наукових інтересів
яких входили ті чи інші аспекти обраного напрямку дослідження, слід виділити Д. Богиню, М. Долішнього,
А. Колота, Е. Лібанову, Ю. Маршавіна, В. Петюха,
В. Черкасова та багатьох інших.

Роль державної служби зайнятості як інструменту
соціального захисту населення знайшла своє відображення в роботах таких учених, як А. Грабелько, А. Комаренко, І.М. Львовська, О.Г. Огородник, Л.В. Самарай та ін.
У межах державно-управлінської науки проблематика
трудового посередництва, на жаль, не набула свого
належного розвитку, хоча окремі її напрями досліджували
такі українські вчені, як: В. Авер‟янов, В. Васильченко,
А. Кретова, В. Міненко, Н. Нижник, І. Терехов, І. Хохрякова
та ін. Разом з тим ці дослідження були спрямовані
переважно на удосконалення механізмів державного
регулювання зайнятості населення.
Деякі аспекти регулювання зайнятості знайшли своє
відображення у роботах вчених класиків, які зробили
найбільший внесок у розвиток теорії зайнятості населення: В. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Мальтуса,
К. Маркса, Ф. Кене, А. Маршалла, А. Пігу, М. ТуганБарановського, Дж. Кейнса, М. Фрідмена.
Пріоритетність теоретичного підходу до проблеми
державного трудового посередництва у 1920-х – 1980-х
роках була обумовлена соціальними та економічними
наслідками безробіття. Дослідження ж історичного
досвіду розвитку державного трудового посередництва в
різні періоди мали переважно узагальнюючий характер і
не могли врахувати історичні особливості. Тому тема
розвитку та становлення державного трудового посередництва в різні історичні періоди на сьогоднішній день
залишається актуальною і важливою.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Основне завдання дослідження полягає в історикоправовому аналізі законодавства в сфері державного
трудового посередництва в Україні в період політики
воєнного комунізму (березень 1918 р. – березень 1921 р.).
Виклад основного матеріалу. Політика Української
Соціалістичної Радянської Республіки у питаннях державного трудового посередництва, зокрема регулювання
безробіття, була побудована на Законі РРФСР «Про
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біржі праці» від 31.01.1918 р., відповідно до якого діючі
біржі праці переходили під керівництво профспілок, і
засновувались в містах з чисельністю мешканців не
менш як 20 тисяч осіб. Тобто, фактично органи трудового
посередництва перетворювались в органи професійного
робітничого руху, які діяли в інтересах робітничих
організацій.
Згідно з «Обов‟язковою постановою для усіх торговопромислових підприємств, фабрично-заводських комітетів,
організацій, урядових, громадських та приватних установ та приватних наймачів про наймання робітників та
службовців», яка підписана завідуючим відділом праці
Уряду України Б. Магідовим від 14.01.1919 р. [1] наймання робітників та службовців мало здійснюватися
«виключно через міські Біржі праці. Наймання робітників
через агентів та посередників забороняється». Цією ж
постановою було заборонено функціонування приватних
організацій з трудового посередництва, а ті Бюро праці,
які діяли при професійних спілках переходили до Міської
біржі праці як професійні секції, які отримували монополію на здійснення посередництва, визначено загальні
правила існування рику праці, налагоджено облік безробітних та запроваджено повну гласність про діяльність
органів державного трудового посередництва.
Державне управління органами державного трудового
посередництва здійснювалось відділами праці Народного
комісаріату праці, який було створено 29.01.1919 р.
Біржі праці отримали право контролю за обов‟язковими
щоденними відмітками безробітних, які отримували
допомогу по соціальному страхуванню. 1.02.1919 р. було
опубліковано Положення УСРР «Про біржі праці», в якому
основними завданнями було визначено: точний облік та
планомірний розподіл робочих, упорядкування попиту
та пропозиції праці, контроль безробітних [2].
Наказом Київського обласного комісара праці від
14.03.1919 р. визначено що «будь-яке звільнення робітників і службовців повинно відбуватись згідно з Декретом
Наркомпраці…, обов‟язково через фабрично-заводські
комітети та професійні спілки», а 21.03.1919 вийшов
наступний наказ, згідно з яким «прийом службовців до
держаних установ та наймання робітників та службовців
на фабрики, заводи, майстерні здійснюється виключно
через міську біржу праці» [3].
26 квітня 1919 р. голова Раднаркому УСРР
Х.Г. Раковський та призначений наркомом праці
Б.Й. Магідов підписали декрет, яким затверджувалось
«Положення про районні Біржі праці». Воно мало багато
спільного зі статутами передніх обласних та краєвих
бірж, але разом з тим одержавлювало ці органи працевлаштування. Районні біржі праці, зазначалося у декреті,
створювались відділом ринку праці Наркомату праці
«з метою успішного розподілу робочої сили та координування діяльності місцевих бірж в однорідних
економічних районах». Структурно біржі складалися з
трьох відділів – розподільчо-позаміського, місцевого та
обліково-статистичного. У тих випадках, коли в пунктах
заснування районної біржі праці вже існувала місцева
біржа, вона об‟єднувалась з районною, створюючи її
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місцевий відділ. Управління районною біржою покладалося на колегію у складі п‟яти представників від місцевих
об‟єднань профспілок, по одному – від губернської або
місцевої Ради робітничих депутатів та губернського або
місцевого раднаргоспу. Загальне керівництво здійснював
відділ праці місцевої Ради. Цікаво, що відділи районної
біржі мали фінансуватися з різних джерел: місцевий
відділ – з бюджету місцевої Ради, позаміський та статистичний – центральною владою [4, 18-19].
Тобто держава фактично ввела монополію на використання робочої сили. З цією метою був налагоджений
облік всього працездатного населення. На підприємствах
були введені дисциплінарні товариські суди, які розглядали випадки порушення трудової дисципліни.
Діяльність самих відділів праці місцевих Рад визначалася декретом Раднаркому УСРР від 14 червня 1919 року.
Їхнє призначення полягало у «всебічному обслуговуванні
інтересів праці та проведенні у життя заходів, що випливають з діючих законів про працю». В цей період, за даними
Київської, Чернігівської, Полтавської, Харківської,
Катеринославської, Таврійської, Херсонської, Подільської
та Волинської губерній було зареєстровано 286285
безробітних. Направлення на роботу отримали 72802
особи, у порівнянні з березнем 1919 р. кількість безробітних збільшилась на 104 тисячі.
Всеукраїнська мережа бірж праці була розглянута на
Всеукраїнському з‟їзді завідувачів бірж праці, яка
складалась з 7 районних бірж праці: Київської, Полтавської, Катеринославської, Рівненської, Одеської,
Юзівської, Харківської та 190 місцевих [5, с.42].
Декретом Всеросійського Центрального Виконавчого
Комітету та Ради Народних Комісарів від 10 червня 1920 р.
було затверджене Положення про Всеукраїнський
комітет з загальної трудової повинності (Укркомтруд).
Основні завдання Комітету полягали у проведенні трудових мобілізацій на території Української СРР, у погодженні дій губернських комітетів, контролі за точним та
своєчасним виконанням місцевими комітетами усіх
покладених на них задач, у регулюванні перекидання
кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили на
території УСРР. Перший радянський Кодекс законів про
працю, прийнятий у грудні 1918 року, мав у своїй основі
Закон про трудову повинність – їй присвячувався перший
розділ Кодексу. Місцеві Ради депутатів отримали право
примусового залучення до виконання робіт усіх зобов‟язаних трудовою повинністю [4, с.19].
З метою забезпечення загальнообов‟язковості праці
більшовицький уряд був змушений застосувати методи,
позичені з військової практики, перш за все різноманітні
репресивні засоби. Найближчий соратник В. Ленін
Л. Троцький, праці, взагалі пропонував у 1920 р. перетворити всю країну на концентраційний табір, створивши
«трудову армію», в якій кожний працездатний громадянин
мав вважатись «солдатом праці». І хоча в Україні масштаби
примусової праці були набагато менші, ніж у центральних
районах Росії, все ж під час проведення трудових
мобілізацій тих, хто ухилявся, вважали дезертирами,
могли віддати до суду, направити в табори для примусових
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робіт, арештувати. Для покарання порушників трудової
дисципліни навіть були організовані дисциплінарні
товариські суди. Протягом 1919–1920 рр. проводились
трудові мобілізації на дійсну службу залізничників,
спеціалістів-гірників, службовців військових заводів,
паливного господарства, а також представників різних
професій для відновлення промисловості Донбасу та до
складу 30-тисячної трудової армії для заготівлі продовольства, видобутку палива, забезпечення промисловості
робочою силою. Насильницьке залучення до праці в цей
період частково пояснюється громадянською війною і
військовою інтервенцією, але, з іншого боку, воно
повністю відповідає сутності марксівської концепції
щодо узагальнення праці, яку можна здійснити тільки
застосуванням різноманітних засобів примусу, що
підтверджує 70-річна радянська практика [6, с.33-35].
Декретами, прийнятими РНК 12 квітня 1919 року і
27 квітня 1920 року, заборонялися самовільний перехід
на нову роботу і прогули. Згідно з Декретом РНК від
29 січня 1920 року «Про порядок загальної трудової
повинності», все працездатне населення, незалежно від
постійної роботи, залучалося до виконання різних
трудових завдань. В Україні було утворено Бюро з
відбудови промисловості (Промбюро) на правах філії
Вищої ради народного господарства (ВРНГ). При Раді
Оборони (з квітня 1920 року – Раді Праці та Оборони)
було створено Головний комітет зі здійснення трудової
повинності (Головкомтруд) із мережею місцевих установ
на чолі з Дзержинським. 12 жовтня 1920 року Раднарком
України прийняв постанову «Про табори примусових
робіт». Організація мережі таборів покладалася на
чекістів. Створювалося Центральне управління таборів
(ЦУЛАГ). Наприкінці жовтня 1920 року в Україні було
організовано перші сім трудових концтаборів [7].
У 1920 році в Україні було створено органи примусових робіт, обладнано 18 концтаборів, через які пройшло
25–30 тисяч осіб [4, с.19].
В. Ленін відмовився від курсу на безпосереднє
комуністичне будівництво тільки у березні 1921 р., коли
цілком виявилася перспектива колапсу економіки і
повномасштабної війни з селянством. У праці «Про
продовольчий податок» (квіт. 1921) він охарактеризував,
по суті, політику «воєнного комунізму» як таку, що є
«дурістю і самогубством тієї партії, яка спробувала б її.
Дурість, бо ця політика економічно неможлива, самогубством, бо партії, які пробують подібну політику, зазнають
неминуче краху» [8].
Висновки. Отже, проаналізувавши історію розвитку
державного трудового посередництва в Україні в період
політики воєнного комунізму (березень 1918 р. – березень
1921 р.), можемо стверджувати, що законодавство про
зайнятість зазначеного періоду, зокрема прикріплення
працівників до підприємств і обмеження вибору ними
місця роботи, зрівняльний підхід до оплати праці разом з
іншими причинами, призвели до глибокої соціальноекономічної кризи.
Створена в роки «воєнного комунізму» система управління одержавленої промисловості була здатна лише
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мобілізувати трудові і матеріальні ресурси для потреб
оборони. З точки зору державного управління вона виявила
свою повну нездатність. Надзвичайно громіздкий апарат
у вигляді ВРНГ – УРНГ (Промбюро) – управлінь – главків –
кущових відділень тощо – відзначався бюрократизмом,
тяганиною, головотяпством і безгосподарністю. Слово
«главкізм» стало синонімом непроглядного бюрократизму
і абсолютної неефективності в управлінні економікою.
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The article is devoted to the historical-legal analysis of legislation in the field of state labor mediation in Ukraine during
the period of the policy of military communism (March 1918 – March 1921). The study summarizes the main trends and
peculiarities of state regulation of labor in the specified period. In the course of research, both general scientific methods of
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ENHANCEMENT OF THE SINGLE INFORMATION
ANALYSIS SYSTEM THAT CARRIES OUT NATIONAL
EMPLOYMENT POLICY IN UKRAINE
The article discusses the state of the single information analysis system that implements the state policy in the
field of employment and labor migration in Ukraine. The article highlights typical aspects and levels of analytical
work of the State Employment Service of Ukraine (hereinafter referred to as SESU). In order to ensure a
transformational approach to social security of the population and create a tool of information support for the
Single Technology of Servicing the Unemployed in accordance with the ―National Informatization Program‖. Ways
of improving information analysis activities in the SESU system are added. Theoretical recommendations on their
improvement are provided.
Key words: state employment service of Ukraine, information systems, site, information analysis systems,
computer aids.
Problem statement. Modern society is characterized
by the enormous growth of information flows, which is also
directly related to public administration. Therefore, public
administration has always used computer technology to
automate administration functions, create information search
systems, monitor execution, build up databases, create decision
support and adoption systems. Where labor supply exceeds
labor demand, employment problem arises.
Review of the Latest Studies and Publications.
Analysis of the latest studies on the above subject indicates
the scientists‟ interest in theoretical and applied aspects of
the defined issue – information analysis support of the
process of making managerial decisions. Scientific studies of
various aspects of automation and information support of
management systems, including at the national and regional
levels, have been carried out by Ukrainian academics like
Y. Balashov, N. Buslenko, V. Hlushkov, V. Honcharov,
A. Dabahian, A. Ivanenko, I. Kononenko, N. Mikheieva,
H. Pospielov, M. Radu, Y. Yakutin and others. Information
analysis activities of the governmental authorities, the role of
information in the process of state management decisions
have been studied by A. Akhlamov, V. Bakumeniak,
A. Diehtiar, V. Dorofiiebko, I. Drevnytska, Y. Mashkarova,
V. Moroz, O. Kriukov, N. Nyzhnyk, V. Tertychka, V. Tron
and others. Implementation of new methods of analytical
work in public administration are being investigated by
I. Ibrahimova. Development of information-oriented society
in Ukraine, implementation of e-governance technologies in
Ukraine are being discussed in the works by A. Baranov,
O. Holobutskyi, M. Demkov, I. Klymenko, I. Koliushko,
K. Lyniova, A. Semenov, V. Tsymbaliuk, S. Chukut,
O. Shevchuk and others. A number of works, including by
L. Berezovets, O. Boichenko, Т. Haman, R. Kaliuzhnyi and
L. Poliakova, are devoted to determining of ways of
improvement of organizational and legal, HR and
institutional support of government informatization processes.
Despite the strong scientific interest in information analysis
activities of the government and their improvement, a lot of
methodological and practical issues remain unsolved.

Theoretical basis of organization of these activities and
elaboration, based on theoretical developments, of practical
recommendations enabling to enhance information analysis
support of state administration bodies and self-governing
authorities, require thorough understanding.
Purpose Statement. The purpose of this article is to
study existing information analysis activities in the system of
the State Employment Service of Ukraine (SESU) and
provide recommendations on how to enhance SESU‟s
information analysis activities. Based on the purpose, the
following tasks have been set: to reveal insights into typical
features and levels of analytical work at SESU; to define
ways of enhancement of information analysis activities in
the system of SESU; to offer recommendations on how to
enhance information analysis work of the State Employment
Service in Ukraine.
Statement of Basic Materials. Employment service
today is the only government institution in Ukraine which
provides, for free and on the basis of social security, a wide
range of services to both, citizens who contact it in search of
a job and employers who wish to hire employees. In order to
enhance the services provided by the employment service,
the state employment center has implemented new technology
to facilitate provision of social services to the population and
employers. The employment center operates based on a
single client service technology, in a single information
analysis system called “Employment Service”. In order to
reach a whole new level of social protection for the public
and create a tool of information support of the Single
Information Technology of Servicing the Unemployed under
the National Informatization Program, the State Employment
Center has developed and implemented the Single
information analysis system of the state employment service
of Ukraine (SIAS) that is based on modern Internet
technology. Meeting the requirements of the single technology
of servicing the unemployed, the employment center now
has a public information center where seminars are held for
the population and which has a library for visitors, an
information corner for the young, military men, and a gender
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corner. Clients may view video materials about popular jobs,
learn about enterprise/institution/organization passports, read
job descriptions. The materials placed ensure career guidance
in the labor market. With the help of SIAS tools, a unified
online database has been created that contains information
on manpower needs, labor supply and professional training
opportunities in Ukraine. Single information space on
vacancies and labor supply on a basic level (in a real-time
mode) enables to expand the search area for every client not
only within a district or oblast, but within the country.
Making objective information on labor supply and demand,
key areas of operation and results of the employment
service, including as of the executive directorate of the Fund,
publicly available contributes to shaping active behavior of
the citizens in the labor market, as well as positive public
opinion, promotion of a social dialogue in the field of
employment. Information activities of the employment
service build on comprehensive use of modern methods and
PR technology on a national, regional and basic scale. The
role of information system is to provide access to
information, timely generate and distribute information at
acceptable cost. Facilitation of collected data analysis through
the use of formal data presentation methods enables to carry
out a number of calculations of various degree of complexity
with or without researcher and assess the impact of marketing
on summarizing performance ratio of a company or
enterprise.
The basis for enhancement of the single information
analysis system that carries out national employment and
labor migration policy is REGULATION No. 124 On SES
single information analysis system development program
2017–2018 of 30.11.2016.
Speaking about information support, we must find out
what has to be ensured. When it comes to management
system support as a data set, it is satisfied and becomes real
as soon as such data set becomes available. But when it
comes to ensuring organized nature of the management
system, arranged interaction, functioning of its components,
then “support” means “activities”. In scientific literature,
rather a complete definition of “information support” of
management of internal affairs agencies lies on the fact that
this term reflects a set of interrelated methods, measures and
means (of methodological, socio-political, technical and
economic, and procedural and institutional nature) which
enable creation and functioning of data collection, transfer,
processing, storage and presentation process technology, as
well as the use of information to carry out effective operation
of internal affairs bodies in the field of enforcement of
public order and crime prevention. The term “information
support” rather means creation of support of the relevant
organizational and functional characteristics of the
management system. Therefore, there are objective reasons
for distinguishing 2 different meanings of the term
“information support”: as providing the management system
with a set of data; as activities related to means of data
collection, recording, transfer, storage, processing and
presentation. Both meanings of “information support” are
inseparable. Therefore, it can be admitted that information
support of a management system is a combination of all the
data used in it, specific means and methods of their
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processing, as well as expert activities on its effective
enhancement and use. Information support covers the system
of information flow and transformation, including
classification lists of all data, their coding/storage/transfer
methods. Development of information support is aimed at
the use of technical and engineering aids for management to
supply the required information to the relevant management
bodies to ensure the following: 1) continuous data collection,
processing, storage and search, as well as data transfer to
various management levels; 2) high data reliability and
accuracy in accordance with the set requirements to
collection and processing at each management level. Law
plays an important role in shaping information support. For
relations that arise in management due to data transformation
are of public nature. Employee collectives take part in this
process. These are relations as to how information is
produced and used, what quality it is, what carriers and
means are used to process it etc. It is information-related
activities that are the essence of information relations and
vice versa – information relations are activities of
management subject and objects related to data collection
and use. In the course of executive and administrative
activities of the management bodies various relations arise
which mediate data search, collection, systematization,
processing and transfer. They become a part, an element of
relations that are established in the course of forecasting,
decision making, as well as fulfilling other managerial
functions.
On a practical level, good old civil or administrative
forms are applied to govern information relations. By way of
regulation, information relations fall into organization-andproperty relations when it‟s about reference and information
service; organization-and-managerial relations when it‟s
about information flows in the field of control and
coordination of national economy management. However,
today specific information relations leverages are being
looked for, which is especially noticeable in connection with
the development of legal liability issues in the context of
using state-of-the-art IT solutions. Overall scope of
regulations, technical guidelines, provisions, instructions
related to computer aids and information is so large, but
more importantly, so superficial and controversial that a
single fundamental reference document is required to cover
the most important aspects of informatization and
accumulate both, national and international experience. In
this connection, management systems that use computer aids
must be assessed, and their creation must be planned taking
into consideration not only performance parameters, but also
criteria of their social effectiveness, the role they play in
improving labor efficiency and harmonious development of
the key production force – the people. This means that
technological and techno-economic basis of forecasting the
development of computer aids must be complemented with
methods of “human”, social and special measurement of
scientific-and-technological advance. The results of using
computer aids must be compared to social-values-based
orientations and development goals of the entire social
system. At least 2 circumstances must be taken into account.
Firstly, it‟s cybernation, introduction of microprocessors and
robots, which facilitates hard and boring jobs, activates the
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training and education processes. It is not improbable that
mass information may cause strengthening of some
unwanted trends in spiritual life, for example, shaping of a
rationalist, utilitaristic perception of life, intellectual and
moral values. Secondly, mass use of computer aids induces
respective changes in the structure of human activities. This,
for example, is redeployment of labor in many industries
associated with manufacture and especially operation of
computers and software development, which requires a
system of professional training and retraining that is
absolutely different from the one we have today. Therefore,
it is vital to assess anticipated changes in the structure of
employment, determine the nature and scope of activities
aimed at professional training of engineers, programmers,
technicians working for companies that produce and operate
computer aids, as well as versatility training, in forecasts and
development programs for computer aids. Possible
psychological problems cannot be disregarded. One should
think about the need to develop special psychological support
activities for information system users related, in particular,
to overcoming the psychological barrier when communicating
with a machine, enhancing professional user preparation for
work and ensuring users‟ personal creativity needs.
At the current stage of social development, the national
employment policy is undergoing changes by both, its
content and technology. These changes are not only related
to major reconstruction of forms and methods of government
control of employment, but also to advancement of modern
computer aids and data collection and processing technology.
The emergence of advanced computers and management
data collection and processing technology has triggered the
need to study and understand their essence, place and role in
the management process, encourages qualitative changes in
SESU service delivery mechanism, training and retraining of
all those who are interested. Analysis of the practice of
SESU formation and activities indicates the importance of
finding own decent place in this process of modern
scientifically based methods and technical means of data
collection and processing, as well as solving problems
related to acceleration of the process of improving quality
and efficiency of providing services to the unemployed and
being a modern player in the labor market. The issue of
further targeted incorporation of technological solutions into
SESU‟s management and other important activities should
be viewed from the standpoint of constant enhancement of
the service provision mechanism and its legal regulation.
Specifically, an important focus area is, first and foremost,
preparation of valid enactments and regulations for application
in the context of informatization of modern society. Law as a
regulator of social relations constitutes one of key data
arrays to be adapted to the new conditions. Activities aimed
at preparation and use of regulatory materials in the context
of informatization not only require centralization, but also
sticking to one methodological basis. The main platform for
such influence may be the updated SESU website at
https://www.dcz.gov.ua/. Preparation of regulations for use
in the context of infromatization has another aspect which
involves determination of the degree of formalization of
regulations and enactments. Not all the regulations require
translation into computer language or can be so translated.
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Secondly, SESU preparation for functioning in the context
of informatization. An important pre-requisite for organizing
SESU activities is determination of the legal status of each
subdivision and employee. Today, when changes affect all
employment service departments, regulations for departments
and directorates, job descriptions must be reviewed and
significantly updated. Regulations for structural units and
job descriptions should be based on unified methodologies
and function classifiers.
Thirdly, to successful solve the issues directly related to
the creation of information systems one must build a
complex network of organizational and management relations
arising on planning, coordinating and monitoring the
development of IS projects for both, the employment service
and craft training/upskilling centers. The need is ripe to
ensure functional clearness of information systems, their
compatibility with one another and activities of the
government management apparatus. Each type of information
system must be relevant to the most accurate set of functions.
Another important thing is legal regulation of relations
associated with information logging. This refers to logging
primary or source data underlying further data
transformations. The main tangle of social and legal
problems is around the quality of this information, its
accuracy, completeness, unambiguity, timeliness and further
use. This is not only the issue of legal effect of a computerbased document (a website must be regarded as an electronic
document with all attributes and implications), information
completeness, accuracy, unambiguity and timeliness, but
also the issue of the right to receive information, the issue of
the order of priority, exclusiveness and priority of its use.
Where information travels beyond a certain subdivision,
transforms into the single national array with principles of
collective use raises the question of legal framework of
information. A relevant legal instrument is required to set
information storage, processing and use rules. At present it is
obvious that integrational social and economic ties between
countries are expanding and getting deeper, joint economic
activities between them are developing. All this requires
immediate search of new organizational-legal forms of
information and legal partnership, development of a
structural and functional model of the national
informatization system of Ukraine, and then the same of
SESU. Lately, Ukraine has been gradually switching to
informatization of society, which is characterized by the
growing role of information in social processes, its
processing speed, penetration of computers and computerbased IT into all spheres of social life. This is evidenced by
the adoption of a number of regulations by top governmental
and management bodies governing information relations in
Ukraine. These regulations include the Laws of Ukraine “On
information”, “On information protection in automated
systems” and others. Economics and social situation in
Ukraine are currently undergoing considerable changes.
Under current conditions, a clear response to such changes is
required from the executive authorities to ensure
achievement of the goals set for the country. Consequently,
SESU should consider in their everyday activities the
necessity to create an information management system
(IMS). This term is used to define a set of procedures and

Scientific Journal Virtus, May # 34, 2019
methods aimed at ensuring control of an information
management system required to make various decisions.
Below are some approaches that can be distinguished
when building up an IMS.
1. Focus on implementation of information flows.
Methodological basis of the information-flow-oriented
approach is traditional management theory that regards
SESU as a stable system with clearly defined functions of
particular subdivisions. Enhancement of operating efficiency
of such organization is associated with the improvement of
internal interconnections between the subdivisions or
intensified fulfillment of certain management operations.
The task of IMS developers focused on information flow
simplification boils down to identification of the most laborintensive areas from the point of view of data collection and
processing, simplification and automation of information
flows within these areas. This principle is called “systembased management” and implies the use of formalized
methods and computers in managament. The principle of
system-based management requires SESU to strictly
standardize all their operations. This is the case of often
repeated operations and decisions. In the framework of this
concept, management procedure is regarded as the key link
in the management chain, basic link in the chain of all
managerial activities in which all methods and means of
management intersect. As most procedures in an
organization are of complex organizational nature, dominant
place in “system-based management” belongs to the need to
find ways to integrate efforts of different departments, their
subdivisions and actors. In this case problems associated
with coordination of activities of different subdivisions arise,
as well as difficulties of communication between them.
2. Focus on analysis of decision distribution and
decision-making processes, building of network models.
This approach involves analysis of the decision-making
system to help SESU have deeper understanding or their
needs or provide recommendations on how to improve
decision-making procedures and ways. This approach is
based on the analysis of decision-making processes and
construction of network models with “decision-making
centers” as nodial points, i. e. individual managers
responsible for making final decisions on particular matters.
At the same time, information flows are only regarded as
system parameters whose change enables enhancement of
management efficiency. Each decision in such networks is
assessed from the point of view of its contribution to the
general process of achieving common goals set for the
management system. Such approach to IMS development
requires engagement of operations researchers, system
analysts and a variety of contractors, in addition to IT
specialists.
3. Focus on dividing the integrated IMS into multiple
smaller subsystems, each of which is focused on making
one, or a group of decisions. This approach is called “system
information approach”. The system behind it is a group of
people united by common goals in the process of their
creative activities. What they primarily study is not
information flows, but overall results of activities of the
people who are creating a SESU system, match the results to
separate decisions and only then switch to information flows
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that ensure decision-making. At this stage the need for
information support of decision-making and data sources is
determined. As a result, data sources connect decisionmaking centers most rationally.
The need for creation of a national automated
employment service in Ukraine is ripe. As a model, experience
and results of development of the former Republican
automated system of Ukraine (RAS), industry-specific
automated systems and management information and control
systems (MICS) may be used. At the same time, one needs
to develop in detail the mechanism of training, retraining and
deployment of personnel of the executive government‟s
information support services, the mechanism of providing
the information system with cutting-edge data collection and
processing technology, supplies, the mechanism of computer
protection and maintenance, maintenance of information
system operability. In addition, an effective mechanism of
data protection from unauthorized access in SES system
must be developed.
Conclusions
The SES website may serve as a platform for the
improvement of the information analysis system that
implements national employment and labor migration
policy, as well as serve a lot of other purposes.
The factors below contribute to popularity of the Internet,
in particular with the development and spread of website
formation technologies as a way of documented data input
on the net:
– accessibility of the Internet as a site for information
documenting, sharing, storage and use;
– variety of documenting tools (including free ones), data
storage, sharing and use tools, as well as their further
unfettered advancement;
– accessibility of documented information on the
Internet. Documented information may be uploaded to the
net from anywhere in the world where there is Internet
connection, and from virtually any mobile device;
– redeployment of the global labor market towards
working with telecommuters who do not work from
company offices, but are based in other localities, countries
or continents.
All the above makes it possible to expect popularity
growth of networking technology and Internet services.
Therefore, SES should go online to become closer to its
potential users and service receivers.
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ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ HACCP НА ХАРЧОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Дослідженням здійснено аналіз принципів НАССР та шляхи їх реалізації як складової охорони здоров‘я
та благополуччя населення України та визначено НАССР як сучасну технологію управління якістю та
безпечністю харчової продукції в Україні.
Обґрунтовано основні аспекти державного контролю підприємств харчової промисловості на предмет
імплементації і виконання принципів НАССР через призму національної безпеки. Дослідженням
встановлено, що відсутність з боку органів державної влади контролю виконання принципів НАССР чи,
натомість, занадто обтяжлива процедура такого контролю має негативний, деструктивний вплив і
поширюється не тільки на харчової промисловості, але й на економічний розвиток країни в цілому.
Ключові слова: принципи НАССР, система НАССР, охорона здоров‘я, державний контроль системи
НАССР.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. На керівників системи охорони здоров‟я
України покладено чи не найскладніше завдання – зберегти
здоров‟я нації. Охорона здоров‟я – це наскрізна галузь
суспільної сфери, в якій культурно-політичні, соціальноекономічні та морально-етичні засади суспільства і
держави тісно переплітаються і найяскравіше проявляються. Здоров‟я населення лише на 10% залежить від рівня
медико-санітарної допомоги, а решта від інших зовнішніх
та внутрішніх чинників [5]. Менеджмент охорони здоров‟я
полягає не тільки в управлінні службами надомної медичної допомоги, лікарнями, поліклініками та фармацевтичними компаніями, адже якість та безпечність харчових
продуктів є невід‟ємним фактором збереження здоров‟я
та безпеки нації. Зі вступом в силу редакції Закону
України «Про безпечність та якість харчових продуктів»,
(з 20.09.2015 р. – Закон України «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»)
згідно Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо харчових продуктів»
від 22.07.2014, № 1602-VII українські виробники та
переробники харчової продукції зіткнулись з новими
реаліями роботи згідно вимог національних та міжнародних систем і стандартів [2].
Наразі в Україні спостерігається низький рівень впровадження систем управління якістю, управління безпечністю
харчових продуктів та інших систем управління у порівнянні з країнами – членами ЄС, які за своїм призначенням
є запобіжними механізмами випуску неякісної та небезпечної продукції.
Впровадження таких міжнародних стандартів з питань
менеджменту безпеки харчових продуктів як ISO 22000,
FSSC 22000, BRC, IFS, Global G.A.P, які включають в
себе роботу за принципами HACCP, з однієї сторони дозволить підвищити конкурентоспроможність продукції
вітчизняних виробників та покращить інвестиційну
привабливості підприємств, а з іншої підвищить рівень

забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення, що в свою чергу є невід‟ємною частиною охорони здоров‟я.
Вивчення принципів системи HACCP як механізму
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення дасть змогу зрозуміти – чи дає впровадження
міжнародних стандартів змогу зменшити державний
наглядовий тиск за підприємства харчової промисловості
та скоротити перелік контрольних функцій державних
органів влади стосовно забезпечення безпечності та
якості харчових продуктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Тему менеджменту охорони здоров‟я, санітарно-епідеміологічного
забезпечення, медико-санітарної допомоги частково розглядали у своїх дослідженнях аспіранти Національної
академії державного управління при Президентові
України Джафарова Д.М., Я.Ф. Радиш, Н.О. Васюк,
Терент‟єва А.В. та Пітко Я.М. Питання стандартів і
стандартизації безпечності харчової промисловості знайшли різностороннє відображення у наукових працях
таких дослідників: Бібік, Ю.В. що вивчав економічні
аспекти сертифікації продукції та систем управління
якістю за міжнародними стандартами; Ю.В. Слива, що
досліджував розвиток міжнародної і національної
нормативних баз щодо системи управління безпечністю
харчових продуктів; Водянка Л.Д., Кутаренко Н.Я., що
описували перспективи впровадження системи HACCP
у процесі виробництва харчової продукції і т.д.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Фактори
додержання вимог НАССР та контроль їх імплементації
в сучасних реаліях розвитку українського суспільства
потребують ґрунтовного аналізу та наукових досліджень
з їх вирішення. Робочою гіпотезою дослідження є ствердження, що принципи НАССР на харчових підприємствах
є невід‟ємною складовою охорони здоров‟я населення
України, а низький рівень контролю якості харчових
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продуктів може становити загрозу національній безпеці,
що в сучасних реаліях соціально-економічного розвитку
України потребує аналізу та наукового обґрунтування.
Мета і завдання є проаналізувати додержання вимог
НАССР на харчових підприємствах як складову охорони
здоров‟я населення України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно
Постанови Кабінету Міністрів України №442 від
10.09.2014 р. в 2015 році утворено Державну службу
України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, поклавши на неї функції, що виконувала Державна ветеринарна та фітосанітарна служба,
Державна санітарно-епідеміологічна служба та Державна
інспекція з питань захисту прав споживачів. Це означає,
що функція санітарно-епідеміологічного нагляду та
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення буде покладено на новостворену Державну
службу України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів. Тобто, згідно п.1 Статті 5 Закону
України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
до повноважень Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів належить
реалізація державної політики у сфері безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів та в сфері
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
Одним із головних механізмів забезпечення санітарноепідеміологічного благополуччя населення, що є частиною
охорони здоров‟я, є контроль безпечності та харчових
продуктів.
П 1. ст.8. Закону України «Про безпечність та якість
харчових продуктів» визначає, що компетентний орган,
що реалізує державну політику у сфері безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів здійснює
державний контроль за впровадженням постійно діючих
процедур, заснованих на принципах системи аналізу
небезпечних факторів та контролю у критичних точках
(НАССР) [2].
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Аналіз Ризиків і Критичних Точок Контролю – це науковообгрунтована система, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю
небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою управління безпечністю харчової продукції, яка
довела свою ефективність і прийнята міжнародними
організаціями [7].
НАССР – це чітко виписана система управління, що
забезпечує структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпек, що дозволяє перенести акцент з
контролю, аналізу, інспектування, випробування кінцевого
продукту на використання превентивних методів завдяки контролю CCP/ККТ (контрольних критичних точок).
Система НАССР входить в всі стандарти по харчовій
безпеці, самі популярні з них ISO 22000, BRC, IFS,
Global G.A.P. Виробникам необхідно знати при впроваджені що не всі стандарті признаються торговими
мережами країн ЕС та GFSI. Тобто, сама по собі система
НАССР на підприємстві не може бути впроваджена і
працювати ефективно. Впроваджувати необхідно стандарт,
що базується на принципах НАССР. Іншими словами
НАССР – це система, а вимоги стандарту – це механізм
роботи цієї системи.
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Система НАССР складається з 12 кроків та має
базуватись на 7-ми основних принципах НАССР.
Крок 1. Створення робочої групи. Робоча група
створюється з керівників, працівників підприємства, де
запроваджується система HACCP з можливим залученням
спеціалістів зі сторони з метою розробки програми
НАССР.
Крок 2. Характеристика продукту. На цьому етапі
групою НАССР має бути складена характеристика
продукту з відповідними даними щодо його безпеки, яка
включає наступне: склад, фізичну/хімічну будову, обробку,
упаковку, термін та умови зберігання, а також спосіб
реалізації та вживання та ін.
Крок 3. Визначення призначення продукту. Встановлюючи призначення продукту, слід виходити з передбаченого вживання цього продукту кінцевим споживачем,
наприклад, продукти для систем громадського харчування
в установах, вікові (наприклад: дитяче харчування) або
етнічні групи (наприклад: група сповідує мусульманство).
Крок 4. Написання блок-схеми виробництва. На
цьому етапі робоча група HACCP розробляє блок-схему
виробництва, яка повинна відображати всі етапи технологічної операції, а також враховувати вхідні і параметри
продукту і вимоги до вихідних параметрах продукту.
Крок 5. Уточнення блок-схеми виробництва по
місцю виробництва. Робоча група HACCP порівнює
технологічні операції з блок-схеми безпосередньо на
місці, на всіх етапах і на всьому проміжку її виконання
та вносить до блок-схеми необхідні коректування.
Крок 6. Розробка переліку потенційно небезпечних
чинників, аналіз і розгляд заходів з контролю
небезпечних факторів = ПРИНЦИП НАССР № 1
Аналіз і оцінка ризиків.
Робоча група складає перелік всіх небезпечних
факторів, поява яких передбачається (можна очікувати)
на кожному етапі, від отримання сировини, переробки,
виробництва та реалізації продукції і до точки
споживання.
Потім робоча група HACCP проводить аналіз
небезпечних факторів, відбираючи з них ті, усунення або
зниження негативного дії яких, суттєво впливає на
безпеку продукту.
Мета аналізу полягає в тому, щоб виявити і скласти
перелік ризиків, що можуть призвести до зараження
харчових продуктів, а також розробити профілактичні
заходи, покликані не допустити розвиток ризиків.
Розрізняють 3 види ризиків, з точки зору безпеки
продуктів харчування:
біологічний – кількість бактерій перевищує допустиму
норму, розмноження мікроорганізмів, виживання мікроорганізмів;
хімічний – не природного походження: отруйне
насіння, токсини, мікотоксини; штучні хімічні речовини:
додаткові речовини (небезпечні у разі передозування),
наприклад консерванти, залишки пестицидів, гормони,
залишки ветеринарних препаратів, токсичні елементи –
наприклад важкі метали (Pb, Zn), речовини, які потрапляють під час виробництва, наприклад залишки миючих
засобів, мазуту тощо;
фізичний – сторонні речовини, які потрапили в
продукт разом із сировиною, наприклад гілочки дерев,
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шматки дерева, залишки землі, камінці, частинки упаков-

Важливою частиною впровадження 12-ти кроків

ки, сторонні речовини, які потрапили в продукт під час
переробки, наприклад скло; волосся, прикраси, металеві
предмети, пластмаса, шматочки упаковки, резина тощо.
Наступним етапом робоча група HACCP розглядає
прийнятні для кожного з визначених небезпечних заходів
заходи щодо їх контролю.
Крок 7. Визначення
контрольних
критичних
точок (укр. KKT, англ. CCP) = ПРИНЦИП НАССР № 2
Критична контрольна точка (ККТ) – місце проведення
контролю для ідентифікації небезпечного фактора і/або
управління ризиком. ККТ визначають, проводячи аналіз
окремо з кожним показником або групі показників однієї
властивості і розглядаючи послідовно всі операції, включені
в блок – схему технологічного або виробничого процесу.
Під час розгляду одного і того ж небезпечного
фактора може бути задіяно відразу кілька ККТ, в яких
здійснюється контроль. Для спрощення, в системі HACCP
можуть застосовуватися дерева рішень, які відображають
логічний підхід до визначення контрольних критичних і
контрольних точок.
Крок 8. Встановлення критичних меж для будьякої ККТ = ПРИНЦИП НАССР № 3
Критична межа – це критерій, що розділяє допустимі
і недопустимі значення контрольованої величини.
Значеннями можуть служити такі фізичні, хімічні або
біологічні величини, які можна виміряти для доказу
того, що ККТ знаходиться під контролем. Загальноприйняті критерії включають вимірювання температури,
часу, рівня вологи, присутності хлору і визначення органолептичних параметрів, наприклад, зовнішнього вигляду і
структури та ін.
Крок 9. Впровадження системи моніторингу для
будь-якої ККТ = ПРИНЦИП НАССР № 4
Моніторинг – проведення запланованих спостережень
або вимірювань параметрів в ККТ з метою своєчасного
виявлення їх виходу за граничні значення та отримання
необхідної інформації для вироблення запобіжних дій.
Система моніторингу необхідна для своєчасного
виявлення порушень критичних меж і реалізації відповідних попереджувальних або коригувальних впливів
(налагоджень процесу).
Моніторинг проводять в режимі реального часу і ділять
на безперервний (за допомогою автоматичної вимірювальної апаратури) і вибірковий (коли немає можливості
або необхідності здійснювати контроль постійно).
Всі реєстровані дані і документи, пов‟язані з моніторингом критичних контрольних точок, повинні бути
підписані виконавцями і занесені в робочі листи НАССР.
Крок 10. Впровадження системи корегувальних дій =
ПРИНЦИП НАССР № 5.
Для будь ККТ в системі НACCP повинні бути
розроблені спеціальні коригувальні дії, які дозволяють
швидко усувати відхилення, які виникають. При необхідності коригувальні дії повинні, крім того, передбачати
належну утилізацію продукції, в якої виникли відхилення.
Методики усунення відхилень і утилізації продукції
повинні бути документально оформлені і враховані в
системі HACCP.
Крок 11. Ведення документації всіх стадій процедур = ПРИНЦИП НАССР № 6.

НАССР є складання системи документації, яка являє собою
письмові документи, що підтверджують виконання плану

ХАССП на підприємстві, а також дають можливість
відслідковувати походження будь-якого інгредієнта, технологічної операції або кінцевого продукту. Система документації повинна включати інформацію про продукт,
інформацію про виробництво, робочі листи НАССР,
процедури моніторингу і т. д.
Крок 12. Розробка процедур перевірки впровадженої
системи, верифікація – ПРИНЦИП НАССР № 7.
Верифікація (пізньолат. Verificatia – підтвердження;
лат. Verus – істинний, facio – роблю) – доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним. Термін використовується в залежності від того, як обґрунтовується істина:
базується вона на приведенні одного доказу або аргументу –
чи вона повинна підтверджуватися можливістю багаторазового відтворювання, тобто перевірятися практикою [1].
Для визначення того, наскільки правильно функціонує
система НАССР, можна застосовувати методи верифікації
та перевірки, а також відповідні методики та випробування, в тому числі вибірковий відбір проб і аналіз.
Процедури перевірки необхідні для того, щоб упевнитися в тому, що система НАССР на підприємстві працює
так, як планувалося, і немає розбіжності між процесами
виробництва і документуванням системи. Перевірка здійснюється в тому числі за допомогою методів внутрішнього
і зовнішнього аудиту після закінчення всіх робіт з
документування та впровадження системи НАССР на підприємстві після деякого кількості часу (оптимально 1
квартал), і потім з встановленою періодичністю не рідше
одного разу на рік або у позаплановому порядку при виявленні нових неврахованих небезпечних факторів і ризиків.
Переваг від використання системи НАССР, як обов‟язкової (що прописано в ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів») багато. Найважливішими з них є те, що:
– НАССР є системним підходом, що охоплює всі аспекти безпечності харчових продуктів, починаючи від
вирощування, збирання врожаю, закупівлі сировини і
закінчуючи використанням кінцевим споживачем;
– використання НАССР перенесе акценти від випробування кінцевого продукту до використання превентивних
методів гарантування безпечності під час його виробництва та реалізації; правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і
спрямувати відповідні ресурси в критичні точки процесу;
зменшення втрат, пов‟язаних із відкликанням продукції,
штрафними санкціями і судовими позовами;
– НАССР може інтегруватися в загальну систему управління, достатньо органічно поєднуючись з іншими управлінськими концепціями – управління якістю (стандарти
ISO серії 9000), довкіллям (стандарти ISO серії 14000) тощо;
– застосування НАССР може бути корисним для підтвердження виконання законодавчих і нормативних
вимог, адже в багатьох країнах світу НАССР є обов‟язковою законодавчо встановленою вимогою [7].
Крім цього, масове впровадження системи НАССР на
національних харчових підприємствах позитивно вплине
на забезпечення охорони здоров‟я населення через
наступні фактори, що зображені на Рис.1.
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Рис. 1. Зона забезпечення охорони здоров‘я населення України через реалізацію принципів НАССР.
З рисунку видно, що реалізація принципів НАССР не
тільки в кінцевому результаті забезпечить якість та
безпечність харчової продукції, але й процесі їх впровадження, як проміжні цілі, позитивно вплине на забезпечення гідного рівня охорони здоров‟я, підвищення умов
праці працюючих, загальні умови та санітарно-технічний
стан виробничих приміщень, забезпечення належного
рівня гігієни праці та особистої гігієни, зниження ризиків
професійної захворюваності та практично виключення
такого явища як масові отруєння в результаті вживання
харчових продуктів масового виробництва і т.д.
Постанова Державної санітарно-епідеміологічної служби України №20 від 30.06.2010 р. «Про удосконалення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду за
впровадженням системи НАССР» прописує державний
санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог
санітарного законодавства на потужностях (об‟єктах) з
виробництва та обігу харчових продуктів, в тому числі
за впровадженням в обов‟язковому порядку виробниками
та продавцями (постачальниками) харчових продуктів
системи НАССР та/або аналогічних систем забезпечення
безпечності та якості харчових продуктів [4]. Однак,
вникає питання: для чого введений державний контроль
системи НАССР, якщо 7-й принцип НАССР і так зазначає,
що система НАССР є саморегулівна, тобто контролюється
самим підприємством і замовниками продукції підприємства прописаними процедурами перевірки, внутрішніми
та зовнішніми аудитами. Позитивним фактором є те, що
вже сьогодні вдвічі зменшено кількість планових заходів

державного санітарно-епідеміологічного нагляду, визначених постановою головного державного санітарного лікаря

України від 14.02.2008 № 8 «Про розподіл об‟єктів
державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику» за об‟єктами, на яких впроваджено та використовується належним чином система НАССР та/або
аналогічні системи забезпечення безпечності та якості
харчових продуктів. Однак, аудитори HACCP, тобто ті,
чия спроможність проводити перевірки на предмет відповідності підприємства міжнародним стандартам документально зафіксована, мають бути спеціально підготовлені
та сертифіковані в області систем менеджменту (ISO
22000, ISO 9001 и др.). Так як забезпеченість сертифікованих спеціалістів санітарно-епідеміологічної служби
України на вкрай низькому рівні, то державний нагляд за
впровадженням системи НАССР можна вважати зайвим
навантаженням та дублювання наглядових функцій.
Виходом з такої ситуації, могла б стати загальнодержавна програма по навчанню і сертифікації спеціалістів
новоствореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, головною
метою діяльності якої б стали не виконання наглядових,
контрольних та каральних функцій, а консультації та
навчання виробників та продавців (постачальників) з
питань впровадження систем HACCP та/або аналогічних
систем забезпечення безпечності виробництва харчових
продуктів. Так як в кінцевому результаті системне і
масове впровадження системи НАССР на підприємствах
харчової промисловості підвищить загальний рівень
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санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
України, на мою думку, майбутній Державній служба
України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів необхідно більше діяти як дорадчоконсультативному, а не фіскальному органу. Процедуру
державного нагляду за впровадженням системи НАССР
необхідно прописати в «Порядку здійснення державного
нагляду за впровадженням систем НАССР». Вважаю, що
у Порядку необхідно прописати, що підприємства на
яких впроваджена система НАССР зобов‟язуються щороку
подавати копії внутрішніх та зовнішніх аудитів щодо
виконання вимог системи НАССР, а перевірки державною
службою таких підприємств можуть здійснюватись виключно по 2м причинам:
ненадання копії внутрішніх та зовнішніх аудитів щодо
виконання вимог системи НАССР згідно встановлених
Порядком строків;
лабораторно доведений факт небезпечності випущеної
продукції (на основі письмової скарги споживача чи на
основі досліджень відібраних зразків Державною службою
України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів).
З іншої сторони, задля підвищення рівня охорони здоров‟я населення, необхідно на державному рівні організувати стимулювання впровадження підприємствами систем
управління безпечністю харчових продуктів на основі
концепції НАССР та систем управління якістю, безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог міжнародного
та/або національного стандарту ISO 22000 за рахунок
спрощення державного контролю й нагляду за сертифікованими підприємствами.
Перспективний напрям подальших досліджень.
Дослідженням встановлено, що НАССР – це чітко виписана система управління, що забезпечує структурований
підхід до контролю ідентифікованих небезпек, що дозволяє
перенести акцент з контролю, аналізу, інспектування,
випробування кінцевого продукту на використання
превентивних методів завдяки контролю CCP/ККТ (контрольних критичних точок).
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 442
від 10.09.2014 р. в 2015 році утворено Державну службу
України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів. Згідно Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів» від 22.07.2014, № 1602-VII та нової
редакції Закону України «Про безпечність та якість
харчових продуктів», (з 20.09.2015 р. – Закон України
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів») українським виробникам та
переробникам харчової продукції прийдеться зіткнутися
з новими реаліями роботи згідно вимог національних та
міжнародних систем і стандартів, так як впровадження
систем НАССР на підприємствах харчової промисловості є
обов‟язковим.
Впровадження системи НАССР складається з 12 кроків та має базуватись на 7-ми основних принципах НАССР:
Реалізація принципів НАССР не тільки в кінцевому
результаті забезпечить якість та безпечність харчової
продукції, але й в процесі їх впровадження, як проміжні
цілі, позитивно вплине на гідний рівень охорони здоров‟я,
підвищення умов праці працюючих, загальні умови та
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санітарно-технічний стан виробничих приміщень,
забезпечення належного рівня гігієни праці та особистої
гігієни, зниження ризиків професійної захворюваності та
практично виключення такого явища як масові отруєння
в результаті вживання харчових продуктів масового
виробництва і т.д.
Так як забезпеченість сертифікованих спеціалістів
санітарно-епідеміологічної служби України на вкрай
низькому рівні, то державний нагляд за впровадженням
системи НАССР можна вважати зайвим навантаженням
та дублюванням наглядових функцій.
Державній служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів необхідно більше
діяти як дорадчо-консультативному, а не фіскальному
органу. Процедуру державного нагляду за впровадженням
системи НАССР необхідно прописати в «Порядку здійснення державного нагляду за впровадженням систем
НАССР», де виключити перевірку підприємств на яких
впроваджена система НАССР. Натомість такі підприємства зобов‟язуються щороку подавати копії внутрішніх та
зовнішніх аудитів щодо виконання вимог системи НАССР.
В Порядку залишити можливість державних перевірок
підприємств на яких впроваджена система НАССР в разі
ненадання копії внутрішніх та зовнішніх аудитів щодо
виконання вимог системи НАССР згідно встановлених
Порядком строків та в разі лабораторно доведеного
факту небезпечності продукції.
Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів залишити за собою
функцію державного контролю незалежних аудиторів
стандарту ISO 22000 : 2005 (та інших міжнародних стандартів харчової промисловості), їх сертифікації та
перевірки органу сертифікації, обмежившись запитами
відповідних документів.
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FOLLOWING OF HACCP REQUIREMENTS FOR UKRAINE FOOD ENTERPRISES
AS A COMPONENT OF POPULATION HEALTH CARE
The research carried out an analysis of HACCP principles of and the ways of their implementation as an integral part of
protecting the health and well-being of the Ukrainian population and identified HACCP as a modern technology for
controlling the quality and safety of food products in Ukraine.
The main aspects of the state console of enterprises of the food industry for the purpose of the implantation and following
of the principles of the HACCP through the prism of national security are substantiated. The research established that the
absence of control by the state authorities of the implementation of HACCP principles or, alternatively, the burdensome
procedure of such control has a negative, destructive effect and extends not only to the food industry but also to the economic
development of the country as a whole.
Key words: HACCP principles, HACCP system, health protection, state control of HACCP system.
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ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ
В статті розглянуто подієвий туризм, що швидко розвивається. Розглянуто поняття «подієвий
туризм». У статті проаналізовано стан та особливості подієвого туризму на території України. Надано
класифікацію за тематикою заходів та наведено приклади. Розглянуто зарубіжний досвід розвитку
подієвого туризму, а також вплив даного виду туризму на розвиток готельно-ресторанного господарства.
Висвітлено причини повільного розвитку подієвого туризму в Україні. Проаналізовано шляхи перспективного
розвитку івент туризму в Україні.
Ключові слова: подієвий туризм, івент туризм, події, фестивалі, класифікація подієвих турів.
Постановка проблеми. Туризм розвивається в світі
вже дуже давно, в Україні це також не нова галузь.
Останнім часом туризм в Україні активно розвивається,
з‟явилися нові види туризму, серед яких подієвий туризм.
Подієвий туризм – це порівняно молодий напрям
туризму як в Україні, так і у світі загалом, в якому
головною мотивацією споживачів туристичного продукту є
інтерес до відвідування певної розважальної, музичної
або іншої події та участь в ній.
У міжнародній практиці для позначення подієвого
туризму використовують термін «event tourism» (від
англ. event – подія або спеціальний захід). В українській
мові застосовуються такі терміни як івент-туризм, eventтуризм або подієвий туризм [1].
Розвиток подієвого туризму в Україні спроможний
спричинити зростання туристопотоку і розвиток внутрішнього туризму. З розвитком подієвого туризму збільшиться
кількість робочих місць, що сприятиме кращому розвитку
економіки регіонів країни.
Подієвий туризм в Україні може стати одним із найбільш прибуткових завдяки можливості залучення іноземних туристів. Але для того, щоб іноземці брали участь у
подієвих турах в Україні, потрібно їх зацікавити,
створити відповідні умови розміщення і забезпечити
якісне обслуговування. І якщо питання зацікавлення
іноземних туристів певним чином вирішуються, то з
туристичною інфраструктурою в Україні існують серйозні
проблеми. Так, для розвитку родієвого туризму потрібно
модернізувати інфраструктуру, підвищувати кваліфікацію
працівників туристичної сфери та сфери обслуговування.
Отже, сьогодні у подієвому туризмі в Україні існує
багато невирішених питань, що зумовлює актуальність
цієї проблематики.
Аналіз результатів попередніх досліджень. Завдяки
науковим працям таких науковців як Р. Лінч, Д. Беліво,
Д. Гетц [2], Дж. Рітчі подієвий туризм є напрямом наукової
галузі «туризм» з власним термінологічним апаратом, а
у прикладному аспекті перетворився на самостійний

окремий напрям туристичної діяльності.
Значним є внесок у розвиток подієвого туризму головного редактора наукового журналу «Фестивальний менеджмент та подієвий туризм» Д. Гетца, у наукових працях
якого розглянуто різноманітні сегменти подієвого туризму.
У своїх чисельних публікаціях протягом 1980–2000 рр.
Д. Гетц неодноразово звертався до питань організації
подієвих заходів, розглянув їхній життєвий цикл, оцінив
вплив подієвих заходів не лише на економіку регіонів, а
й на місцеве суспільство [3].
Проте в Україні дослідження подієвого туризму поки
ще є неактивними – лише декілька науковців показали у
своїх наукових працях необхідність використання
подієвих рекреаційно-туристських ресурсів (наприклад,
О. Бейдик [4], Л. Устименко [3], П. Тищенко [1]). У наукових працях цих науковців висвітлено питання створення,
просування та популярізації подієвих турів на території
України, підвищення якості послуг, проаналізовано
перспективи розвитку event-туризму в Україні та
можливості впровадження досвіду інших держав. Проте
багато питань з організації подієвого туризму, забезпечення належної якості подієвих турів на території України
поки ще залишаються відкритими.
Метою статті є аналіз стану та особливстей подієвого
туризму в Україні, а також можливостей використання
зарубіжного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Подієвий туризм нині
є одним з найперспективніших видів туризму у світі. За
останніми дослідженнями, до 2020 року кількість учасників подієвих турів може перевищити кількість учасників
екскурсійних турів і становити понад 35% від загального
попиту на різнорідні тури [5]. Серед інших видів туризму
подієвий туризм вражає насиченістю програм, видовищністю, яскравістю та атмосферою, а ресурси подієвого
туризму є невичерпними.
Подієвий туризм має унікальні особливості. Головними
відмінними характеристиками даного виду туризму є
масовість, прогнозованість, інтерактивність, інновацій-
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ність, регулярність заходів, стимулювання повторного
відвідування зони відпочинку, видовищність, все сезонність. У подієвих турах поєднано одночасно рекреацію,
відпочинок та розваги.
Цільовою аудиторією подієвого туризму є заможні
туристи з доходом, вищим за середній, організовані у
групи з 5 і більше осіб.
Коріння подієвого туризму містяться у масових
гуляннях, які влаштовували на честь воїнів-визволителів, а
також у таких масштабних подіях як Олімпійські ігри у
Давній Греції, гладіаторські бої у Давньому Римі. Але у
стародавні часи це ще не вважалося туризмом.
У зв‟язку з великим різноманіттям подій в світі, які
саме й сприяють розвитку подієвого туризму, вони
класифікуються за тематикою заходу. Так, І.В. Смаль

виділяє:
– громадські (гастрономічні фестивалі, фестивалі і
виставки квітів);
– мистецькі (музичні та театральні фестивалі і конкурси, кінофестивалі, фольклорні обряди, свята і фестивалі);
– спортивні (спортивні змагання, ралі, перегони і
регати, спортивні фестивалі);
– культурно-історичні (театралізовані шоу, карнавали,
національні фестивалі і свята);
– економічні і політичні (аукціони, покази мод, ярмарки і виставки, автомобільні й авіаційні салони, політичні
й економічні форуми);
– релігійні (релігійні свята, ходи і події) тощо [6].
Більш докладну класифікацію подієвих турів надано
у табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація світових подієвих турів

Вид ресурсу

Тематика
Спортивні змагання

Спортивні

Ралі, перегони і регати
Спортивні фестивалі
Виставки

Ділові

Конференцій
Семінари
Форуми
Музичні та театральні
фестивалі і конкурси
Кінофестивалі

Культурно-пізнавальні

Релігійні
Природо-орієнтовні

Гастрономічні
фестивалі
Фестивалі-виставки квітів
Паломницькі ходи, дні
поклоніння святим
Природні явища, що
виникають з певною
періодичністю

Приклади подій
Літні і зимові Олімпійські ігри, чемпіонати світу і Європи з футболу
Перегони: Формули-1-2019, міжнародні автоперегони ралі-марафон Декар2019
«Лижний фестиваль» (Норвегія)
Международний Фестиваль туризму, культури та спорту в Анталії
Виставка косметики beauty VISION (Польща)
Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрямки
розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і
практика» (Україна)
Міжнародний семінар «Зустріч політиків з європейською молоддю» (Греція)
Форум «Фермерські технології–2019» (Україна)
Музичний конкурс «Євробачення»
Фестиваль джазу в Монтре (Швейцарія)
Фестиваль короткометражних фільмів в Оберхаузені (Німеччина)
Канський фестиваль, Канни (Франція)
Міжнародний фестиваль пива, Берлін (Німеччина)
Великий британський фестиваль, Лондон (Великобританія)
Виставка квітів у Челсі, (Великобританія)
Фестиваль Кумбха-Мела (Індія)
Хресні ходи
Часткові сонячні затемнення, зорепади

Джерело: складено з використанням [6].
Розподіл подієвих турів за наданою класифікацією
допомагає визначити основні тенденції та пріоритети
при розробленні туристичного маршруту і сформувати
технологію підготовки туристичного продукту.
Сьогодні головні світові центри подієвого туризму
знаходяться переважною мірою в Європі. Лідерами подієвого туризму є Франція, Італія, Німеччина та Великобританія. Деякі події в цих країнах, що привертають
туристів зі усього світу, мають багатовікову історію : День
Святого Патрика (Ірландія), Венеціанський карнавал
(Італія), День Божоле Нуво (Франція), Октоберфест
(Німеччина).
В Україні event-туризм бере початок з 90-х рр. ХХ
століття. Його підйом викликаний потребами людей, які
у всі часи хотіли стати частиною відомих подій,
отримати нові враження.
Але подієвий туризм в Україні розвивається досить
повільно. Тільки з 2002 р. туристичні фірми в Україні

почали пропонувати послуги з організації подієвих подорожей. Масовий приїзд іноземних туристів в Україну
пов‟язаний не з національними подіями, а з подіями
світового масштабу, що відбувалися у нашій країні
(Євробачення, Євро–2012). Більшість подій в Україні є
подіями регіонального та місцевого масштабу, що не
приваблюють навіть українських туристів, не говорячи
вже про іноземців, які часто про них не знають.
Основними причинами повільного розвитку подієвого
туризму в Україні є відсутність відповідної інфраструктури на подіях, на які можна запросити іноземних
туристів, відсутність необхідного досвіду в організації
подієвого туризму, неякісна реклама подій в Україні,
існування мовного бар‟єру.
Організація подієвого туру потребує від туристичної
фірми:
– широких знань про туристичні можливості регіону,
про заклади проживання та харчування;
– досвіду роботи при проведенні певних подій;
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– наявності бізнес-партнерів з числі транспортних
організацій, закладів розміщення та обслуговування;
– наявності професійних гідів та перекладачів.
При формуванні подієвого туру необхідно враховувати
розташування готелю, його архітектуру, інтер‟єр номерів,
наявність ресторанів, магазинів, пам‟яток, послуги гіда,
перекладача [7].
Організація подієвих турів має свої особливості.
Насамперед, це неповторність кожної поїздки, незабутні
враження й атмосфера свята. Проте якою б масштабною
та розрекламованою ні була сама подія, її повинні
супроводжувати комфортні умови туристичної інфраструктури, зручний і швидкісний транспорт та безпека.
Не менш важливим елементом діяльності туристичного
підприємства є фінансове забезпечення організації подієвих турів, адже підприємство за власні кошти бронює
квитки на різноманітні заходи, місця у готелях та ін.
Саме у цьому виявляється така особливість організації
туристичним підприємством подієвих турів як їхній
високий ризик.
Для того, щоб туристичне підприємство не збанкрутіло через організацію подієвих турів, потрібно своєчасно
рекламувати події, які відбудуться, і інформувати про
них потенційних туристів, що надає можливість і туристичним фірмам, і потенційним туристам планувати подієву
поїздку заздалегідь.
З кожним роком кількість різноманітних подій у
регіонах України, що можуть стати об‟єктами подієвого
туризму, зростає, незважаючи на відсутність підтримки
на державному рівні та явну слабкість маркетингових
заходів. За результатами аналізу наявних подієвих турів,
що пропонуються на українських туристичних порталах
«Укртуризм», «IGotoWorld.com», «Zruchno.Travel» та
інформації про ці події складено список найбільш відвідуваних внутрішніх подій [7-9]:
 Atlas Weekend
 UPark Festival
 ZaxidFest
 Koktebel Jazz Festival
 Юморина в Одесі;
 Міжнародний фестиваль «Музика Шопена просто
неба»;
 Одеський міжнародний кінофестиваль;
 Національний Сорочинський ярмарок;
 Всеукраїнський фестиваль популярної і рок музики
«Тарас Бульба»;
 Чорноморські ігри;
 Дні міст України (наприклад, День Києва);
 Фестиваль Червона рута;
 Міжнародний Гуцульський фестиваль;
 КиївМузикФест (Київ);
 «Музична Трибуна Київської Молоді» (Київ);
 Столичне Автошоу;
 Футбольні ігри української збірної і клубів, Ліга
Чемпіонів, Кубок УЄФА і ін.;
 Концерти зарубіжних і вітчизняних зірок;
 Сучасне мистецтво в Україні від Pinchukartcentre;
 Міжнародні і всеукраїнські виставки та ін.
Проте незважаючи на велику кількість подій та їхню
різноманітність за даними Всесвітнього Економічного
Форуму Україна за Індексом конкурентоспроможності у
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сфері подорожей та туризму (обраховується для 144
країн) у 2012 році посіла 73 місце, а у 2017 р. її рейтинг
понизився до 81 місця, хоча порівняно з 2016 роком
наша країна покращила свої позиції на 4 пп.
Отже, в Україні є великий потенціал для подієвого
туризму, але його розвиток стримується через відсутність в туристичних підприємств відповідного досвіду
організації подієвих турів, нерозвиненість туристичної
інфраструктури, слабку рекламу та відверту незацікавленість регіонів. Тож розвиток даного напряму у туризмі в
Україні сприятиме розвитку підприємств і з іншими
видами діяльності та забезпеченню зайнятості населення.
Для розвитку подієвого туризму в регіонах України
необхідно провести детальний аналіз наявних подій та
систематизувати їх за ознакою цікавості для туристів.
Для координації подієвого руху та узагальнення інформації
щодо нових заходів в Україні необхідно створити туристично-iнформацiйнi центри, основною функцією яких має
стати формування іміджу регіону та збільшення
кількості туристів, що його відвідують. Для пропаганди
та інформованості туристів доцільно створювати Інтернетсайти подій, а також програмні додатки для мобільних
телефонів.
Висновки. Важливою передумовою організації подієвого туру в Україні є своєчасне інформування та
рекламування подій, загальнодоступність інформації про
них та організація систематичного проведення подієвих
заходів. На державному рівні необхідний календар
подій, які можуть зацікавити туристів та забезпечити
фінансування витрат, пов‟язаних із маркетинговими
заходами та організацією подій. Потрібно також не
забувати про безпеку туристів під час подієвих турів та
певний рівень комфорту для туристів.
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СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розкрито суть конкурентоспроможності та її види. Наголошується увага на факторах, що
впливають на конкурентоздатність. Висвітлюються основні аспекти розвитку підприємства та
підвищення його конкурентостійкості. Викладено погляди на особливості формування конкурентних
переваг вітчизняних підприємств на основі аналізу особливостей розвитку фірми в умовах жорсткої
конкуренції. На основі детального аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування
господарюючих суб‘єктів, визначаються основні підходи формування ефективної, продуктивної,
раціональної, маркетингової стратегії, реалізація якої, дозволить досягти бажаного результату.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентний потенціал,
стратегічний менеджмент, стратегічний маркетинг, стратегія розвитку, теорія конкуренції.
Постановка проблеми. Для будь-яких підприємств,
що виготовляють власні товари або надають певний
спектр послуг, питання конкурентоспроможності підприємства завжди стоїть на першому місці. Конкурентоспроможність підприємства на пряму пов‟язана із його
прибутковістю. Актуальне завдання у сучасних умовах –
це пошук унікальних конкурентних переваг в організації
власного бізнесу, їх розвиток та утримання. В умовах
жорсткої конкуренції зростає необхідність розробки
довгострокових стратегічних планів розвитку та удосконалення функціонування підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
вітчизняних і зарубіжних науковців вагомий вклад у
розвиток сучасної теорії конкурентоспроможності
зробили Абаєв К., Ансофф І., Балабанова І.В., Бокій В.І.,
Воронкова А.Е., Градов А.П., Гранатуров В.М., Герчикова І.Н., Дикань В.Л., Должанський І.З., Жигулін А.А.,
Загорна Т.О., Зубко Л.В., Іванов Ю.Б., Іванова О.Ю.,
Казанцев С.Ю., Ковадло К.Л., Котлер Ф., Литвиненко А.Т.,
Мазаракі А.А., Павлова В.А., Портер М., Смолін І.В.,
Ушакова Н.М., Хамініч С.Ю., Хемел Г., Шишкова О.Є,
Шубін А. А та інші. Дослідженням питання формування
конкурентної стратегії займалися такі видатні вченіекономісти як Голод І.Ю., Мінцберг Г., Маслоу А.,
Хемел Г., Котлер Ф., Ковальська Ю.Г., Нефедова О.Г.,
Момот В.Є., Парсяк В., Румянцев А.П. [1, с.127].
Необхідно відзначити, що основна кількість наукових
розробок в даній галузі зводяться до двох особливостей:
перша – підприємства повинні використовувати конкурентні стратегії залежно від своєї ролі на цільовому ринку;
друга – всі підходи мають індивідуальні відмінності
один від одного і застосування тієї чи іншої стратегії
тягне за собою різні результати діяльності фірми. Однак,
не дивлячись на всі особливості, визначені провідними
вченими-економістами, сьогодні недостатньо визначеним
залишається методичний інструментарій формування
конкурентної стратегії, який дав би можливість розвинути
потенційні конкурентні переваги підприємства [1, с.127].
Метою статті є дослідження сутності поняття
стратегія конкурентоспроможності, аналіз зовнішніх та

внутрішніх факторів забезпечення конкурентної стратегії підприємства, вивчення основних шляхів і засобів
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних фірм
з урахуванням сучасного стану економіки та розвитку
ринкових відносин в Україні.
Виклад основного матеріалу. В економічній науці не
існує точних відомостей відносно того, хто і коли першим
запровадив у науковий обіг термін «конкуренція». Перші
найбільш цілісні теоретичні положення про рушійні сили
конкурентної боротьби з‟явилися лише у середині XVIII
сторіччя. І головна заслуга в цьому належить класичній
політичній економії, представники якої на основі
багаторічних досліджень сформували принципи досконалої конкуренції. Вихідним положенням класичної теорії
був принцип абсолютних переваг, сформульований
А. Смітом. Видатний економіст вперше довів, що
конкуренція, урівнюючи норми прибутку, приводить до
оптимального розподілу праці і капіталу. У своїй фундаментальній роботі «Добробут націй. Дослідження про
природу та причини добробуту націй» (1776 р.) він
визначив поняття конкуренції як суперництво і ототожнив її з «непомітною рукою», яка начебто смикає за
ниточки підприємців, змушуючи їх діяти відповідно до
якогось ідеального плану розвитку економіки [4].
У сучасній економічній науці немає однозначного
поняття «конкурентоспроможності». Більшість фахівців
вважають що, конкурентоспроможність – це ключові
фактори успіху, що формуються підприємством в процесі визначення його мети існування та при розробці
стратегії розвитку, у певній галузі з урахуванням
тенденцій розвитку економіки країни. А інші вбачають,
що конкурентоспроможність – це загальна характеристика
товарів, що вказує на певний ряд конкурентних переваг
порівняно з аналогічними товарами-конкурентами на
ринку в умовах жорсткої конкуренції.
Таким чином, конкурентоздатність визначають двох
видів:
– конкурентоздатність підприємства;
– конкурентоздатність продукції.
Конкурентоспроможність підприємства – це рівень її
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компетенції відносно інших фірм-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу.
Конкурентоспроможність товару – це ступінь його
відповідності на певний момент вимогам цільових груп
споживачів або обраного ринку за найважливішими
характеристиками: технічними, економічними, екологічними і т. д. [6].
Ці два види тісно пов‟язані між собою, адже конкурентоздатні товари – це продукт діяльності конкурентоздатного підприємства, що має необхідний рівень
забезпечення задоволення потреб споживачів.
Існує безліч як внутрішніх, так і зовнішніх факторів,
що впливають на конкурентоздатність підприємства.
Вони можуть як стимулювати її подальше зростання, так
і сприяти її зниженню. Тому, можна виділити наступну
класифікацію факторів впливу на конкурентоздатність
підприємства:
1. Зовнішні фактори, що знижують конкурентоздатність підприємства: несприятлива законодавча база
країни, зміна потреб споживачів, застарілі технології
підприємства, зміна або зникнення постачальників сировини, діяльність фірм-конкурентів.
2. Зовнішні фактори, що сприяють підвищенню
конкурентоздатності підприємства: зростання кредитування виробництва, сприятливі зміни в законодавстві,
поліпшення інфраструктури ринку, прихильність покупців,
поліпшення рівня життя, відхід конкурента з ринку,
виникнення бар‟єрів входу в галузь, посилення контролю за виконанням антимонопольного законодавства та ін.
3. Внутрішні фактори зниження конкурентоздатності: вузький асортимент товару, старіння технологій,
знарядь і предметів праці, втрата інвестиційної
привабливості, слабка ділова активність, недосконала
система мотивації праці, неефективна система менеджменту підприємства.
4. Внутрішні фактори підвищення конкурентоздатності підприємства: поліпшення цінової політики, поліпшення асортименту товарів, підвищення ефективності
системи стимулювання збуту та після продажного
обслуговування і реклами, стабільна інноваційна діяльність, можливість швидкого переналагодження устаткування і технологічного переозброєння, стабілізація
фінансової стійкості, збільшення платоспроможності,
поліпшення ділової активності, ефективна система
мотивації праці, створення і використовування норм
організаційної поведінки, кваліфікований склад кадрів,
ефективна система управління на підприємстві, виконання вимог обов‟язкової соціальної відповідальності та
ін. [3].
Усі зовнішні фактори потрібно сприймати як незмінні,
як ті, на які підприємство вплинути не здатне. А внутрішні фактори – це ті, які формує саме підприємство в
процесі своєї діяльності.
У сучасної теорії конкуренції є різноманітні концепції, методи, моделі й інструменти щодо підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Але на жаль, в
практиці вітчизняних підприємств впроваджують лише
невелику частину теоретичних винаходів. Така тенденція пов‟язана з їх невідповідністю до специфіки
конкурентного середовища і недостатньою кваліфікацією
окремих підрозділів керівництва.
Конкурентний потенціал – це особлива економічна
категорія, розвиток якої дозволяє сформувати механізми
та інструменти для підвищення конкурентоспромож-
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ності підприємств, з урахуванням усіх сучасних умов
господарювання, пов‟язаних з глобалізацією економічних процесів і посиленням міжнародної конкуренції.
Конкурентний потенціал підприємства відображає
наявність у нього можливостей по формуванню довготривалих конкурентних переваг. Конкурентний потенціал,
з одного боку, забезпечує ефективну реалізацію конкурентної стратегії, сприяє збереженню або збільшенню частки
ринку і, тим самим, забезпечує конкурентоспроможність
підприємства, а з іншого – створює умови для розвитку і
поліпшення конкурентної позиції підприємства у майбутньому [2].
Через мінливі, сучасні економічні умови, підприємства
змушенні постійно відслідковувати зміни коливання
попиту на ринку, на вартість сировини, ресурсів, основних
засобів і т.д., що впливають на діяльність підприємства.
Тому, проблема підвищення конкурентоспроможності
підприємства залежить від ступеня використання сучасних
підходів управління, впровадження стратегічного
менеджменту, застосування стратегічного маркетингу та
проводження своєчасного контролю. Актуальним залишається питання щодо формування ефективної стратегії
господарювання, яка б перетворила об‟єкт господарювання на лідера ринку.
Підвищення конкурентоспроможності являє собою процес змін, і як будь-який процес, особливо той, який
викликає певні протидії, потребує ефективного управління
і, зокрема, стратегічного підходу. Оскільки зміни
стосуються всіх основних організаційних складових,
включаючи структуру кадрів, зайнятість, кваліфікацію,
технологію, обладнання, продукцію, ринки збуту, то,
відповідно, вихідним моментом підвищення конкурентоспроможності виступає розробка стратегії оптимізації
конкурентоспроможності з урахуванням всіх аспектів
сприяння та протидії [5].
Отже, у сучасних умовах розробка стратегії оптимізації
конкурентоспроможності підприємства повинна базуватися на таких принципах:
– принципу орієнтації на споживача;
– принципу якості продукції;
– принципу ефективності та швидкості надання послуги;
– принципу процесного підходу;
– принципу постійного поліпшення;
– принципу взаємовигідних партнерських відносинах;
– принципу маркетингової активності та брендингу.
В процесі оптимізації стратегії конкурентоспроможності, також повинні досліджуватись такі питання як
вивчення уподобань споживачів, аналіз діяльності
конкурентів, створення нового продукту з високоякісної
сировини, зменшення собівартості виробів, покращення
обслуговування, вдосконалення технічної бази, налагодження зовнішньоекономічних зв‟язків, розвиток логістики
та стратегічного маркетингу, впровадження інноваційнокомунікативних та фінансово-облікових технологій,
підвищення інвестиційної привабливості.
При складанні стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності підприємства повинні враховуватись
усі особливості його функціонування, такі як: геополітичне
розташування, кліматичні умови, забезпеченість ресурсами, соціо-культурні чинники тощо.
Крім вищезазначених факторів, в сучасних умовах господарювання, також слід враховувати і такі важливі
фактори як управління інноваціями та технологіями,
процес та технологія виробництва, використання інформа-
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ції, управління людськими ресурсами, управління змінами тощо.
Утримання стійких конкурентних позицій на ринку,
передбачає розробку шляхів підвищення ефективності
виробництва за наявності стратегії функціонування в
конкурентному середовищі. Досліджуючи конкурентоспроможність як довгостроковий процес, який здійснюється відповідно до обраної стратегії розвитку підприємства, можна виділити низку заходів, щодо забезпечення
організацією досягнення власних конкурентних переваг,
а саме:
– зниження собівартості виробу;
– підвищення її пріоритетності;
– зміна якості та технічних параметрів виробу;
– виявлення недоліків товарів конкурента;
– впровадження інновацій;
– виявлення переваг власних товарів порівняно із
замінниками;
– використання цінових факторів підвищення конкуренції;
– вплив на споживача шляхом проведення реклами,
надання кредиту;
– пошук нових сфер використання та збуту продукції
тощо [6].
Висновки. Аналізуючи умови сучасних інтеграційних
процесів, поширення та поглиблення тенденції світової
глобалізації в Україні, усі фактори та принципи забезпечення конкурентоспроможності підприємств та продукції,
повинні бути послідовними, взаємопов‟язаними та доповнювати одне одного. Запорука успішного , конкурентоздатного підприємства не тальки на ринку України,
але й на всесвітньому – це розробка стратегії розвитку та
підвищення конкурентоздатності вітчизняного виробництва, визначення цілей підприємства, організація та
реалізація всіх необхідних заходів, для досягнення
певної мети підприємства, та пильний контроль за дотриманням порядку виконання цих цілей.
При дотриманні всіх вищезазначених рекомендацій в
формуванні стратегії оптимізації конкурентоздатності
підприємства на ринку, адміністрація організації в змозі
розраховувати на підвищення ефективності системи
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господарювання, що призведе до збільшення норми прибу-

тку та зміцнення власних позицій на ринку.
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STRATEGY OF OPTIMIZATION OF COMPETITIVENESS
OF DOMESTIC ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
The article reveals the essence of competitiveness and its types. Attention is paid to the factors influencing competitiveness.
The main aspects of enterprise development and increase of its competitiveness are highlighted. The views on the peculiarities
of the formation of competitive advantages of domestic enterprises on the basis of analysis of the peculiarities of the firm‘s
development in the conditions of strict competition are outlined. Based on a detailed analysis of the internal and external
environment of the functioning of economic entities, the main approaches to the formation of an effective, productive, rational,
marketing strategy, the implementation of which will achieve the desired result.
Key words: сompetitiveness, competitive advantages, competitive potential, strategic management, strategic marketing,
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА И КОНВЕЙЕРИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИЙ
Цель текста – подведение итогов в авторской характеристике трансформаций общественного
значения взаимосвязи процесса творчества и инноваций. В статье используется единство исторического и
логического методов исследования, а также возможности экономического анализа и синтеза.
Непрерывный поток инноваций рассматривается как имманентная обществу знаний черта.
Направленность творчества находится в диапазоне от кардинального подъема в жизни человека и
структурировании ойкумены до катаклизмов и роковой катастрофы. Человечество должно научиться
жить в условиях «хрупкой» окружающей природной и общественной среды. Нарастающий отрыв
технологического прогресса от духовно-нравственного застоя может опрокинуть историю, обернуть еѐ
вспять. Развитие / реализация творческого потенциала требует не только индивидуального, но и
общественного подкрепления, прежде всего – в системообразующих отношениях труда, собственнности и
управления. Возможности социально-экономического программирования процессов генерализуются связью
общественного Сверхпроекта с множеством мелких проектов. Оптимизация пути построения моделей
будущего интегрирует усилия по стимулированию процессов за счѐт формирования общей развивающей
среды и обеспечения приоритетности «точек развития»; приоритетность предоставляется как
комплексному созданию благотворных для жизнедеятельности условий, так и наращиванию
материального и духовного содержания культурно-цивилизационного мира.
Ключевые слова: творчество, инновация, социальное партнѐрство, государство, регулирование,
социально-экономическое программирование, стимулирование.

Постановка проблемы. Масштабы и значение
буквально конвейеризации общественно значимых

инноваций стали столь значительными, что для характеристики самой экономики всѐ чаще вынуждены
применять определения «знания», «познания», а в числе
еѐ черт выделять «информационную», «риска», «неопределѐнности» и т.д.
Анализ исследований и публикаций по проблеме.
Выдающиеся прорывы в осуществлении инноваций
произвели такие признанные гении человечества, как
Архимед, Л. да Винчи, В. Глушков, С. Королѐв,
И. Кулибин, И. Курчатов, П. Лебедев, А. Лодыгин,
М. Ломоносов, И. Ньютон, И. Ползунов, А. Попов,
А. Столетов, Н. Тесла, К. Циолковский, Е. и М. Черепановы, П. Яблочков. Лао-цзы и Конфуций, Абу Рейхан
аль-Бируни и Абу Наср аль-Фараби, И. Кант и Г. Гегель,
И. Гѐте и К. Маркс, а также П. Анохин, Е. Ануфриев,
Г. Арефьева, Л. Архангельский, В. Барулин, С. Батенин,
Г. Батищев, Н. Бердяев, Ю. Бородай, А. Бузгалин,
И. Бычко, О. Джиоев, Б. Додонов, А. Здравомыслов,
Э. Ильенков, И. Ильин, М. Калашников, В. Келле,
М. Кириллова, Н. Козлова, А. Колганов, А. Коршунов,
Р. Косолапов, А. Коршунов, Н. Костенко, В. Кремянский,
В. Кузьмин, Р. Лепа, А. Леонтьев, Л. Ляхова, Э. Маркарян,
Г. Маркузе, Ф. Михайлов, И. Острецов, Т. Павлов,
Н. Панина, С. Переслегин, Л. Петрушенко, Е. Режабек,
В. Сагатовский, Л. Сохань, А. Спиркин, Е. Тараканова,
А. Тѐркина, В. Толстых, В. Тугаринов, А. Уледов,
Ю. Фѐдоров, В. Федотова, С. Франк, И. Фролов, Э. Фромм,
А. Фурсов, В. Шаповалов, В. Шинкарук, Г. Штракс,
В. Ядов и др. проанализировали смысл, содержание и
отличительные черты человеческого творчества, существо,
содержание и формы общественно важных инноваций.

Цель текста – подведение итогов в характеристике
трансформаций общественного значения взаимосвязи
процесса творчества и инноваций.
Изложение основного материала исследования.
Творчество сложилось как механизм соразвития людей.
По мере замещения энергетических и мускульно-физических функций людей сначала механизмами, затем машинами, а потом их и (био)роботов системами разного рода
на передовую роль в диапазоне возможностей человека
вышла творческо-инновационная (прежде всего, интеллектоѐмкая) [1-3]. В том же направлении перенацелились и отчуждающие человека силы.
Соответственно, сложилась пороговая ситуация: возможен парадигмального уровня подъѐм уровня жизни и
деятельности, однако, критичных размеров достиг риск
не просто срыва в технотронное варварство с возвратом
к праву силы на основе накопленной ойкуменой мощи,
но и тотального (само)уничтожения. Другими словами,
ещѐ определяется конечный вектор вызванных к жизни
человечеством и сопоставимых с суммарной мощью
Природы сил, от которого и зависит, послужит ли человеческий Гений новым рубежам творчества с формированием, например, моделей гипериндустриализации –
или же корыстным интересам некоторых транснациональных олигархических кланов с порабощением и
гибелью жизни[4-7].
С одной стороны, в эпицентр общественной заинтересованности перемещается состояние и динамика сугубо
индивидуальных комбинаций задатков и способностей.
С другой, – речь идѐт отнюдь не о точечных «отдушинах»
в разнообразных кружках по интересам или фольклорных
группах, а об общественной необходимости кардинальных
гуманизации и демократизации всей системы отношений
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и прежде всего – системообразующих отношений труда,
собственности и управления. Это, в свою очередь, требует
кардинального изменения системы обучения (в частности,
воспитания и самообразования), а также кадрового
отбора и продвижения. Так старое противоречие элементов
демократии / аристократии / автократии очевидным
образом требует не только подлинного народовластия,
но и некоторой меритократии [8-10]. Каждое государство
выигрывает при создании наилучших условий просоциальных развития и реализации одарѐнности наиболее широкого круга населения. Соответственно, стоит задача
наиболее полного вовлечения каждого в многоуровневое
(прежде всего, интеллектоѐмкое) творчество. Вместе с
тем, для концентрации на подлинно человеческой жизни
(и таком еѐ атрибуте как духовная, в частности, научноинтеллектуальная и эмоционально-художественная активность), государственные и региональные регулятивные
органы должны взять на себя многие внешние функции
(например, организационно-бытовые). При этом для
просоциальных развития и высвобождения творческих
сил человека общество заинтересовано в моделях государства общего блага.
Между тем, модели как самого будущего, так и движения к нему существенно зависят от конкретики [11-13].
Причѐм отнюдь не только от экономической географии,
полезных ископаемых, транзитного положения, рабочей
силы и т.д., но и базовых ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационных миров. Так, духовнонравственные параметры – отнюдь не элементы надстройки
над экономическим базисом, а фундаментальные оси
координат хозяйственной и политической жизни. Они
предопределяют общественные представления о справедливом, должном, нормативном, формы доверия и дружелюбия как при кооперировании во время решения общих
дел, так и при конкурировании [14-16]. Их роль многократно возрастает не только с увеличением мощи человека,
но и в переходном состоянии общества, когда затруднительно опираться на формально-прагматические параметры
жизнедеятельности. Между тем, политика правящих групп
отнюдь не всегда дотягивает до нравственности народа,
формируемых им нравственных требований (прежде всего,
в аспектах общественной справедливости, равенства и
свободы). Укрепление общественного иммунитета культурно-цивилизационными мирами предполагает инновационное развитие своих базовых ценностно-смысловых
комплексов. Способность народа к политико-экономической самоорганизации имеет свойство становиться
непременным условием качественной реализации прочих
направлений его творческой активности. Соответственно,
создание и развитие механизмов реализации народного
суверенитета относится к числу приоритетов структурирования общественной организации экономики. Сознательная активность каждого по защите и развитию базовых
ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационного мира включает как осознанность, понимание
выбора, так и самостоятельное ответственное решение
относительно своего действия/бездействия. При этом
верность прошлому совсем не препятствует, а, напротив,
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укрепляет фундамент будущего. Вместе с тем, изменение

форм стратегической культуры проведения преобразований – естественное условие готовности к участию в
гиперконкуренции при «стабильной нестабильности»
обстановки. Т.о. культивирование новых организационных
форм прямо коррелирует с прочностью фундаментальных
основ взаимодействий. Структурирование и программирование социально-экономических трендов обеспечивается единством общественного Сверхпроекта и сонмов
малых проектов.
Вместе с тем, если глобализм выражался и в конкуренции за овладение моделью жизнедеятельности и развития,
представляемой чуть ли не единственно оптимальной
для всех, то постглобализм требует учиться жить в условиях конкуренции самых разных моделей успеха. Причѐм
если социально-политическое устройство воплощения
вариаций культуры барокко или же классицизма оставляли
мало места для личного выбора, теперь, напротив, человек
волен отбирать интересное именно ему: сквозь эпохи и
расстояния. Ранее человек, как правило, реализовывался
в строгих рамках предопределѐнной рождением жизненной
дороги; ныне в социальном масштабе свобода выбора в
продуцировании смыслов сменила прежнюю свободу от
выбора с низведением к животно-вещной репродукции.
Место общественной предрасположенности к отчуждѐнному канону и индивидуального порыва к творчеству
заняла общественная потребность в творчестве, дополняемая индивидуальной склонностью к бегству от сложностей
свободы. Соответственно, не надо служить ничьим идеям,
кроме своих, разделять ничьи подходы, кроме собственных. В этом контексте и само понятие развития нуждается
в обновлении: кроме стабильного и сбалансированного
роста, оно должно ориентироваться на такие максимы
как солидарность, свобода выбора, убеждений и слова,
терпимость. Жизнедеятельность культурно-цивилизационных миров интегрирует образное восприятие социокультурной постистории (где можно использовать и реактуализировать образы из самых разнообразных эпох) и
предистории (когда ничего не предрешено, могут победить
самые противоречивые формы). Переход к принципам
постсовременности, к логикам свободы и творчества
является и отказом от единственности любого базиса
развития, возможностью соединения черт миров в новую
целостность и обеспечения соразвития. Противоречие
родовых сил развѐртывается в социальные конфликты,
вызывая варианты сублимации.
Оптимизация пути построения моделей будущего
интегрирует усилия по стимулированию процессов за
счѐт как формирования общей развивающей общественной, технической и нравственно-духовной среды, так и
обеспечения приоритетности «точек развития» творчества
и инноваций. Для условий технотронной эпохи это, в
частности,
научно-образовательно-производственные
сгустки (генетически близкие хорошо известным НПО)
и территориальные кластеры [17-19].
Между тем внешнее регулирование инновационной
деятельности гораздо сложнее, ибо принуждение заведомо
гасится имитацией, подделкой. Между тем, качественное
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историческое творчество требует полнокровной реализации этапов «обеспечить своевременный приток и обработку информации как предпосылку знания», «знать,
чтобы понимать», «понимать для осознанных принятия
и осуществления решений». При этом, с одной стороны,
счастливый, нашедший своѐ место в жизни и ведущий
деятельность на условиях, отвечающих его представлениям о справедливом и нормативном, состоявшийся как
личность, человек и трудится, и проявляет себя в прочих
сферах самореализации совершенно иначе, нежели отчуждѐнный, отверженный, ограниченный обществом и разделением труда индивид. Соответственно меняются цели,
ценности, интересы, стимулы, заинтересованность
человека и т.д. С другой, по известной формуле, «есть
покой и воля», да и самоуспокоенность – душевная подлость, снижающая тонус духовного поиска. Новое рождается в неуспокоенности, а для достижения свободы необходимо становление ответственности и самодисциплины /
самоограничения. В этом контексте духовная и физиологическая сытость, моральное филистерство и физическое
потребительство – этапы мещанства, элементы обезличивания умирания творческой личности. Опасность и
риск не заставляют прекратить творчество, а стимулируют
его; трагедии, зачастую, выращивают из дарования
настоящую величину.
Надо уметь уважать права и свободы человека, создавать механизмы их реализации. Однако если весь XX век
прошѐл под знаком расширения корзины экономических,
социальных, политических, экологических и т.д. прав
человека, то сейчас нередки случаи попыток усилить
власть крупного капитала. Естественны в этом контексте
и массовые протестные движения, а также волеизъявления
на выборах последних лет во многих странах.
Выводы. Таким образом, приоритетным является как
комплексное создание благотворной для жизнедеятельности условий, так и наращивание материального и духовного содержания культурно-цивилизационного мира.
При этом человечество должно научиться жить в условиях
«хрупкой» окружающей природной и общественной среды.
Нарастающий отрыв технологического прогресса от
духовно-нравственного застоя может опрокинуть историю,
обернуть еѐ вспять.
Стратегическая же проблема межпарадигмального
перехода – культивирование
своего
Сверхпроекта,
позволяющего обеспечить идентичность и суверенность,
сплотить народ, без подавления интересов его части.
Так, то, что не станет «почкой роста», может превратиться
в резервацию архаических социально-экономических и
технико-технологических укладов и отношений, территорию опосредованных конфликтов глобальных игроков.
Вместе с тем, способность к собственному мнению – важнейший творческий ресурс развития культурно-цивилизационного мира. Развитие / реализация творческого
потенциала требует не только индивидуального, но и
общественного подкрепления, прежде всего – в системообразующих отношениях труда, собственнности и управления. Объективная предрасположенность к расхождению
процессов производства и процессов труда: высвобожде-
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ние человека от функций, которые могут быть переданы
в автоматизированную среду и сосредоточение его на
творческих и уникальных задачах, – требуют кардинального изменения в месте персонала в развитии системообразующих трудовых и управленческих решений, всей
социокультурной среды деятельности. В этих условиях
дополнительные вложения «в человека» – это вовсе не
обременительная социальная нагрузка, а непременное
условие качественного участия в конкурентной борьбе
на верхних этажах экономики, где место экономии на
переменном капитале в качестве магистрального направления получения стратегического выигрыша занимает
творческий интеллектоѐмкий труд, требующий тщательного аккомпанемента.
Ещѐ сложнее привыкать к разнообразию форм и принципов общественного устройства, равноправию культур.
Диапазон и приоритеты возможностей и рисков парадигмальных изменений, новые грани свободы и необходимости надо осваивать. Например, если харьковская община
желает вернуть одному из проспектов имя Г.К. Жукова,
никто извне не имеет права пытаться диктовать и навязывать свой выбор: под запретом, напротив, осуждѐнные за
преступления против гуманизма, в частности, осуждѐнные
Нюрнбергским трибуналом пособники нацизма.
Возможные направления дальнейших исследований. По нашему мнению, повышение эффективности дальнейших научных исследований в этом направлении можно
ожидать при заблаговременном изучении глобальных
трансформаций экономических отношений, а также факторов влияния на них.
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DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND CONVEYORING
SOCIALLY SIGNIFICANT INNOVATIONS
The purpose of the text is to summarize the author‘s characteristics of the transformations of the social significance of the
relationship between the process of creativity and innovation. The article uses the unity of historical and logical research
methods, as well as the possibility of economic analysis and synthesis. The continuous flow of innovation is seen as a feature
immanent in the knowledge society. The focus of creativity is in the range from a radical rise in human life and the structuring
of ecumene to cataclysms and fatal catastrophe. Humanity must learn to live in a «fragile» natural and social environment.
The growing detachment of technological progress from spiritual and moral stagnation can upset history and reverse it. The
development / realization of creative potential requires not only individual, but also social reinforcement, first of all in the
system-forming relations of labour, property and management. The possibilities of socio-economic programming of processes
are generalized by the connection of the public Super-project with many small projects. Optimization of the way of building
models of the future integrates efforts to stimulate processes by forming a common developing environment and ensuring the
priority of «development points»; priority is given to both the complex creation of conditions that are beneficial for life and the
build-up of the material and spiritual content of the cultural and civilizational world.
Key words: creativity, innovation, social partnership, state, regulation, socio-economic programming, stimulation.
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