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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 37th issue of our journal. In this issue we
propose you 66 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.

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019
We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary
prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages:
I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements
and assessed of its compliance to subject of the journal. 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.
II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and /
or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the
reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars
believe open peer review is the best way to stop plagiarism and encourage open, honest reviewing.
The second 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.
III stage. The second review is carried out by the scientific organization “Sobornist”. After the
completion of the whole review process and receiving the positive result, the journal is considered
on editorial council of the scientific journal. Only after the decision of the editorial board about
printing of the scientific journal Virtus it is passed to the publisher.
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard
time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your
help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this
experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also
productive.
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on
democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on
various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the
editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and
foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions,
chairs, faculties for the common continuation of the started work.

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

M. Zhurba
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Philosophy
УДК 1.37:14
Берегова Г.Д.,
д.філос.н., професор, Херсонський державний аграрний університет, gberegova@meta.ua
Україна, м. Херсон

БІОЛОГО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД МАКСА ШЕЛЕРА
ДО РОЗУМІННЯ ЛЮДИНИ
У роботі окреслено біолого-антропологічний підхід Макса Шелера до цілісного розуміння людини.
Застосовано теоретичний (описовий, аналітичний) й емпіричний методи дослідження. Зроблено висновки
про можливість використання філософського знання з філософської антропології та антропокосмізму в
освітньому середовищі вищих закладів освіти.
Ключові слова: філософська антропологія, антропокосмізм, біолого-антропологічний підхід, почуттєвий
порив, інстинкт, дух.
Постановка проблеми. Осмислення проблем сучасного
вітчизняного освітнього простору наштовхує викладачів
вищої школи на створення та продукування цілісних
освітніх систем, де розвиток особистості – конкретної,
цілісної людської індивідуальності – відбувається у
єдності її природних і соціальних якостей. Такий підхід
не заперечує, а навпаки, дозволяє розширювати діапазон
дії світоглядної функції філософського знання, оскільки
саме філософське знання виконує основне навантаження
в осмисленні людиною себе як планетарно-космічної
істоти.
Філософське осмислення світу та розуміння людиною
своєї планетарно-космічної сутності, з огляду на глобалізаційні процеси та не зовсім втішні перспективи
нашої цивілізації (поневолення людини продуктами її
техногенної діяльності, результати застосування ядерної
зброї, екологічна катастрофа, вірусно-бактеріологічне
знищення людства тощо), дає потужний поштовх розвитку особистості, людству й цивілізації.
Проблема взаємозв‟язку людини та світу є однією з
найбільш фундаментальних для метафізики, у зв‟язку з
чим ці мотиви надзвичайно широко поширені у світовій
філософії і набувають у її різних варіантах різноманітних інтерпретацій.
Саме комплекс уявлень про гармонійну єдність
людини і всесвіту, про їхню своєрідну взаємозалежність і
взаємопроникнення, а також про засоби досягнення
такого стану об‟єднує та розвиває філософська концепція антропокосмізму (від грец. «антропос» – людина,
«космос» – світ як системно-гармонійне ціле). У площині
цієї філософської концепції й пролягає біологоантропологічне розуміння людини Макса Шелера, одного
з основоположників сучасної філософської антропології.
Мета роботи. З огляду на вище зазначене, метою
роботи є окреслення біолого-антропологічного підходу
до цілісного розуміння людини у філософській системі
Макса Шелера й оцінка можливих шляхів використання
цього сегменту філософського знання в освітньовиховному процесі вищих навчальних закладів України.
Виклад основного матеріалу. Тема людини в ученні
Макса Шелера загалом трактується досить широко в
різних її аспектах у вигляді теоретико-пізнавальних,

теїстично-персоналістських і інших побудов: людина –
духовна істота, «аскет життя», що виділяється своєю
здатністю до «чистого споглядання речей з усього живого». Однак більш цілісне розуміння людини міститься,
на наш погляд, у біолого-антропологічному трактуванні
філософа-антрополога.
Макс Шелер (1874–1928), застосовуючи феноменологічний метод в галузі етики, релігії, філософії культури,
суттєво популяризував свого часу феноменологію,
пов‟язавши її з психоаналізом, філософією життя та, що
цікаво й актуально, із дискусіями про освітню реформу [7].
Слід зазначити, що перший період діяльності
німецького філософа був присвячений створенню нової
аксіологічної концепції. Так, у роботі «Формалізм в
етиці й матеріальна етика цінностей» (1913–1916) Макс
Шелер критикує етику Іммануїла Канта, вважаючи, що
сформульований ним моральний закон закриває
філософії шлях до побудови конкретного вчення про
моральні цінності, їхньої змістовної ієрархії і базованих
на цій ієрархії нормах, а також про включення
моральних цінностей у життя людини.
Сутність людини Макс Шелер вбачає не в мисленні
або волінні, а, услід за Блезом Паскалем, у любові:
людина є істота любляча. Усяке пізнання й прийняття
цінності ґрунтується на здатності «участі» у бутті, що
корениться в любові. Особистість розуміється Максом
Шелером у традиції філософії життя Вільгельма Дільтея
як єдність різних «актів» – почуття, воління, мислення й
любові. Особистість унікальна й недоступна для будьякого опредмечування. Вона пізнає себе тільки у
здійсненні своїх власних актів, а інших людей – тільки у
здійсненні або реконструкції їхніх актів. Макс Шелер
говорить також про «колективних особистостей» –
націю і державу, яким, на його думку, властива особлива
форма свідомості. Визначне місце у філософській системі
антрополога займає Бог, до якого скеровується людина
як особистість [7].
З огляду на це, і філософську антропологію Макс
Шелер трактує як основну філософську науку про
сутність людини, «про її відношення як до царства
природи (неорганічної, рослинної і тваринної), так і до
основи всіх речей: це наука про метафізичне сутнісне
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походження людини, про її фізичний, психічний і
духовний начала у світі, про ті сили й потенції, які нею
рухають і які вона надає руху; це наука про основні
напрями й закони її біологічного, психологічного,
духовно-історичного й соціального розвитку, а також
їхні сутнісні можливості та їхні реальності. Психофізична
проблема тіла й душі й ноетично-вітальна проблема
також включаються в неї. Тільки така антропологія
могла б відтворити філософські основи для всіх наук, що
мають справу із предметом «людина», – природничих,
медичних, передісторичних, етнологічних, історичних і
соціальних, а також для нормальної психології,
психології розвитку, характерології й установити певні й
міцні цілі їх дослідження» [3, s.7-8].
В основній роботі з філософської антропології
«Положення людини в космосі» (1928) Макс Шелер
розкрив деякі сторони сутності людини у зв‟язку з її
відношенням до світу тварин і рослин. Такий підхід
можна назвати біолого-антропологічним, початковим
етапом формування більш цілісного розуміння людини.
Але в результаті цей підхід виявився вузьким для
філософсько-антропологічного мислення [8, с.122].
Почуттєвий порив. Макс Шелер виділяє в
органічному світі, на самому початку його розвитку, так
званий почуттєвий порив, під яким він розуміє якусь
анонімну чисту спрямованість зовні, рух органічного
тіла від себе, убік, до чогось невизначеного (наприклад,
так тягнуться до світла багато комах і рослини). У
почуттєвому пориві він фіксує найпростіший вияв
життя, несвідому потребу, безоб‟єктивну спрямованість
і безоб‟єктивне страждання.
Становлячи сутність рослинного, вегетативного
життя, почуттєвий порив, згідно з Максом Шелером,
пронизує всю сферу органічного аж до людини. В основі
навіть найпростішого відчуття філософ відзначає в
людини наявність почуттєвого пориву, якоїсь інстинктивної уваги й спрямованості до сприйманого. Це не
просто реакція на зовнішнє збудження, його результат, а
нерозчленований споконвічний рух зовні. «Усяка
поведінка, – пише М. Шелер, – є завжди також вираженням внутрішнього стану». Отже, органічне буття
природи на першому етапі своєї сутнісної психологічної
форми виділяє почуттєвий порив, котрий присутній
також і тому, що він акумулює у собі всі сутнісні щаблі
буття, тобто й щабель живої природи. У людині «природа вся виступає в якійсь концентрованій єдності її
буття. Немає жодного почуттєвого акту, навіть найпростішого сприйняття й уявлення, за яких не ховався б
темний, почуттєвий порив» [3, s.23].
Інстинкт. Наступним етапом органічного буття
природи у своїй сутнісній психологічній формі є інстинкт.
Поведінка, викликана інстинктом, повинна виражатися в
доцільних, корисних для живої істоти діях. В інстинктах
почуттєві пориви якби здобувають форму доцільних дій
людської істоти. Інстинкти поведінки Макс Шелер
підрозділяє на поводження, зумовлене звичкою, і
інтелектуальне поводження [8, с.123]. Перше виділяється
в якості наступної психічної форми життєвого пориву. У
цьому вигляді поведінка виявляє себе як здатність живої
істоти, що називається асоціативною пам‟яттю, – здатність, необхідна для орієнтування в життєвому просторі.

13

Основою асоціативної пам‟яті є умовний рефлекс.
Іншою, найбільш високою сутнісною формою психічного життя Макс Шелер вважає практичний інтелект.
З ним тісно пов‟язані здатність вибору й дії, засновані на
виборі.
Дух. Сутність людини М. Шелер визначає поняттям
«дух», що за своїм смислом споріднене поняттю
«розум», уведеному в ужиток ще стародавніми греками,
але воно більш ємне й змістовне, ніж поняття «розум»,
оскільки поряд з людською здатністю мислити ідеями,
дух може споглядати абсолютні й вічні сутності й
цінності. Дух – поняття багатогранне, що містить у собі
такі вищі емоційні вияви людини, як доброта, любов,
блаженство, каяття, розпач, подив тощо. Усі ці вияви не
можуть існувати поза людиною, тому в людині дух
виявляє себе, виступаючи в кінцевих сферах буття.
Дух виявляє себе в таких актах, як міркування,
споглядання, збагнення апріорних істин, самосвідомість,
а також моральні або духовні почуття, такі, як
безкорислива симпатія до іншої людини. Макс Шелер
роз‟яснює поняття «дух» так: «Основним визначенням
«духовної» істоти є її екзистенційна самостійність,
свобода, незалежність від примусу, тиску, зв‟язку з
органічним, з «життям» і всім, що відноситься до
життя... Така духовна істота не є більше пов‟язаною
інстинктами й навколишнім світом, але вільною від
навколишнього світу» [3, s.47].
Так, Макс Шелер бачить людину начебто розділеною
на дві самостійні й відчужені одна від одної сторони:
«порив» і «дух». Порив – тваринне начало у людині:
відчуття, інстинкти, пам‟ять, розум – усі ці якості
однакові в людини й тварини та визначаються поривом.
Дух становить хаотичне, несвідоме начало, що ніяк не
спрямовується й не має мети [8, с.125].
Учення про людину Макса Шелера – досягнення
гармонії «життєвого пориву» і «духу» за визначальної
ролі духовного начала. Така єдність, на думку філософа,
повинна втілитись у вселюдині – образі ясного духу й
невичерпної чутливості. Такий ідеальний образ у реаліях
ніколи не буде створений і не буде досягнутий повністю.
Однак кожний конкретно-історичний період часу додає
до цього образу свої характерні риси: образ вселюдини
тільки позначає напрям, у якому варто вдосконалюватися,
змінюватися й діяти реальній людині.
Критики концепції людини Макса Шелера вказують
на протиріччя його концепції: доведений до крайності
дуалізм, насильницький поділ людини на дві зовсім
самостійні сторони, а також теза про безсилля духу [8,
с.126]. Згідно з М. Шелером, дух повинен спрямовувати,
упорядковувати прагнення пориву, але як самостійна
складова частина людини дух абсолютно неспроможний,
не має ніякої влади, і тільки несвідомий порив володіє
творчою міццю й здатністю дії. Говорячи про дух,
духовний акт, філософ має на увазі окрему людську
особистість, що і є уособленням духу.
Відомий німецький антрополог Арнольд Гелен
писав, що, порівнюючи тварину й людину, М. Шелер
сформулював проблему людини не як проблему зоології
або фізичної антропології, а як філософську проблему,
що полягає в тому, що М. Шелер витлумачував
біологічну, тілесну природу людини в безпосередньому
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зв‟язку з його душевно-духовним і розумним початком.
Однак своєю концепцією надвітальної й антивітальної
природи духу як якогось потойбічного для реального
світу й конкретного людського буття, він фактично
заперечує науку [5, с.189].
Отже, Макс Шелер виділяє щаблі розвитку психічного:
почуттєве прагнення (властиве всьому живому – від
рослини до людини); інстинкт; асоціативна пам‟ять;
практичний інтелект, що полягає у здатності вибору й
передбачення; дух (властивий тільки людині) – принцип,
протилежний життю, тому що дух залежить від
органічної природи. Принцип усього живого – порив, у
якому дійсність, пережита в досвіді опору, пізнається як
існування. Дух же дає можливість пізнати буття як
сутність. Взаємовідношення духу й життєвого пориву
виявляється в розвитку культури й суспільства як
взаємодія «ідеальних» і «реальних» факторів; дух сам по
собі не в змозі втілити в дійсність свої ідеї, які
здобувають дійсність лише там, де з‟єднуються з
реальними факторами: інстинктами, інтересами, суспільними тенденціями тощо.
Аналіз філософської антропології М. Шелера та його
біолого-антропологічного підходу до цілісного розуміння
людини підтверджує, що загалом не можна створити
новий філософський образ людини, а можна лише
уточнити, конкретизувати, ствердити старі знання про неї.
«Філософська антропологія, – пише Борис Григор‟ян, –
незважаючи на деякі наукові й теоретичні знахідки, не
змогла стати цілісним вченням про людину. Більше того,
вона вилилася в окремі філософськи осмислені регіональні
антропології – біологічну, психологічну, релігійну, культурну тощо, які за відомої принципової спільності, що
поєднує їх у межах єдиної філософської течії, виявили
істотні розходження як у методах дослідження, так і в
розумінні характеру й призначення самої філософської
антропології. Залишилися нездійсненими й домагання
філософської антропології на положення спеціальної
науки поряд з іншими дисциплінами взагалі [6, с.84].
Філософська антропологія в зображенні людини,
безсумнівно, має виховний підтекст. Якщо філософська
антропологія порушує питання про те, «що є людина»,
то педагогічна антропологія, що виділилася з неї як
галузь знання, не обмежується цим питанням і йде далі,
служить новим етапом у розкритті образу людини,
ставить питання, що робить людину людиною і як
відбувається формування власне людського в людині.
Намагаючись відповісти на поставлені питання,
філософська й педагогічна антропології спільними
зусиллями прагнуть створити новий філософський образ
людини, що формується під безпосереднім впливом
виховання [8, с.128].
Загалом антропокосмізм надає людині для осмислення
й трансформації у власні ціннісно-світоглядні переконання
певний спектр концепцій світосприйняття: принцип
функціональної й структурної єдності світобудови й
людини (тотожність мікро- і макрокосмосів); місія
людини – подолання своєї обмеженості й відчуженості від
космічного буття, пізнання законів і змісту світового
процесу; спрямування людиною стихійно діючих сил у
належне русло раціонального перетворення «зовнішньої» і
«внутрішньої» природи речей; орієнтація на всебічний

синтез духовно-культурних і практичних здатностей
людини; еволюціоністичне сприйняття світу й людини,
ідея безперервності розвитку, діалектика «прогресивного» і
«регресивного» руху; додання світопорядку, структурі й
закономірностям світових процесів особливих моральних
характеристик, що обґрунтовують собою доброту й
об‟єктивність руху людства до виконання своєї космічної
місії; особливе сприйняття самої людини як переважно
родової, всеєдиної істоти, гіпостазування особистісних
якостей, перенесення їх на позалюдські аспекти світу.
Висновки. Із вище викладеного можна зробити
висновки, що сучасна теорія та практика вищої
вітчизняної освіти наштовхує на необхідність формування
нового, сучасного світогляду особистості, що полягає в
особливому, шанобливо-бережливому, ставленні до
життя – до людини, світу, природи, космосу. Так, Олег
Базалук у роботі «Філософія освіти у світлі нової
космологічної концепції» (2010) стратегічною метою
філософії освіти визначає формування образу людини
майбутнього, що уявляється як планетарно-космічний тип
особистості з такими основними характеристиками:
високий інтелектуальний розвиток; духовне багатство;
фізична досконалість організму; уміння мислити стратегічно й тактично; орієнтація, насамперед, на досягнення
глобальної мети; активна реалізація внутрішніх потенціалів психіки на благо розвитку цивілізації [4, с.372].
Враховуючи той факт, що становлення світогляду
особистості під час навчання у вищій школі відбувається
загалом засобами філософського знання, вбачаємо за
потрібне вивчення студентами філософської антропології
з можливою акцентуацією на антропокозмізмі, де й може
розкриватися біолого-антропологічний підхід Макса
Шелера до цілісного розуміння людини.
Осягнення сутності окресленого філософом біологоантропологічного підходу до цілісного розуміння
людини стимулюють наступні покоління прагнути
гармонії «життєвого пориву» і «духу», підштовхують
керуватись у житті визначальною роллю духовного
начала, допомагають вибудувати особистісний ідеал
людини, а також, як вже зазначалося, напрям, у якому
варто вдосконалюватися, змінюватися й діяти реальній
людині.
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MULTIDIMENSIONAL OF THE PHENOMENON
OF THE DIALOGUE OF CULTURES
The model of interaction of cultures on the basis of the actualization of the theoretical interest in ethnic,
regional and local specificities of individual cultures in the Odessa area is presented in this article.
Intercultural dialogue cushions the adverse aspects of globalization and lays the foundation for lasting peace.
This interaction defines a new type of intercultural dialogue, which is based on tolerance interacting cultures.
The urgency of the question causes multidimensionality of the phenomenon of the dialogue of cultures. There is
a need to integrate knowledge about the peculiarities of mentality, socio-cultural of existence and
consciousness of nations, ethnic, sub-ethnic groups and cultural regions. The development of dialogue between
cultures has become one of the most important challenges of our time. Today it is necessary to establish a new
type of intercultural dialogue. The cultural tolerance should become its foundation. Modern culture is also
beginning to shift to a new type of human existence in the culture. Culture becomes the epicenter of human
existence in all spheres of life in the XXI century.
Key words: interculturality, national culture, dialogue of cultures model, tolerance, integration of regional
identities.

Problem statement. The full implementation of the
intercultural dialogue implies the full involvement of
representatives of the different cultural communities – cultural,
historical, ethnic and local-regional, ethno-linguistic. These
communities study the spiritual world, traditions, history
and culture of the people. It formed not only in own
cultural tradition but also in the conditions of the cultural
experience.
Theoretical interest is important in the ethnic, regional,
local specific of cultures. It helps to create a model of
cooperation of separate regions of Ukraine. At the same time
there is a necessity to integrate knowledge about the features
of mentality, sociocultural life and consciousness of ethnos,
and sub ethnic groups and cultural regions of Ukraine in the
system of specific categories and concepts.
The relevance of the study helps to identify general
patterns of origin, the nature and functioning of the specific
cultural values of ethnic communities and regions and their
associations in the integrated cultural continuum of Ukraine
in the beginning of the XXI century. This determination is
extremely needed for creation of the integrated, integral
picture of the national culture based regional chronotope.
The goal of the work. Development of dialogue between
cultures becomes one of the major tasks of our time.
Authentic, equal intercultural dialogue softens the negative
aspects of globalization and lays the foundation for lasting
peace. It helps to overcome barrier between people. Ethno
phobia and xenophobia, permanent inter-ethnic, interreligious conflicts require the formation of a new culture of
relations. Such relationships must be built on respect, on
tolerant attitude to foreign culture. The condition of dialogue
does not necessarily imply friendly relationships and real
rapprochement peoples. So it is necessary to establish a new
type of intercultural dialogue. And it will be the foundation
of cultural tolerance. Tolerance towards people of other
nationalities involves understanding, convergence and
awareness of belonging to a common culture.

Presenting main material. Let us remember the reasons
for the birth of one or another national tradition, its stability
or changes under the influence of foreign cultural impacts.
This will help us to get rid of prejudices and preconceptions –
in relation to the own nation, in relation to other nations. We
need to know the history and characteristics of their own
national culture. This will lead us to an understanding of the
close relationship and complex interplay of a variety of
cross-cultural influences. All local cultures throughout
history interacted with other local cultures. Any modern
ethnic or national culture is the product of a long history of
intercultural contacts.
The idea of dialogue appeared in the far past. The ancient
Indian culture texts are filled with the idea of the unity of
cultures and peoples, macro- and microcosmos. They contain
a lot of thoughts about the person. His life largely depends on
the quality of his relationship with the environment, from the
consciousness of beauty forces, understanding as a reflection
of the universe in our existence.
Ancient Greek philosophers – the Sophists, Socrates,
Plato, Aristotle, the philosophers of the Hellenistic period
were engaged in the problems of dialogue. They created a
dialog space on the basis of spiritual culture, they recognized
the pluralism, equality point of view and they recognized the
universal principles of freedom and the value of the
individual and society as a whole [1].
Dialogue was used in the moral order in the middle Ages.
The philosophical treatise of Abelard "Yes and no" in
essence ideological (1122) and work "Dialogue between a
philosopher, a Jew and a Christian" have anticipated not only
confessions dialogue, but a dialogue of cultures [2].
Dialogue as a form of interpersonal communication has
existed since very ancient times. The German philosophers
Immanuel Kant, Fichte, Schelling addressed the problem of
dialogical relations about 200 years ago. Feuerbach was a
harbinger of the study dialogue beginning of XX century. He
developed the idea of Fichte about another culture and
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interdependence "I" and "other". I. Herder considered the
interaction of cultures as a way of preserving cultural
diversity. The cultural isolation leads to a death of culture.
I. Herder believed that the changes should not affect the
"core" of culture [3].
Modern cultures are formed as a result of numerous and
long-terms cooperation. The dialogue took place in ancient
times. Critical consciousness was replaced at mythical.
Dialogues of the Renaissance show the formation of a new
paradigm, of a new type of consciousness. Modern culture is
beginning to shift to a new type of human being in the culture.
Culture moves to the epicenter of human existence in all
spheres of life in the XXI century. There are many modern
studies of the interaction of cultures in the social and cultural
space. The work of the British political philosopher and
sociologist of Polish origin Zygmunt Bauman is interesting in
this regard. French philosophy, sociology and cultural studies
know Jean Baudrillard, who explores the interaction of
cultures. Spanish sociologist Manuel Castells is a well-known
researcher of socio-cultural space of the city [4].
Scientists are divided into two groups in the study of the
interaction of cultures. The first group argues that the story
carried in the change of cultures, each of which lives its own,
self-contained and isolated life (concepts N. Danilevsky,
E. Meyer, Arnold Toynbee, E. Troeltsch, L. Frobenius, and
O. Spengler et al.). The second group supports the idea of a
single line of human development, the creation of human
culture (concept of J. Herder, V. Solovyov, Voltaire, Kant,
G. Lessing, Montesquieu, Karl Jaspers, and others) [5].
The object of our research is the Odessa region as a
multidimensional phenomenon. Consideration of his as a
socio-cultural education is an imperative, which is based on
the principles of dialogue. It is based on the principle of
dialogue – between communities, institutions, between the
past and the present, the present and the future. The dialogue
participants are co-authors of a single process – the formation
of a regional model of society as a socio-cultural community.
It is a system of relations. It connects the individual cultures in
a common culture. The region becomes an active force. It
transformed as a result of historical development. The region
reclaims social and geographical space.
The subject of our study is the interaction of cultures in
the socio-cultural space of the Odessa region. It is an
environment of innovation activity due to the high level of
social and cultural dynamics and mobility. That is the
direction of the correct vector of development of region. It is
necessary to make it a harmonious cultural environment,
comfortable for life and for productive cross-cultural
interactions. We will present the Odessa region as a model
of the relationship and interaction between cultures. How do
cultures influence each other and how do changes occur in
these relationships and interactions.
Odessa region is the meeting place of cultures of
different types and levels. Such dialogue should be a
productive. We need to find criteria and models of
intercultural relations. We need to find such criteria and
models of intercultural relations which will give positive
results of this cooperation.
Odessa is the meeting place different cultures. There are
many nations and peoples who lived in the Odessa region in
different historical periods. In fact, the first settlements
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appeared on the territory of the south of Ukraine 40–13
thousand years BC. It was in Pridnestrovie at the end of the
Late Paleolithic. Later, the Scythians began to settle in this
territory. It was VII–II century BC. Scythian settlements
were concentrated in the area of the coast of the Dniester
estuary. Nadlymanske settlement is a significant finding and
confirms this fact. It is a small settlement of the Scythians.
His remains were found in the area of the left bank of the
Dniester estuary.
Sarmatians began the following people, who settled on
the lands of modern Odessa in the II century BC. – II century
AD. Settlers from Greece came to the Odessa region in the
VI century BC. The Greeks have left a significant mark on
the history and architecture of our region. They founded
town of Tyre and Nikon on the banks of the Dniester
estuary. The Romans conquered the northwestern Black Sea
region in the I–III centuries. Gothic tribes came from the
northwest in the III century. The Huns have replaced them in
the IV century.
Many people were in Odessa last. It Pechenegs, Cumans
and Slavs. The forays of wild Mongol tribes have turned the
south of Ukraine to the "wild field" in the XIII century. Part
of the Odessa region was invaded for several times in the
XV century. Lithuania decided to install its control in the
north-west at the beginning of the century. Her power was
short-lived. Turkey became the invader in 1480. The Golden
Horde broke up at this time. The Crimean Khanate was
formed as a result of the collapse. It established its control
over the lands between the Dniester and Southern Bug.
Turks and Tatars began to attack in the Northern Black Sea
coast in the middle of the XV century. Turkey was
controlled Crimean Khanate. The settlers started to settle in
the devastated areas in the north of the modern area in the
XVIII century. They were runaway peasants from the
Commonwealth (Rzeczpospolita), the Russian Empire and
Moldova.
The Crimean War ended in 1856. Terms of the Paris
Peace Treaty were negotiated. Russia ceded to Moldova the
southern part of Bessarabia, territory of Ishmael. Russia also
ceded part Akkerman and Cahul counties with a population
of over 127 thousand under the terms of the Treaty of
Paris [6]. Lands of the southern Bessarabia, including
Ishmael returned to the former owner in 1878. The national
composition of the population of Bessarabia looked as
follows: "Moldovans (Romanians), Rusyns, or tribe south
Russian, Bulgarians, Armenians, Greeks, and German
colonists, Swiss, everywhere resettled Jews and Gypsies".
Pre-revolutionary scientist A. Zashchuk investigated national
structure and wrote a lot about it [7].
The foundation of the port of Odessa in the south of
Ukraine became one of the most significant events. Later,
the city became known as the main sea gate of Ukraine.
Odessa was the largest city in the 20s of XIX century. It was
in the third place after Moscow and St. Petersburg.
The government began to resettle of peasants from the
Northern provinces. The reason was to populate the area
around Odessa. It was necessary to regulate the influx of the
peasantry in the Kherson district. Special incentives have
been established by landowners. The peasants could be freed
from military service. They could be exempted from paying
taxes for a certain period. And in the 20s of XIX century
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Odessa became the largest city. Currently Odessa region is
among the most multinational regions of Ukraine. Ukraine is
home for many nationalities. Representatives of 133
nationalities have found their place in the Odessa region.
That is why the creation of favorable conditions for the
development of the ethnic, linguistic and cultural identity of
peoples is one of the priorities of regional cultural policy.
Modern culture of the Odessa area is formed as a result
of an active and long-term cultural cooperation. Appeal to
the dialogue of cultures is always an indication of change of
scientific paradigm. It takes place especially in historical
terms. Modern culture starts to pass to a new type of human
being in the culture. Culture moves the epicenter of human
life in the XXI century. That is happening in all areas of
life [8]. Dialogue of cultures – is communication. Dialogue
is the negotiations between representatives of the unique
cultures and diverse cultures. The dominant feature is a
mutual understanding.
Understanding is one of the most important driving
forces of the process of development of national cultures in
the space of the Odessa region. It becomes the basis of a
specific reflection of objective reality. National culture
cannot fully exist without interaction with other cultures.
Insulation has always had a negative impact on national
pride and on national prestige. The salvation leads to the
multiplication of the experience not only of their national
culture, but of the other cultures, of their positive interaction
in the city and in the region. Successful parkour of culture
shock causes a significant change in the cultural forms of
life. We watch the dialogue of cultures. We observe for the
penetration in the system of values of a particular culture.
This dialogue takes place on the basis of respect for the
cultures of each other. Synthesis of the original culture and
foreign culture leads to mutual enrichment and helps to entry
into the global cultural context.
The large migration has contributed to an increase in the
rate of urbanization in the Odessa region in 1959–1989 years.
Population displacement to Odessa has increased as a result of
these processes. This phenomenon has contributed to
significant changes in the national composition of the region.
The peoples, who were deported during the war, were
returned to the region. For example, it was possible to note
the return of numerous groups of Germans to Odessa region,
which were relocated to the East on the eve of the Second
World War. And the towns and villages that were formerly
populated by Germans became home to people of other
nationalities. They consider this is native place [9]. Complex
inter-ethnic interactions occur on the territory of Odessa
region as a result of these historical interactions. Different
ethnic groups are formed by the intersection of the enclave
cells with multi-ethnic population. Odessa region became a
zone of difficult ethnic interactions. What was happened as a
result of these events? There is a process of convergence of
diverse social and cultural groups and their transformation
into a single territorial unit with a common national identity.
There is a partial assimilation. Ethnic group endows its
culture in favor of the cultural environment only partially,
giving up any one of the areas of his life. For example,
representatives of the relevant ethnic group are guided by the
norms and requirements of a foreign environment for the
work. But they stick to follow the rules for its traditional

ethnic culture at home, in a familiar environment. This
communication is accompanied by the adoption of a second
language and the established norms of behavior, but does not
affect the foundations of another culture and way of
life [10].
Consider of the ethno-village in the Odessa region in the
area of Tarutino district. Frumusica Nova is located between
the villages of the valley and of Staroselie. The name of the
village is the Moldavian. The translation of the title is "New
Beautiful". Five villages were located in these lands until the
spring of 1946: Frumushika Nova, Cantemir, Gofrumstal,
Zurum and Rosia. All the villages were demolished in the
spring of 1946. The inhabitants have moved to neighboring
towns. The names reflect a multi-ethnicity of Bessarabia.
Moldovans, Bulgarians, Germans, Gagauz lived here. Ethnovillage was built in 2008. This village began to recreate a
traditional of Moldavian farmstead.
Homesteads German colonists appeared later. And there
were also estates of the Bulgarian, Ukrainian, Jew, Russian,
Gagauz nations. There were only 8 houses with farm
outbuildings and courtyards in the village. These buildings are
exactly repeated appearance of traditional national estates
abroad XIX–XX centuries. Historical situation recreated
inside of these houses. Antique furniture and other household
items were used for reproducing the ancient of the
atmosphere.
There are three historical and ethnographic units in the
Odessa region: the Black Sea, steppe between Bug and
Dniester, South Bessarabia (Budjak) and of the Southern
Podolia. "The Transition Zone" has been formed between
such blockss in the center of Odessa region.
The population of non-indigenous nationalities is more
than 37 percent of the population of the region. The
Ukrainians inhabit – 62.8%, Russian – 20.7%, Bulgaria –
6.1%, Moldovans – 5.0%, Jews – 0.6%, Gagauz – 1,1%,
Belarusians – 0.5%,
Poles – 0.1%,
Armenians – 0.3%,
Roma – 0.2%, Tatars – 0.1%, Germans – 0.1%, Albanians –
0.1%, Czechs, Greeks and others [11].
Odessa is a shining example of the colorful diversity of the
nations and the cultures, the intercultural dialogue of the
model of a new type. More than a hundred nationalities is
living on its territory. Each nation has left its distinctive mark
in the historical appearance of the city. Unique language of
Odessa and the Odessa International cuisine are prime
examples of this. The interweaving of different cultural
traditions has contributed to this. You can hear about
wonderful Odessa in Greek, in Polish, in Bulgarian, on Jewish,
in Ukrainian, in German, in Czech, in French, in Italian. You
can hear about the contribution of the best representatives of
this or that nationality in the formation of the unique aura of
our city. There are many names of streets in Odessa: German,
Polish, Jewish, Italian, French Boulevard. The district of
Moldavanka arose when the city was very young.
We see the result of interweaving the diverse cultures,
traditions and lifestyles. We can see the outward appearance
of Odessa. We hear the special "language" in Odessa. We feel
a special mentality and the characteristic humor. "Odessa
ethnos" is a kaleidoscope of nationalities. The Jewish people
occupy a special place in it. The city attracts thousands of
Jews to its special atmosphere. A special type of Odessa Jewry
was formed in the city. The image of the "indigenous
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inhabitant of Odessa" would not be complete without Jews.
There are many attractions in Odessa: Cultural Center of the
Jewish community; the Hasidic Synagogue and the Brody
Synagogue, the kosher food store, the largest Jewish cemetery
in Ukraine, Holocaust memorial 1941–1944, and Jewish
memorial of the 1905.
Unified state policy in the sphere of culture and art is
realized in the Odessa area for the purpose of cultural
development. It is aimed at preserving the cultural potential
of the region. It is aimed at the revival and development of
Ukrainian national culture and language, cultural traditions
of the region. It creates favorable conditions for the
development of ethnic, linguistic and cultural identity of the
people living in the area. It helps educate youth.
State policy in the sphere of culture and art helps to
aesthetically educate children. Odessa secondary school
number 103 can claim the title of the most multi-ethnic
educational institution not only the city but also the country.
Representatives of more than a hundred different nationalities
and ethnic groups study in it: Ukrainians, Bulgarians, Russian,
Moldovans, Gagauz, Albanians, Georgians, Greeks, Armenians,
Uzbeks, Vietnamese, Roma, Laks, and Arabs.
Cross-cultural interactions are possible and necessary.
The mechanism of interaction of this relationship has a
complicated, multilevel nature. The model of the cultural
dialogue assumes the unity of the structure of cultural
relations and interactions. The mythology, the language, the
religion, the art, the science play a major role in the
rapprochement of cultures.
Cultures conduct active or passive dialogue among
themselves. Cultures influence each other directly or
indirectly. It does not matter. They are on their places, they
are living their lives. "The small" of the culture is absolutely
equal to all others. The culture is a complex formation. It
consists from the different national elements. The carriers of
these elements are part of the nation. This is especially true
for today's situation. The mixing between people becomes
uncontrollable. Representatives of various nationalities are
living in one state, in one city in one village. Each is
spreading their culture. Everyone is included in the culture
of a great nation and a global culture. So it is difficult to
locate the voice of the national culture. How is it possible to
localize the sound of a single instrument in the orchestra,
and clean it from alien sounds and dissonances? This can be
achieved within a specific analysis of the specific culture or
cultures of one particular region. The synthesis of cultures
will be possible in the world, because each of them performs
the same function, serves for same purposes and develops
according to the same laws. National cultures are independent,
autonomous and equivalent in their essence. They are
coordinated with the specifics of the process of globalization.
In our view, it is very important to recognition of the
kinship and an identity. It is important to be able to see and
feel that which is hidden from the eyes, but always defines
the sought identity. The famous Tunisian filmmaker Nacer
Khemiri wrote: "You can explain the difference between
East and West on the garden example. You can see the West
garden, it is around the house. The East garden is invisible,
and it is located in the center of the house. The Islamic
concept of gardens prevails in Cairo, Grenada, Marrakech
and Tunis. The garden can be hidden, because it is a place
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for contemplation and meditation. Your mind disappears
there. The aim of the classical western garden (gardens of
Louis XIV or the garden of the Medici family) is an attempt
to dominate above the world around them. It is a garden of
Mastery. There is a classical western garden. There is a
Japanese garden landscape. It promotes of relaxation of
thought. The Eastern invisible garden stimulates the
contemplation of the inner soul. All gardens are divided into
several great traditions and cultures. We need all gardens for
the enrichment of the world" [12].
Conclusions. The defense of cultural diversity is an ethical
imperative. Culture is inseparable from respect for human
dignity, tolerance for the conduct of intercultural dialogue of
the new type. There is a need to integrate knowledge about the
specific mentalities, social and cultural life and consciousness
of nations, ethnic, sub-ethnic groups and cultural regions of
Ukraine in the system of specific concepts and categories.
There is important to create an integrated picture of national
culture based on regional chronotops and definition of
common patterns of occurrence, nature and functioning of
certain cultural values Ethnic communities and regions and
their associations in Ukraine holistic cultural continuum – the
national image of the world. As a means of intensification of
synergetic processes in the cultural environment of the region
offers modern social and humanitarian projects aimed at
further integration development. Among them – the project
"Outstanding figures and cultural monuments of Ukraine",
which promotes the establishment of national and regional
particularities paradigm of culture of Ukraine in a cathedral
glocalization communicative information space; scientific and
educational projects aimed at European integration of the
national research and education; competition and festival
movement and a museum, exhibition activities, representing
striking regional patterns of national art in Ukraine. From this
perspective, updated transformation and integration of
regional identities in a single synergistic cultural continuum
cathedral Ukraine period of independence.
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МУЛЬТИДИМЕНСІОНАЛЬНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
У цій статті представлена модель взаємодії культур на основі актуалізації теоретичного інтересу до етнічних,
регіональних та локальних особливостей окремих культур Одеської області. Міжкультурний діалог придушує
несприятливі аспекти глобалізації та закладає фундамент для міцного миру. Ця взаємодія визначає новий тип
міжкультурного діалогу, який ґрунтується на толерантністі. Актуальність питання викликає багатовимірність
явища діалогу культур. Необхідно інтегрувати знання про особливості менталітету, соціокультурного існування та
свідомості націй, етнічних, субетнічних груп та культурних регіонів. Розвиток діалогу між культурами став одним
із найважливіших викликів сучасності. Сьогодні необхідно встановити новий тип міжкультурного діалогу.
Культурна толерантність повинна стати її основою. Сучасна культура починає переходити на новий тип людського
існування в культурі, стає епіцентром існування людини у всіх сферах життя XXI століття.
Ключові слова: міжкультурність, національна культура, модель діалогу культур, толерантність, інтеграція
регіональних ідентичностей.
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ІДЕЇ НЕОАВАНГАРДИЗМУ НА ПРИКЛАДІ
«КИЇВСЬКОЇ ГРУПИ»
Мета дослідження: висвітлити головні ідеї неоавангардизму на прикладі творчості художників
«Київської групи».
У статті використано філософські, загальнонаукові та специфічні методи, тісно пов‟язані з
методами суміжних наук – історії, психології тощо.
З 1960-х рр. в українському мистецькому просторі відбувається процес відродження ідей авангардизму,
який у живописній практиці позначається терміном неоавангардизм. Звернення до ідеалів історичного
авангардизму можна відзначити у представників київської мистецької школи.
Для неоавангардизму притаманне звернення до надбань історичного авангардизму як до певної
зразкової «класичної» системи, що є джерелом для подальших відкриттів у мистецтві.
Ключові слова: авангардизм, неоавангардизм, мистецтво.

Постановка проблеми. Починаючи з 1960-х рр., в
українському мистецькому просторі відбувається процес
відродження ідей авангардизму, проте відтепер у
живописній практиці вони поєднуються з етнокультурою,
іконографією і т. п. Так, сучасна дослідниця М. Юр вказує
на те, що певні зрушення відбулись у абстрактному
живописі, якому надавали перевагу митці, що належали
до різних шкіл: «В Києві творчі експерименти в
абстрактному живописі здійснювали
О. Дубовик,
О. Міловзоров, Т. Сільваші, А. Криволап, П. Лебединець,
О. Малих, А. Гідора, М. Гейко, О. Рижих, М. Кривенко,
Л. Маркосян, О. Петрова, В. Ламах, А. Суммар, П. Бедзір,
Л. Кременицька, Є. Семан» [1, с.98].
Мета статті – висвітлити головні ідеї неоавангардизму
на прикладі творчості художників «Київської групи».
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, варто
розглянути мистецтво шестидесятників, в якому
відбувається проростання авангардизму та його
внутрішнє оновлення. Чи не найпотужнішим на той час
став образ Тараса Шевченка на фоні України-матері. У
співавторстві з Опанасом Заливахою, Людмилою Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко Алла
Горська у 1964 р. у близькому до авангардного мистецтва
стилі й дусі творить у червоному корпусі Київського
державного університету імені Тараса Шевченка вітраж
«Шевченко. Мати». Цей вітраж, так і не дочекавшись
свого офіційного відкриття з нагоди 150-річчя від дня
народження Кобзаря, за наказом вищого партійного
керівництва руками адміністрації КДУ було знищено як
ідейно ворожий, а А. Горську і Л. Семикіну виключили
зі Спілки художників. При цьому у висновках рішення
Бюро по Київській області при правлінні СХУ від
13.ІХ.1964 зазначається: «…3. Вітраж дає грубо
спотворений, архаїзований в дусі середньовічної ікони,
образ Т.Г. Шевченка, який нічого спільного не має з
образом великого революціонера-демократа, якого
гаряче любить український народ і народи всього світу.
У такому ж іконописному дусі витриманий в ескізі образ
Катерини, який є нічим іншим, як стилізованим зображенням богоматері. Риси іконописності в образі

Шевченка співпадають з навмисним огрубленням його
портретних рис і образу-жінки, який має символізувати
Україну»1.
Таким чином, споглядаючи репродукції вітражу,
читаючи подібні щойно згаданому «коментарі» до нього,
неважко помітити певну схожість художнього стилю, в
якому працювала група художників-шестидесятників в
авангарді з Аллою Горською, до якої входили Опанас
Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Галина
Севрук, Людмила Семикіна, з «неовізантинізмом»
М. Бойчука і його послідовників. Монументального
стилю в дусі бойчукістів дотримувалася Алла Горська та
її колеги і в оформленні приміщень, створюючи мозаїки
та панно. Частина із них ще й понині збереглись у
Донецьку, Маріуполі, Києві, інших містах. При цьому,
коло митців, до якого входила А. Горська, всіляко
уникали шаблонів радянського мистецтва, зокрема
соціалістичного реалізму: «Образи, що створені художниками, навмисно повертають у далеке минуле. В результаті всього цього художники створили твір, глибоко
чужий принципам соціалістичного реалізму» 2.
Природно, що подібна «впертість» та небажання в
мистецтві дотримуватися встановлених канонів, а в
житті підкорятися тоталітарній системі призвели до
неприємних або й, на жаль, трагічних наслідків. Ще за
навчання на живописному факультеті Київського
художнього інституту А. Горська стає учасницею
всесоюзних виставок. Подібне визнання передбачало
перспективу кар‟єрного зростання та визнання функціонерів системи. Принаймні, перші її картини присвячені
шахтарській праці, отримують схвалення, не лише за
майстерне виконання та художній смак, а ще й, так би
мовити, за «правильний тон» від прогресивної громадськості й очільників державних і партійних ланок.
Проте, А. Горська глибоко пройнялася традиціями та
колоритом українського народного життя, зачарувалася
українською мовою. З цього приводу Роман Коро1
2

ЦДАМЛМ УРСР, ф. 581, оп. 2, од. зб. 127, арк. 43
Там само.
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годський зазначає: «Ще навіть за життя Алли Горської я
відчував, бачив духовний внутрішній зв‟язок між барвами
національної символіки, укоріненими в сивизні століть
традиціями, фольклором, етнографією, що чистим тоном
звучали в її напрочуд музикальних творах, і світовідчуванням сучасно мислячої художниці, що яскраво
репрезентувала новітню генерацію української інтелігенції» [2, с.170].
Сфера інтересів А. Горської тісно перепліталася з
поглядами національно-свідомої інтелігенції. Відтак,
спільними зусиллями з однодумцями А. Горська створює
у 1962 р. Клуб творчої молоді, в ході зустрічі членів якого
організовувалися літературно-мистецькі вечори, на яких
відкривали для себе «розстріляне відродження», читали
історію, видавали книжки. Ця діяльність поєднується з
художньою творчістю. А. Горська створює портрети
О. Довженка, Б. Антоненка-Давидовича, І. Світличного,
В. Симоненка, Є. Сверстюка, надаючи їхнім образам
своєрідної монументальності, а також безмежної віддаленості духовного злету і близькості душевної теплоти.
Оригінальні її ескізи обкладинки до книжки Ліни
Костенко «Зоряний інтеграл».
Необхідність заробляти на життя спонукало А. Горську
разом із колегами братися за створення мозаїчних панно
у школах, музеях, ресторанах, крамницях бригадним
методом. Митці всіляко намагалися надати замовним
темам, витриманим в дусі радянщини, ажурних, себто
нерадянських форм. У своїх спогадах із цього приводу
митець писала: «Ми працюємо втрьох. Знайомтесь:
художники Віктор Зарецький, Борис Плаксій і я. Останнім
часом ми зробили в Києві два ресторани – «Полтава» та
«Вітряк». Вони мають етнографічно-модерний характер… Тобто, ці споруди між минулим і сучасним.
Ближче до минулого. В наших роботах ми прагнули
сучасності в кольорах, пластиці, композиції» [3, с.11].
Разом зі своїми колегами А. Горська, прагнучи
відкинути настанови соцреалізму, багато в чому перехоплювалася духом авангардизму, попереднього українського й сучасного їй світового. Зокрема, мисткиня
захоплювалася мексиканським монументалізмом, а надто
творчістю Хосе Давида Альфаро Сікейроса, елементи
якого в поєднанні з українським, здебільшого бойчуківським, стилем втілювала в життя. Проте мисткиня не
тільки творила мистецтво, вона про нього ще й розмірковувала, шукаючи оптимальних виразів для вираження
власних бачень і творчих настроїв. Вона по-філософськи
узагальнювала власне бачення місця мистецтва та його
ключових категорій у бутті людини і суспільства, тим
самим розкриваючи суть мистецтва: «Колір, як соліст у
живописі (звичайно, і в монументалізмі), виступає в
народному мистецтві як національна категорія» [3, с.11].
Окрім того, «колір – зміст, душа, історія народу, його
лице. Сюжет не є ознакою національного. Він окремо не
існує. Зміст є форма. Форма є зміст. Історія мистецтва –
історія форми – історія народу» [3, с.11].
Зрештою, А. Горська є чи не найяскравішим
представником з «плеяди нескорених» (Л. Тарнашинська),
безумовно талановитих митців-монументалістів, котрі
працювали дотично до канонів школи М. Бойчука.
Народність та фольклоризм у стилі бойчукістів притаманні також творчості Т. Яблонської і Т. Голембієвської,

хоча ці художниці у свій час не цуралися й соцреалізму.
Творче життя в епоху хрущовської відлиги вирувало не
лише в столиці, але й ширилося на периферію. Центрами
мистецьких пошуків ставали й інші міста, зокрема Львів
та Одеса. До речі, у 1960–70-х рр. львівська школа
вважалась однією з найпотужніших у Радянському Союзі
на рівні з прибалтійською, а її учні й сьогодні плекають
славу українських митців по всьому світу, підтримуючи і
вдосконалюючи мистецький «почерк» Романа Сельського,
одного з провідних фундаторів школи, засновника разом з
іншими молодими художниками, зокрема Марґіт Райх, й
архітекторами творчого об‟єднання «Артес» (1929 р.,
Львів). Предметом об‟єднання молодих митців Галичини,
окрім іншого, став потяг до модерністських шукань,
породжений захопленням сюрреалізмом, що супроводжувалося рішучим відмежуванням від провінційності,
рутини, консерватизму, натуралізму та ретроградства в
мистецтві.
Р. Сельський як талановитий художник переймав
творчий хист та досвід у багатьох митців. Першим
професійним вчителем художньої творчості став Казимір
Сіхульський, в майстерні якого молодий митець створює
проект килиму, який був високо оцінений спеціалістами
на Всесвітній виставці декоративного мистецтва в
Парижі. Французький період відіграв значну роль у
творчому становленні митця, адже саме там він слухав
лекції художника-конструктивіста Фернана Леже, що
здійснили величезний вплив на формування Р. Сельського
як художника. У Парижі він мав змогу спілкуватися та
переймати досвід у Амеде Озанфана, Пабло Пікассо,
учнів Каміля Коро, Анрі Тулуз-Лотрека та інших
видатних художників.
На батьківщині Р. Сельський розпочав розбудову
підвалин львівської школи колоризму, закладених Іваном
Трушем і Олексою Новаківським. Проте його система вже
досить сильно відрізнялася від інтуїтивізму попередніх
творчих платформ тих же таки згаданих попередників.
Про особливості цієї школи та творчу й організаторську
роботу Р. Сельського зазначає мистецтвознавець і
директор музею Олекси Новаківського Любов Волошин:
«Він значною мірою сформував характер цілої школи
львівського малярства, став одним із перших, хто поєднав
у мистецтві український поетичний світогляд, українську
ментальність із європейською культурою, західним
світоглядом» [4, с.1] та авангардистськими тенденціями
європейської мистецької культури, сучасною йому
системою пластичного бачення. Хоча, як зазначає сам
митець, у своїй творчості він нічого не вигадував, а лише
передавав особливості власного бачення суті існуючого:
«Колись мене будуть вважати найбільшим реалістом,
хоча нині називають формалістом. Бо я нічого не малюю з
уяви, лише багатство природних співвідношень переводжу
у свою художню кольорово-пластичну октаву» [4, с.1]. В
його творчих доробках присутній дух тогочасної модерної
течії європейського мистецтва, особливо сюрреалізму.
Окрім того, у творчості Р. Сельського помітні впливи
абстракціонізму, а надто це стосується пізньої творчості
художника.
У Р. Сельського досить багато учнів, але серед них
виділяються послідовники, котрі працювали з ним в
одному естетичному ключі. Мова йде, насамперед, про
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Карла Звіринського, Данила Довбошинського, Романа
Турина, а також представників молодшого покоління –
Олега Мінька, Миколу Андрущенка, Володимира
Патика, Богдана Сороку, Андрія Бокотея, Богдана
Сойку. Кожен із них, відповідно до свого мистецького
погляду, втілював у полотнах набуті навики малювання
або й передавав досвід іншим. Зокрема, К. Звіринський у
своїх спогадах зазначав: «Пекуча невідкладність учити.
Мені здавалося, життя ще довге, я ще намалюю, але як
сьогодні не навчу і вони вирвуться, завтра вже буде
пізно. Це я собі дуже добре усвідомлював» [5, с.1]. Тож,
наприкінці 1950-х рр., зі слів доньки митця Христини, у
Львові почала діяти «підпільна академія Звіринського»,
де значної уваги приділялося саме духовному зростанню
учнів, становленню їх як особистості: «Тато їм читав,
написав історію світового мистецтва, музики, літератури.
Це не було малювання. Тато їм давав освіту, розширював їхній кругозір, щоб вони вже потім збирали своє
коло людей і передавали знання. Він усвідомлював, що
нація має бути освіченою» [5, с.1].
«Абстрактний період» К. Звіринського припадає на
1957–1964 рр. Сучасна дослідниця І. Павельчук зазначає,
що першим «революційним» кроком для митця стало
введення у площину картини тривимірного об‟єму:
«Творення форми формою породжувало ефект гібридної
репрезентації, поєднання живопису і скульптури. Для
урівноваження глядацького сприйняття, додаючи у твір
об‟ємність форми, К. Звіринський віднімав від неї яскраву
барвистість кольору» [6, с.369]. К. Звіринський пояснював
свій відхід від поліхромності, яка була присутня в роботах
його вчителя Р. Сельського, як цілком усвідомлений крок,
адже тоді залишаються лише виступаючі рельєфи, які
«прочитуються завдяки грі світла і тіні». Так, на перший
план виходить скульптурність, насамперед у роботах
«Вертикаль–1» (1957), «Рельєф. Коробки» (1957),
«Рельєф–1» (1958), де присутня бездоганна форма,
«просторові елементи водночас є плоскими, віддалене
прочитується як близьке, складно диференційоване
виявляє свою елементарну простоту, а роз‟єднане на
багато частин є складовою загального синтезованого
цілого» [201, с.368]. Дещо інший характер мають роботи
К. Звіринського 1960-х рр. – «Рельєф», «Рельєф–V»,
«Рельєф–VI», які в певному сенсі нагадували роботи
Джексона Поллока. Проте якщо Дж. Поллок створював
свої картини за допомогою дрипінгу (коли зображення
виникає поза авторським контролем), то К. Звіринський
суворо контролював процес творіння, який був
принципово раціоналізованим. І. Павельчук наголошує на
тому, що абстракції Звіринського були пов‟язані з певним
мікрокосмосом, світом природи: «В абстракціях
К. Звіринського відсутні фібри і динаміка сучасного
міста, а навпаки, панує зачаєна несходженість природного
космосу. Притулені прутики К. Звіринського створюють
казкові лабіринти «павутин», заглиблюючись у
фольклорну наповненість містичного гоголівського Вія.
В абстракція К. Звіринського присутній дух не макрокосмосу, як у Дж. Поллока, а мікрокосмосу, самодостатнього у своїй фактурній плоті, що набуває несподіваної
для себе категорії – «чуттєвості» і навіть – «сексуальності» в «Рельєфі–VI»» [6, с.369]. Учнями К. Звіринського
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були такі художники як Роман Петрук, Іван Марчук,
Зеновій Флінта.
Висновки та перспективи подальших розвідок. В
українському суспільстві 1960-х років відбувається
своєрідне відродження ідей та творчих принципів
історичного авангардизму, що призводить до появи
явища неоавангардизму.
В українській живописній практиці, успадковуючи
риси бойчуківської школи, вкорінюється монументалізм
з елементами візантинізму завдяки таким митцям, як
А. Горська, О. Заливаха, В. Зарецький, Г. Зубченко,
Г. Севрук, Л. Семикіна та інші. В. Зарецький паралельно
творить в стилі українського сецесіону, Ю. Луцкевич у
стилі необароко.
Всі мистецькі прояви українського неоавангардизму
поєднують такі риси, як відкинення ідеологічних настанов
соцреалізму та звернення до надбань історичного
авангардизму як до певної зразкової «класичної» системи,
що є джерелом для подальших відкриттів у мистецтві.
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NEOAVANGARDISM IDEAS ON THE EXAMPLE OF THE “KIEV GROUP”
The purpose of the study: to illuminate the main ideas of neoavangardism on the example of the work of artists of the "Kiev
Group".
The article uses philosophical, general scientific and specific methods that are closely related to the methods of related
sciences – history, psychology, etc.
Since the 1960s In the Ukrainian art space there is a process of revival of the ideas of avant-garde, which in pictorial
practice is referred to as the term neo-avant-garde. The appeal to the ideals of historical avant-garde can be noted among
representatives of the Kiev art school.
For neo-avant-garde, the appeal to the achievements of historical avant-garde inherent in the well-known exemplary
"classical" system is inherent, is a source for further discoveries in art.
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CHURCH OF KYIV SOBORS – THE SOURCE
OF THE PARTICULAR LAW OF THE UGCC
The article explores 18 Synods of the Kyiv Church. The decrees and decisions of these synods are important not
only for the history of the Church of Kiev, but especially important for the codification of the particular law of the
UGCC. .In the decisions of 18 synods, we have the opportunity to see the unity of the Church of Kyiv, as well as the
difficulties encountered by bishops in this period of history of codification of particular law.
Key words: Synod, Synodal Decisions, bishop, metropolitan, Kyiv Church, particular law.
Problem statement. The period of the Sobor activity of
the Church of Kyiv from 1284–1591 doesn‟t have much
information. However during this period, there were 18
synods, each of which solved the life of the Kyiv Church and
also tried to guide the development of the Church at different
stages of history.
The aim of the article. To present the Sobor action of
the Church of Kyiv in the period 1284–1591. The Sobor is
the highest legislative and judicial body in the Church of
Kyiv, and its decisions in this period cannot be appealed.
The decisions of the 18 Sobors have not been studied or
practically not investigated – so the main purpose is to
present the decisions of the Sobors of the Kyiv Church.
The statement of the main material. The Sobor in the
Kyiv Church is a collegial, legislative body that is appointed
by the Metropolitan to improve and solve the existing
problems of church life. All the bishops, representatives of
monasteries, and other clergy of the world-protopresbyters,
the laity-representatives of church fraternities, and government
officials must be present at the Sobor. The following 18 points
will present the decisions made by the Sobor:
1. We have little information about this Sobor. However,
we do know that in 1284, upon returning from the Tatar
horde, Metropolitan Maxim summoned all the bishops to
Kyiv to the Sobor. Considering this trip, we can assume that
the topic of the meeting was the issue of relations between
the clergy and Tatars in the circumstances that occurred [14,
p.110].
2. The Sobor was convened in 1311 in Pereyaslav Zaliski
by order of the Patriarch of Constantinople. It dealt with the
question of Bishop Andrei's denunciation of Metropolitan
Peter Ratensky, in which it was alleged that Metropolitan
Peter was involved in the simony of consecration. The
patriarchal protosincell was present at the Sobor. The Sobor
justified Metropolitan Peter [2, p.238].
3. The Sobor was convened in 1328 and was held in two
sessions. The purpose of the Sobor was to elect the
Volodymyr and Halytsk Cathedral. The bishops present at
the Sobor were Marko-Peremyshsky, Gregory-Kholmskyi,
Theodosius-Lutskyi, Stepan-Turivsky. The three main
candidates "worthy persons in the canonical"were: hieromonk
Athanasius, Theodosius, Peter and Antonia. Then there were
the second and final elections from which selected
hieromonks Athanasius and Theodore. The Sobor ended

with the consecration of Athanasius and Theodore into the
bishops [1, p.14-15].
4. The Sobor called on December 6, 1331 was for the
election of Bishop of Lutsky. Present at the Sobor were
Ananaziy-Volodomyrskiy, Theodore-Halytsky, GregoryKholmskiy. Among the three candidates, Hieromonks
Trifon, Antonia and Peter, they chose the Hieromonk Trifon,
who was ordained in Lutsk [10, p.17].
5. The 1332 Sobor was help in April to select the Bishop
of Chernihiv. The Sobor was attended by AnanaziyVolodomyrskiy, Theodore-Halytskyi, Gregory-Kholmsky,
Marko-Peremyshsky. Among the candidates, Hieromonk
Paul was selected and consecrated [10, p.18].
6. The Sobor that was held on September 19, 1335
appointed the Bishop of Bryansk. Ananaziy-Volodomyrskiy,
Theodore-Halytskyi, Gregory-Kholmsky, Trifon-Lutsky,
Ivan-Smolensky participated in the Sobor. There were three
candidates: Hieromonk Ivan, Maxim Archimandrid Pechersky
and hieromonk Peter. The Sobor selected and consecrated
Hieromonk Ivan [10, p.18-19].
7. The Sobor was called once again in August 1345 for
the election of Bishop of Smolensk. The bishops of Bryansk –
Ivan and Cyril of Belgorod took part in the Sobor.
Hieromonk Euthymia was chosen and consecrated [1, p.16].
8. The Sobor held in 1389–1390 was for the election of
two bishops for the Metropolitan of Galicia. Joseph and
Meletia were chosen [1, p.16].
In 1406, feuds began between the princes of Moscow and
Lithuania. The Lithuanian prince Vitovt did not want the
bishops in his principality to submit to the Metropolitan,
who lives in Moscow [17, p.34-35]. Prince Vitovt appealed
to the Patriarch of Constantinople to separate the part of the
dioceses in his principality into a separate new metropolis, at
the same time proposing Bishop of Polotsk – Theodosius to
the Metropolitan throne. This request was not accepted and
instead of Cyprus on September 1, 1407 Metropolitan of
"All Russia" was appointed Photiy. During this period, the
nephew of Metropolitan of Cyprus – Gregory Tsamvlak, a
bulgarian, a hieromonk scholar, a strong preacher, who was
the former apocryssal of the Patriarch of Constantinople,
came from Serbia. The arrival of such a person gave
motivation to open the Metropolis in 1415-1419 [1, p.16-17].
9. Novgorodku Sobor was held in 1415. The task of the
bishops was to select a Metropolitan. Then the bishops
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unanimously select the abbot Hryhoriy Tsemvlak and ask the
Patriarch of Tsarhorodsk – Euthymia II to consecrate the
Metropolitan. The patriarch denies this request. After several
unsuccessful attempts to persuade the Patriarch, the Sobor
decides to consecrate the Metropolitan without the patriarchal
approval [11, p.420-421; 13, p.301]. In November 1415, the
Sobor gathers again, to which the clergy, princes, boyars of
Ukrainian and Belarussian lands, Lithuania, Poland
arrived.This meeting again unanimously elected Abbot
Hryhoriy Tsemvlak as the Metropolitan of all Ukrainian and
Belarusian lands. At the same time, the bishops, invoking the
apostolic rules and experience of the Sobor of 1147, decide to
consecrate the Metropolitan [5, p.8]. The Patriarch of
Constantinople did not recognize Gregory as the Metropolitan.
However, all dioceses of Ukrainian and Belarussian lands
recognized the superiority of Metropolitan Gregory [15, p.68].
To this day we have a preserved letter which the Bishops of
the Metropolitan of Kyiv send to Metropolitan Photius, in
which hierarchs blame Photius regarding his ministry,
administration and life [3, p.44-47; 10, p.20].
10. The Sobor in 1509 took place in the city of Vilne. It
was very important for the entire Church of Kyiv. It was
convened by Metropolitan Joseph II of Kyiv at the end of
1508 and lasted until January 1509. "He was numerous and
completely spiritual. Metropolitan and seven bishops of the
then Ukrainian-Belarusian Church, six archimandrites, six
abbots, seven presbyters and many other priests participated
in the Sobor" [16, p.161]. As part of this, the Sobor issued
151 ordinances for the king, the boyars, the Metropolitan,
bishops and monks [9, p.105-107].
Sobor condemned any interference by civilians in purely
church affairs. The first rule referred to the ecclesiastical
appointments of metropolitans, bishops, archimandrites, and
the clergy in general. Anybody desiring to return to the
ancient practice of the conciliar choice of pastors of the
Church was strictly forbidden under the ecclesiastical
penalty to abolish the clergy, to be consecrated by bribe (ie,
simony), to condemn patronage and to distribute "spiritual
breads" civilly. The Sobor forbade the ordination of
candidates for priests from other dioceses without the
permission of their own hierarch [16, p.117].
In its subsequent rules, Sobor regulates the so-called
patronage right: a priest appointed for spiritual bread by a
prince or patron could not be removed from his office until
his death without the consent and knowledge of the bishop.
Also Sobor forbade the monks to go from monastery to
monastery without the abbot's letter. The laymen were
forbidden to keep "Kormchy Knuhy", as they often
disregarded the law, citing the Code [7, p.120-121]. The
rules 8 through 11, decide on the abuse that is now in the
Kyiv Church in connection with the "right of submission" of
parish churches to patrons and princes. Sobor also defined
the rules of relations between the ecclesiastical authorities
and priest. 1) The priest cannot be removed from the parish
by a patron alone, he must have the consent of the bishop
and such removal; 2) the removal of the priest from service
belongs exclusively to the ecclesiastical court and not by the
decision of the patron; 3) if the patron removed the priest
from the parish anyway, the bishop does not appoint any
priest to the parish until he has learned the matter; 4) if, after

three months of vacant parish, the patron does not represent
the candidate for appointment, then the bishop himself
appoints a priest. 5) If the patron himself appointed a priest
to serve in the parish without a bishop, the priests are
deprived of their rank [18, p.267]. If one of the secular
authorities seized church property, the bishop should in
writing warn the person of such a fact of seizure. If,
however, the person did not obey this reminder, the bishop
gives him a church excommunication. If he does not accept
this excommunication, he must be excommunicated by the
Sobor of bishops from the Church [11, p.702-704 ].
11. In 1514, the Sobor of the Metropolitanate of Kyiv
took place and where the canonization of Elisha
Lavryshevsky took place. Unfortunately, we do not have any
other information about this Sobor [12, p.31-32].
12. On February 22, 1540, Metropolitan Macariy II
convened the Sobor in Novgorod. He is known to have
established relations between the Bishop of Lviv and
Metropolitan of Kyiv. The reason for the gathering of the
Sobor was that the Diocese of Galicia-Lviv had no bishop
for almost 150 years, was torn from its Metropolitan, and in
1539 its cathedral was restored by consecration to Bishops
Makariy Tuchapsky. Bishop Makariy read a letter to the
Sobor, which was confirmed by all the members. The
document stated that the bishop of Lviv, on his own behalf
and his deputies, should, in matters of church administration,
be guided by the rules and passages of St. the Apostles and
St. fathers and be blessed and taught by Metropolitan of
Kyiv; dioceses, however, "do not turn into one's power."
This means that not to separate from the Metropolitanate of
Kyiv, to send half of their profits to the Metropolitan of
Kyiv. This oath was dictated by the fact that the Polish kings
from the time of the occupation of Galicia by Poland wanted
its separation from the Metropolitanate of Kyiv [8, p.22-23].
13. In 1558, Metropolitan Sylvester Belkevich called the
Sobor. The Topic of Sobor was the question of faith and
Christian law [14, p.114].
14. – 16. In 1589, the Patriarch of Constantinople
Jeremiah II convened Church of Kyiv Sobors in Ternopil,
Kamianets-Podilskyi, Vilnius and Brest. At one of them,
namely in Brest, it was decided to attend synods every year in
the beginning of the summer under the chairmanship of the
Metropolitan [6, p.45]. It is worth noting that fraternities have
played an important role in the life of the Church since the end
of the sixteenth century. The intellectual crisis among the
clergy was the cause of the emergence and development of
fraternities, which were organized like the Western European
lay organizations. In situations where the clergy were weak,
the fraternities usually took over areas that the clergy did not
pursue. First of all, this is a book publication, a school, and a
social service. Such fraternal activity caused a revival of
church life in these areas. In view of the difficult conditions in
which the Church found itself, the brotherhoods became an
important element in the economic and social life of the
people, having the appropriate resources and powers. In
general, the life of fraternities was at large temples, such as:
Lviv-Uspensky, Vilensko-Svyatodukhovske, Lutsk-ChesnoKhresne; Kyiv-Epiphany and others. Fraternities were created
as an auxiliary organ for the churches, but over time they
wanted to rise above the whole Church and church structures
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[4, p.323; 9, p.108-109]. The charter, which was approved by
Patriarch Joakim of Antioch on January 1, 1568, gave the
brothers additional rights and powers. They were to become
models for the clergy and the laity. Three years later, Patriarch
Jeremiah II removed the Lviv fraternity from the jurisdiction
of the local bishop, giving him the right of stauropegia [4,
p.224].
17. The Sobor that was held at the beginning of 1590 in
the Belz city of the Diocese.
For the first time in Belga the idea of union with Rome
was discussed [11, p.775]. The reasons for this were internal
decline, conflicts between bishops and fraternities that had
the status of stavropiy. The Sobor also sought to combat
patronage and the growing influence of laymen in church
affairs [14, p.115]. There are quite a few questions as to who
called the Sobor, who initiated it. But it is undisputed that as
a result of the gathering from the four bishops: Gideon
Balaban – Bishop of Lviv and Kamianets-Podilsky, Leontiy
Pelchitsky – Bishop of Pinsk and Turov, Dionysius of
Zbiruski – Bishop of Kholm and Belzhtarsky, and Exarch
Bishop of Lutsk and Ostroh, a project of union with Rome
was drawn up [6, p.65-66].
18. The Sobor was held on June 20, 1590, in Brest, and
confirmed the decision of the bishops adopted in Belz, and
also discussed the crisis situation in the Metropolitanate of
Kyiv with regard to the persecution of the Church, result of
lack of discipline [6, p.65-66; 9, p.111].
Conclusions. The Sobors in the Kyivan Church were
divided into two categories: regional, ie metropolitan
diocesan (diocesan) dioceses. Also divided into electoral
(election) – they are always extraordinary and church affairs.
Ordinary, which dealt with church affairs. There are Sobors
that are open and are different form angular or secret Sobors.
The Sobors of the Kyivan Church also acted as a judicial
body that resolved judicial issues concerning bishops or the
relationship of bishops and fraternities. Here we can see first
of all the problems and perceptions encountered by the
hierarchs of the Kiev Church and at the same time making
decisions to heal the wounds. An important element in these
18 cathedrals is the creation of the particular law of the Kiev
Church. These foundations, in many cases, saved the Church
from various abuses.
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СОБОРИ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ – ДЖЕРЕЛО ПАРТИКУЛЯРНОГО ПРАВА УКРАЇНСЬКОЇ
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
У статті досліджено 18 Синодів Київської Церкви. Постанови та рішення даних синодів є важливі не тільки для
історії Київської Церкви, але особливо важливі для кодифікації партикулярного права УГКЦ.У рішеннях 18 синодів
маємо нагоду побачити соборність Київської Церкви, а також із якими труднощами зустрічалися єпископи у даний
період історії кодифікації партикулярного права.
Ключові слова: синод, синодальні рішення, єпископ, митрополит, Київська Церква, партикулярне право.
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РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКА СУТЬ
ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ
В статті із системно-наукових позицій розкривається та аналізується релігієзнавча і філософська
суть феномену релігії, досліджується його генезис і природа, виокремлюється структура та функції
даного феномену.
Проведене дослідження дало можливість розкрити сучасний стан феномену релігійної віри і прийти до
висновку про те, що саме віра виступає визначальним ідентифікатором християнської релігії.
Обґрунтовано, що саме релігієзнавство дозволяє об‟єктивно і неупереджено сформувати дійсну картину
феномену релігії шляхом вивчення характеристик релігії, які є носіями її ідентичності.
Ключові слова: релігієзнавчо-філософська суть феномену релігії, релігійна віра, релігійний досвід,
ідентифікація віри, структура та функції феномену релігії.

Постановка проблеми. Феномен релігії традиційно
виявляється в сутності поєднання понять – «феномен» і
«релігія», визначення ж останнього різниться в різних
сферах науки в залежності від сприйняття індивідуумом
свого місця в житті даному Богом, а також в залежності
від усвідомлення себе чи як Творіння Господнього, чи як
просто людської істоти, без вищої мети, призначення –
тобто через тваринне існування, коли будь-яка дія немає
не те що сенсу, а й приводу до її реалізації.
Проблема ідентифікації релігії як духовного феномену постає ще від найдавніших часів, коли люди,
прагнучи пояснити те, що відбувається довкола них та у
них самих, вдавались або до заперечення існування
Вищої Сили або ж до її демонізації (узалежнення себе
від злої сили) – тобто тут присутні дві крайності, два
полюси у розумінні людською особою Істини.
Актуальність дослідження полягає також і в спробі
подати сучасне бачення необхідності переоцінки ролі
феномену, тобто значимості релігії в нашому житті як
основного виразника ідентифікації себе не тільки із
навколишнім світом – соціумом, але й через прагнення
людини ототожнювати себе із різними інтерпретаціями
віри, як виразника етики і моралі чи в християнському,
чи в світському аспектах.
Мета статті. Досліджувана проблема релігії як
духовного феномена є актуальною в сучасному релігієзнавстві, оскільки при розгляді суті даного феномену все ж
іще домінує суспільно-соціальний зріз у дослідженні
релігії, тоді як духовній складовій відводиться підпорядкований статус. При цьому в процесі дослідження
феномену релігії важливими є загальнонаукові принципи,
які забезпечують розгляд всіх подій і явищ, незалежно від
певних суб‟єктивних інтересів дослідника: об‟єктивності та
світоглядного плюралізму, аналітичний та системний
принцип, що сприяє детальній інтерпретації матеріалу,
виділенню основного і другорядного.
Виклад основного матеріалу. В сучасній теології,
зокрема в теологічному словнику, стверджується, що
первісне значення слова «релігія» може походити від
латинських слів: «relegere» – часто звертатися, скрупульоз-

но обдумувати; «religarii» – прив‟язатися, «reeligere» –
знову обирати. В феноменологічному сенсі релігія часто
визначається як «спілкування з тим, що є святим (святе)»,
при цьому те «спілкування» розуміється дуже широко і
може охоплювати теоретичні, естетичні і етичні, релігійні
акти. За святим Томою Аквінським, завданням релігії є
підтримувати спрямованості людини до Бога, а усіх, хто
питає про підставу і мету світу, що ми називаємо Богом,
він вважає за релігійних. Релігія у вищому сенсі означає
також культ Бога, який походить з питання Бога і з
роздумів над ним (доведення існування Бога) і набуває
видимої суспільної форми [6, с.462].
«Філософський енциклопедичний словник» веде
походження терміну «релігія» від латинського поняття
«religіо» – побожний, і розглядає дане поняття як
духовний феномен, що виражає віру людини в існування
надприродного Начала і є для неї засобом спілкування з
ним та входження в його світ. В обрядово-культовому
дійстві «релігія» визначається як сукупність віросповідань, обрядів, традицій, що мають на меті встановити
зв‟язок між людиною і вищими формами буття і охоплює,
як правило, всі сторони індивідуальної і суспільної
свідомості. У сенсі феноменальному релігію визначають
як «спілкування з тим, що є святе», а це спілкування має
широке значення і охоплює релігійні, теоретичні,
естетичні, етичні акти. Релігія у вищому сенсі – культ
Бога у видимій суспільній формі [9, с.545-546].
«Релігієзнавчий словник» також робить наголос на
тому, що релігія, як духовний феномен виражає не лише віру
людини в існування надприродного Начала, що є джерелом буття всього існуючого, а й виступає для неї засобом
спілкування з ним, входження в його світ [7, с.279].
У психології релігії даний термін розуміється як форма
суспільної свідомості та індивідуального світогляду, що
ґрунтується на вірі в існування надприродного світового
начала, яке створило матеріальний світ і може «волюнтаристськи втручатися» у перебіг подій у ньому, в його
закономірності та причинно-наслідкові зв‟язки [4, с.237].
Отже, етимологічно поняття «релігія» («religіо») є
рівнозначний з українськими словами «обов‟язок»,
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«повинність», а також походить від слова «relegаre» –
зв‟язок, злука (з Богом) [2, с.10].
У філософії (зокрема, у філософії релігії) під релігією
розуміється: духовний феномен, що виражає віру
людини в існування надприродного Начала і є засобом
спілкування з Надприродним та входження в його світ
[8, с.545]; довершеність духу [1, с.465]; спілкування
з тим, що є святе [5, с.462].
В сучасному релігієзнавстві прийнято розрізняти різні
тлумачення релігії, враховуючи різні концептуальні інтерпретації релігії, як це робить, наприклад, П.Л. Яроцький –
одним із провідних сучасних українських релігієзнавців:
– теологічні (конфесійні) інтерпретації намагаються
зрозуміти релігію «зсередини», на ґрунті відповідного
релігійного досвіду; тут ідеться про зв‟язок людини із
Богом, з Абсолютом, з якоюсь Силою, з Нумінозним
(лат. «numen» – божественна воля, влада, сила божества),
з Трансцендентним (Е.Трольч, Р.Отто, П.А.Флоренський,
П.Л. Бергер);
– філософські і соціологічні – трактують релігію
багатоманітно, відрізняють залежно від вихідних принципів і
методів (І. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Л.Ф. Фейєрбах, К. Маркс,
Ф. Енгельс);
– біологічні і психологічні – шукають основу релігії в
біологічних або біопсихологічних процесах людини; з
цієї точки зору основу релігії складають релігійний
інстинкт, релігійне почуття, індивідуальна або групова
психіка, емоційна сфера взагалі (залежність і страх,
шанобливість і благодійність, любов, пережиття
безконечності, моральне почуття і почуття піднесеності)
(У. Джеймс, З. Фрейд, К.Г. Юнг, Е. Фромм);
– етнологічний підхід – використання етнографічного
матеріалу, для пояснення релігії використовують найчастіше ідеї культурної (соціальної) антропології; джерело
релігії вбачають в «людській природі», притаманній
індивіда і акумульованій в комбінації матеріальних і
духовних потреб; релігія розглядається в якості всезагального феномену культури (Б. Малиновський) [11, с.9-11].
У зв‟язку з цим варто звернути увагу на те, що дані
погляди на релігію торкаються питання походження,
джерел релігії, а в період державного радянського
атеїзму основним джерелом релігії вважали фантазію,
звідки вона поставала як щось неправдиве, негативне, як
анти наукове і анти культурне явище. Так, Ф. Енгельс
вважав, що релігія виникла в процесі осмислення
людиною сил природи, а пізніше – суспільних сил, що
вона є однією з найбільш давніх форм духовного
освоєння світу, яка випливає з властивостей процесу
пізнання. Ф. Енгельс полемізуючи з Є. Дюрінгом,
вимагав заборонити релігію і казав, що: «Релігія
забороняється. Але ж всяка релігія не є чим іншим, як
фантастичним відображенням у головах людей тих
зовнішніх сил, які панують над ними в їх повсякденному
житті». Дана думка є сьогодні іще достатньо широко
поширена в релігієзнавстві [10, с.22-23].
Але сама фантазія щонайбільше може витворити
окремі образи або групи образів, але логічні, тривкі
відношення між тими образами може продукувати
тільки розум, а фантазія – спосіб осягнення «свого
світу», в якому людина почувається наче в себе в дома.

Пояснити сам термін «релігія», не розглянувши
розуміння різними науковцями її виникнення як такої,
не можливо без того щоб розглянути й інші джерела
релігії. Зокрема, до цих джерел релігії відносять також
страх перед грізними явищами природи (Лукрецій Кар),
але ж звірята також відчувають страх перед такими
явищами, як буря, громи, землетруси, затемнення Сонця,
Місяця, але релігія є в них відсутньою. Отже, самого
страху є недостатньо для її виникнення, тобто потрібно
мати духовну субстанцію – душу, яка вміє думати,
ставити собі питання.
Наступним джерелом релігії вважається бажання
кращого життя, егоїстичні тенденції (Людвіг Фейєрбах),
тобто мрія про краще життя і кращий світ призводить
людину до покладання на якусь вищу силу, Абсолют,
щоби «осолодити», покращити собі життя. В дійсності
кожній релігії є притаманна віра, що Бог не тільки
помагає і нагороджує, але і карає. Тобто людина
повинна вміти нести відповідальність за свої вчинки.
Релігія є попередженням особистості про відповідальність на цьому й на іншому світі.
Іще одним джерелом релігії виводиться сон, оскільки
примітивна людина, як дитина, вважає сонні видіння за
дійсність, а що в них якісь інші закони і подекуди якісь
інші формули, то вона вважає ці видіння за «другий
світ». Особливо джерело віри в загробне життя в
наведений спосіб люблять пояснювати атеїсти. В сні
часом людина бачить своїх померлих предків, отже,
думає, що вони далі живуть. Якщо б це було так, то з
часом, коли людина пізнала правду про сонні видіння,
повинна би втратити віру в Бога. Але все-таки домінує
між людьми критерій, зафіксований у народному
прислів‟ї – «Сон – мара, а Бог – віра».
Залежність від Всесвіту вважають іще одним джерелом
можливого виникнення релігії – відчуття своєї залежності,
невіддільності від чогось вищого, приналежності до
безмежного, потойбічного і невпізнанного.
Останній погляд прийнято трактувати в релігієзнавстві та філософії як наївне пояснення світу з позицій
антропоморфізму – прагнення людини пояснити першопричину світу, через власне становище в ньому та
власного відношення до Всесвіту. Тобто пояснення
чогось в відношенні до самого себе, а відтак невідоме
зробити зрозумілим на підставі відомого, на підставі
самого себе. Отже, коли люди уявляють собі першу
причину світу, як живу, свідому, особову, то це і є
проявом антропоморфізму.
На противагу такому погляду на джерела релігії, в
розвинутих світових та національних релігіях існує
достатньо раціональний та гносеологічно вмотивований
погляд на постання та генезис релігії, в основі якого
лежить переконання, що сам зовнішній світ є носієм
правдивих джерел появи релігії в світі [див.: 2, с.13-17].
Впродовж усієї людської історії саме віра, віра в
надприродне була головною ознакою, правдивим
джерелом релігії. Так, іще давньоримський філософ
Сенека стверджував: «Всім є природжена віра в богів, і
нема народу позбавленого всяких законів і звичаїв, щоб
не вірити в богів». Інший давньогрецький філософ
Плутарх переконував: «Думаю, що швидше б можна
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відбудувати місто без ґрунту, ніж щоб могла утворитися
громада чи село без віри в якесь божество» [2, с.18].
Сучасне релігієзнавство є одностайним в тому, що
релігійна віра в надприродне в більшості релігій світу
має цілий ряд спільних особливостей:
а) вона передбачає не лише наявність у свідомості
уявлень про надприродне (такі уявлення можуть бути і в
невіруючого), а віру (часто підкріплену раціонально) в
реальне існування надприродного (тут проходить
розмежування між казкою та релігійним уявленням і
релігійним досвідом, між мистецтвом і релігією);
б) релігійна віра обов‟язково проявляється в
емоційній формі, в емоційному ставленні віруючого до
надприродного, що є проявом релігійних почуттів;
в) віра в надприродне включає переконання в
існування особливих двобічних стосунків між людиною
і надприродним; віруюча людина переконана, що
надприродне не просто існує, а що воно може вплинути
на її життя, долю, але цей вплив є, як вважає віруючий, і
з його боку – моління, просьба про щось [10, с.29].
Щоби глибше зрозуміти проблему релігії як
невід‟ємної складової сутності нашого життя, слід
розглянути її структуру, що фіксує її складність як
соціального і духовного явища. При цьому в структурі
релігії прийнято виокремлювати дві сторони (сфери) –
духовну (релігійна свідомість, релігійна психологія) та
практичну (культова діяльність, релігійний досвід,
релігійні організації, релігійні відношення, тощо) [3, с.21].
Релігійна свідомість є способом відношення віруючого
до світу через систему поглядів, зміст і значення яких
становить віра в надприродне. З нею є тісно пов‟язана
релігійна
психологія – сукупність
властивих масі
віруючих уявлень, почуттів, настроїв, звичок, традицій,
пов‟язаних із певною системою релігійних ідей. Релігійна
психологія є буденною релігійною свідомістю. Вона
виникає в первісному суспільстві, коли формується рання
релігійність як спосіб освоєння навколишнього світу
(магія, фетишизм, анімізм) [10, с.27-28].
Психологічні аспекти релігії є невіддільними від
практичної сфера релігійної діяльності, яка включає в
себе спроби впливу людини, за допомогою якихось
символічних, культових дій, на надприродні об‟єкти. До
культу належать: обряди, ритуали, жертвоприношення,
таїнства, богослужіння, пости, молитви, а також
матеріальні предмети та споруди – храми, священні
реліквії, посуд, одяг [11, с.14-15]. Об‟єктом культової
діяльності виступає щось надприродне, а суб‟єктом –
віруючий, релігійна група, організація, що виникають на
основі спільності вірувань та обрядів [10, с.29-30].
Взагалі культ – це мова релігії, де будь-яка дія містить
певне значення.
Тобто релігія виявляє певні суспільні та
індивідуальні потреби та їх задовольняє. Способи такого
задоволення позначають поняттям «функції релігії», що
водночас означає також форми, способи і напрямки
впливу релігії на соціум, його структурні елементи,
людські спільноти, особистість. Обсяг, ступінь функціонального впливу релігії на соціум, людину, визначають
рівень її престижу, вказуючи на її соціальну значимість,
місце в суспільстві. Певні функції є, як свідчить релігієзнавча наука, в основному, історично і соціально
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обумовлені [3, с.25]. Серед численних функцій релігії в
релігієзнавстві виділяються такі, як:
– світоглядна функція, бо саме релігія розкриває
суб‟єкту сенс життя, відповідає на його основні,
життєвоважливі питання, що стосуються його відносин із
світом; дана функція дає віруючій людині певний набір
символів, понять і категорій, в межах яких вона визначає
своє ставлення до довкілля, свою життєдіяльність;
– виповнювальна або компенсаційна функція – віра в
надприродне компенсує людині те, чого вона не може
добитися реальними способами із-за своєї немічі; ідеться
про наповнення оптимістичним змістом сенсу життя
людини;
– інтегративна функція – забезпечення людині можливості спільнотного життя чи то в громаді, чи в церкві в
цілому; дана функція відбувається на основі спільності
віри і спільної діяльності;
– комунікативна функція (близька до інтегративної) –
релігія постає формальною основою зв‟язку між
людьми, що належать до одного віросповідання;
– регулятивна функція – створення своєї системи
норм і цінностей, приписів і заборон, що регламентують
поведінку людини, задають їй певні типи;
– сакралізаційна і секуляризаційна функції – процес
функціонального впливу релігій, релігійних організацій
на суспільство; перше відображає процес розширення
простору і сфер функціонування релігій, а друге –
звуження її впливів, звільнення життєдіяльності людей
від релігійно-церковного санкціонування [3, с.25-26].
Інші сучасні провідні релігієзнавці роблять певні
доповнення та уточнення функцій релігії. Так,
Харьковщенко Є.А. виповнювальну функцію іменує ще
ілюзорно-компенсаторною [10, с.31]. Комунікативну
функцію Яроцький П.Л. поділяє на вертикальну і
горизонтальну. Вертикальна – це спілкування по лінії
Людина – Бог, а горизонтальна – Людина – Людина, при
чому взаємозв‟язок постає як між віруючими однієї
спільноти так і поза даними межами. Інтегративній
функції автор протиставляє дезінтегративну функцію –
тобто неможливість проживання віруючих в одній
спільноті із-за релігійно забарвлених воєн і конфліктів.
При цьому Яроцький П.Л. окремо виділяє компенсаційну
і терапевтичну функції релігії:
– компенсаційна – йдеться про компенсувальну
залежність людей від об‟єктивних умов існування;
компенсування розриву в людському бутті, пошук себе;
– терапевтична – утішальна, лікувальна; зняття негативних наслідків життєвих стресових ситуацій, досягнення чи збереження внутрішнього спокою, душевної
рівноваги [11, с.16-18].
Окрім названих функцій, релігія в минулому
виконувала, а іноді в деяких країнах (наприклад, у
мусульманських країнах, в Китаї, Кореї, Японії) і тепер
здійснює інші функції: етноформуючу, культуроформуючу, культурозберігаючу.
Висновки. Розгляд еволюції природи та суті
феномену релігії засвідчив, що вона є складним духовним
і соціальним явищем, яке з самого початку своєї появи
сформувалось як невід‟ємна складова людської сутності,
закладеної Творцем – «конструктором» людини і як
спосіб духовно-матеріального освоєння людиною навко-
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лишнього світу й знаходження людиною свого місця в
бутті природи, що зумовило тісну взаємо-пов‟язаність
джерел, функцій і структури релігії, які покликані
вирішити проблему ідентифікації феномену релігії та
певних форм релігійності і їх впливу на життя людської
особистості.
Духовна складова пронизує релігію на усіх етапах її
становлення і виявляється вже на ранніх стадіях
релігійного бачення чи сприйняття світу в контексті
намагання виявити і пізнати існування Когось Вищого,
Того, Хто керує всім і, власне, виступає об‟єктом та
підставою ідентифікації самої релігії; ідентифікація ж
даної Сили відбувається різними шляхами і способами –
як об‟явленим, так і природним. При останньому
відбуваються відхід від істинності вчення даного
(об‟явленого) Богом людям, яке в релігієзнавстві і
теології іменується як «первинний» дополітеїстичний
монотеїзм, або ж «прамонотеїзм», котрий був притаманний усім первісним релігіям (який присутній,
зокрема, в фетишизмі, анімізмі, шаманізмі), але з часом
послабився і розвинувся в різнобарвний політеїзм. Це
підтверджують також сучасні релігії та культи, котрі
перебувають на ранній, початковій стадії і в яких є
присутня ідея головного бога, божества, абсолюту.
Відтак саме релігієзнавство, як комплексна, інтегральна
наука, яка досліджує релігію, її феномен, функціонування цього феномену в різних формах у житті кожної
людини, дозволяє з максимальною об‟єктивністю і
неупередженістю сформувати дійсну картину феномену
релігії шляхом вивчення і аналізу як особистих, так і
загальнолюдських і суспільних характеристик релігії, які
є носіями її ідентичності, тобто її ідентифікаторами, а
також носіями духовної ідентичності людини, оскільки
саме релігія є невід‟ємно присутньою у її житті та
відіграє особливу роль у її розвитку, надаючи людині
нового світосприйняття та світорозуміння, а це, в свою
чергу, впливає на саму людську особистість, зокрема на
її духовний стан.
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RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF THE PHENOMENON OF RELIGION
In the article from the system-scientific positions the religious and philosophical essence of the phenomenon of religion is
revealed and analyzed, its genesis and nature are investigated, the structure and functions of this phenomenon are
distinguished.
The study made it possible to reveal the current state of the phenomenon of religious faith and to conclude that faith is the
defining identifier of the Christian religion. It is substantiated that religion itself allows to objectively and impartially form a
true picture of the phenomenon of religion by studying the characteristics of religion, which are the bearers of its identity.
Key words: religious-philosophical essence of the phenomenon of religion, religious faith, religious experience,
identification of faith, structure and functions of the phenomenon of religion.
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THE ETHICAL AND AESTHETIC IDEAL OF THE GREAT
AZERBAIJANI POET I. NASIMI
The article is devoted to the study of the ethical and aesthetic ideal of the thinker, poet Imadaddin Nasimi, who
deeply embodied the centuries-old artistic and philosophical thinking of the Azerbaijani people. The article
considers the role of moral principles, the ethical and aesthetic ideal of the poet, which occupies an important place
in the moral and spiritual development of the people. The article notes that the work of Nasimi, his moral and
aesthetic ideal are closely related to the views of Khurufi, which he preaches and occupies a special place in the
treasury of the culture of the eastern peoples, for many years he was in the center of attention of scientific and
literary thought.
Key words: ethical and aesthetic ideal, Imadaddin Nasimi, Sufism, Hurufism, Islamic culture, tawhid.

The statement of a problem. In conditions of intensive
social development, the role of moral principles in the entire
life of society is growing. There is a unanimous opinion in
the world that a moral or ethical ideal encourages imitation,
for self-education you need a standard of morally educated
personality, which should correspond to the following
indicators: hard work, a creative attitude to work, a high
culture of behavior.
The ethical ideal is based on all the best that is
accumulated in morality at a particular stage of its
development and combined in the image of an ideal person.
The ethical ideal is a guideline for self-improvement of a
person; thanks to him, a person evaluates the behavior of
other people. Trying to improve, a person cannot do without
ethics, which helps her navigate the world of moral values,
choose the optimal line of behavior, life position. The ideal
elevates a person, contributes to the strengthening of its
spiritual and emotional forces necessary for self-realization.
That is why, the ethical ideal is an endless process of
searching for perfection; it cannot be identified with any
historical person, with one artistic hero.
The aesthetic ideal as a component of aesthetic
consciousness acts as the highest goal, the motive of
aesthetic activity. The aesthetic ideal is an idea of what a
work of art should be in order to correspond to a certain
moral ideal of a person. It represents a system of certain
standards, forms an artistic canon. The specificity of the
genesis of the aesthetic ideal is that it synthesizes the
multidimensional existential experience of the personality,
generalizing it. As an activity motive, an aesthetic ideal
directs a person to satisfy an aesthetic need. On the one
hand, it acts as a criterion for the aesthetic assessment of
phenomena, on the other hand, it stimulates the formation of
new artifacts that meet aesthetic needs.
Aesthetic ideal (from the Greek idea – idea, concept,
prototype, representation) – an artistic idea of perfection
embodied in a work of art, a reflection of the beautiful for
granted. The aesthetic ideal is determined by social trends.
The purpose of the article. The aim of the article is to
study separately the ethical and aesthetic ideal of the thinker,
the great Azerbaijani poet Imadaddin Nasimi. Nasimi was
able to deeply embody the centuries-old artistic and

philosophical thinking of the Azerbaijani people. In addition,
in this article we will try to reveal the philosophical essence
of his work.
The statement of the main material. Shirvanshakhs
lived and worked in the state, one of the first great Turkicspeaking poets, philosophers and mystics of the East –
Azerbaijani Imadaddin Nasimi (XIV century), the pride not
only of Azerbaijan, but of the whole Turkic world.
The rich heritage, ethical and aesthetic ideal of the
thinker, poet Imadaddin Nasimi, who deeply embodied the
centuries-old artistic and philosophical thinking of the
Azerbaijani people, still occupies an important place in the
moral and spiritual development of the people. Nasimi's
work, which occupies a special place in the treasury of the
culture of the eastern peoples, has for many years been in the
center of attention of scientific and literary thought.
Nasimi, as the guardian of moral freedom of the
individual, glorified man and his creative dharma. In the
early days of his work, he stood on the position of Sufism,
and then until the end of his life he remained one of the main
ideologists of Hurufism. From the point of view of gender,
man is a rational creature with a complex structure and deep
personality, both genetically and socially. In his opinion,
these factors contribute to human behavior, but acquired
qualities are its dominant role in personality formation. Also,
the development of such human qualities largely depends on
upbringing and self-education. He also approached the
analysis of human relations from this point of view. Nasimi
emphasized the need for people to stay away from such
feelings as anger, envy, arrogance, greed, etc., which
humiliate a person.
Nasimi – is a great humanist poet, author of poems that
inspire and elevate humanity. He was a poet, who played a
special role also in the formation of the Azerbaijani
language. The ideas, themes and artistic aesthetics of his
work, poetry in general, put the poet in line with the most
powerful words and ideas of the Middle Ages.
He was a poet of love and beauty, served humanity, and
most importantly laid the foundation for philosophical
thought in his native language in our history of literature.
His poems, an example of wisdom, became an expression of
a new artistic attitude to the world and life. These verses can
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also be considered hymns about man and his spiritual
greatness.
Imadaddin Nasimi is the pinnacle of Azerbaijani
Renaissance poetry. From the very first days of his work, he
brought Sufi views to poetry collections. A number of
intellectual and moral-philosophical ideas reflected in
Sufism attracted his attention. Sufism was widespread not
only in Nasimi times, but also in a much earlier period. He
embodied various ideologies as a philosophy of faith and
belief as opposed to feudal ideology.
In Sufi pantheistic verses, Nasimi shows the highest
attachment and promotes the concept of God the Man,
saying that existence itself is the result of the unity of the
body seeking the sun.
He was a vivid and active representative of Hurufism, a
peculiar mystic-heretical movement within the Sufi culture.
Therefore, the creativity of Nasimi, his moral and aesthetic
ideal, are closely related to the Hurufi views he preaches.
The essence of the Hurufist doctrine is the idea of the
manifestation of the divine principle in man and the mystical
meaning of letters (Huruf). According to Hurufism, God can
be embodied only in man and only through the accurate and
prolonged manifestation of an incomprehensible divine
essence in him, which manifests itself only in the word [2,
284]. From the point of view of Hurufism, which is in line
with the Sufi worldview, God manifests himself in the world
in two ways: in man himself, created by God in his own
image and likeness, and in speech, sound, letter, words –
and, above all, in the Koran and names of things. They bring
the mysticism of letters borrowed by the Hurufites from the
Ismailis to the extreme. According to the teachings of
Fazlallah, the founder of Hurufism, the sound of divine
speech is the only means of creating the world by God. It
follows that the speech of Allah, the Koran, is the reason for
all things in the world and the word is the basis and source
of everything that exists [7, 762].
Hurufism had not only a strong conceptual influence on
Nasimi's work, but also contributed to the formation of a
special poetic language and style in which each word, each
letter and their relationship has a special mystical meaning
and unique divine beauty, as the poet himself wrote:
On your face, Nasimi, the divine words –
And I, contemplating it, found deities of knowledge [6, 117].
Inspired by Sufi and Hurufi ideas, Nasimi embodied in
his work the image of a perfect man, a man of God, who is
like a mirror, reflecting in himself all the exalted attributes
of God. Both creativity and the tragic fate of Nasimi echoes
the creativity and tragic fate of the famous Sufi poet Mansur
Al-Hallaj, who asserted, "I am Truth, I am God" [3, 142] and
executed for these heresy thoughts in Baghdad. Nasimi
himself repeatedly refers in his poems to the image of the
executed poet, the freethinker Mansur:
"If I dared, like Mansour, to exclaim: "Now, I am God!"
Do not judge me! For execution in the very midst of life I
found" [6, 116].
In his early philosophical gazelles, Nasimi sang earthly
joys, worshiped the human mind. Soon, through Sufism, he
goes over to Hurufism and preaches the main points of this
teaching.

Nasimi‟s teaching is addressed to man. Humanism, love
for man, the concept of a perfect man form the basis of this
teaching. Nashimi‟s man is an active, creative force. Thanks
to his intelligence, speech and innate giftedness, he cognizes
the essence and form of letters, comprehends his own
divinity, and divine power is reflected in it. He is completely
freed from his essence and is dissolved in God, acquires the
parameters that apply only to God. Nashimi shapes his
thoughts like this:
"Both worlds will fit in me,
But I can‟t fit in this world
I'm the ubiquitous substance
I cannot fit in the universe".
According to Nasimi, only those who know themselves,
understand the purpose and tasks of their existence, and
attain spiritual perfection can understand the secrets of the
world. Only after that does a person turn into the image of
God and say: "I am God". As the researcher of creativity
Nasimi Z. Kulu-zade notes, the poet had no doubt that God
and everything He created was in man, everything was man.
Hurufists introduced the formula "I am God" in their
mystical exercises. Repeating her reading while controlling
her breath in coordination with certain movements,
balancing and bows, they reached an ecstatic trance, and in
this state, there was a "meeting" with God, the union of the
Hurufite with the deity. According to their conviction, man
is the embodiment of God, he is God, and God is I. God is
you. God is where man is. Therefore, God should not be
sought outside of time and space, but in nature, in the
spirituality of a perfect person [5, 233-235].
The identification of a person with God, the deification
of a person and the humanization of God is not pantheism,
but a manifestation of the highest religion of love,
characteristic to one degree or another for the entire Sufi
culture, the essence of which is in the mystical, ecstatic
exaltation of oneself until complete merger, disappearance in
Allah – as a symbol the highest beauty, the highest truth, the
highest love and harmony.
Nasimi‟s aesthetic ideal is embodied in verses saturated
with a truly Renaissance, humanistic worldview. Of great
importance for understanding the ethical and aesthetic ideal
of Nasimi, as well as Sufi poetry as a whole, is the concept
of tawhid (unity), characteristic of the whole medieval
Islamic culture. Tawheed means both the oneness of God
and the ontological unity of being, that is, the unity of the
world in God, the dissolution of everything in God [4, 57].
Tawheed is one of the basic, fundamental tenets of Islam,
which means, first of all, the denial of polytheism (shirk),
expressed in the formula "there is no other deity except
Allah". The word tawhid comes from the verb wahhad,
which means "to do something as one", "to consider
something as one".
The understanding of tawheed in Sufism was reduced to
the denial of polytheism and was considered the property of
ordinary believers (tawheed al-‟ammma). Sufis distinguished
three main forms of tawhid:
– the dissolution of human will in the divine (tawhid
iradi);
– self-destruction (fan ‟) of a person in his being (tawhid
shuhudi);
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– comprehension that there is nothing existing except
Allah (tawhid wujudi) [2].
The last form of tawhid was characteristic of the
teachings of Ibn Arabi, which later began to qualify as the
doctrine of the "unity of being" (wahdat al-wujud). In other
words, the opposition, the contradiction between man and
God, earthly and heavenly, temporary and eternal,
disappears. Therefore, the individual can become universal,
the small can be great, the simple can be elevated, etc. The
concept of tawhid was clearly reflected in Sufi poetry, and in
particular in the work of Nasimi. Tawheed permeated the
aesthetic ideal of Nasimi. He always pours out his feelings
of love and reverence in beautiful words and images, but this
is the same, characteristic of Sufism, mystical love, the
purpose of which is unity with God (tawhid) and whose
worldview is the unity of being (wahdad al-wujud).
Wahdad al-Wujud is a Sufi teaching. According to this
Sufi teaching, there is only one being, Allah. There is
nothing but Him. He is the embodiment and manifestation of
those who are in the material and spiritual world. Their
existence depends on the existence of God. Therefore, the
relationship of the material world with God is similar to that
associated with its shadow. Without this, there would be no
shadow. Therefore, the existence of this world depends on
the existence of God.
There is a manifestation of God in everything. Every Sufi
knows that there is nothing but God. He begins to perceive it
only in other ways, in addition to irrational practice, through
his spiritual life and through numerous reminders. The
spiritual experience of Sufi, as well as his infinite love for
the Creator make him feel unity.
In this state, he feels his union with God and melts in
him. The "Sufi" in this position asserts that what he says and
does is not done by him, but by God. Various rituals, such as
heaven, help him discover this hidden knowledge. All this
happens in a drunken and hopeful state of infinite love of
God. In the end, the Sufi feels himself to be part of God and
says, "Enal-Hakk" [1].
The concept of tawheed in Nasimi is filled with
Renaissance humanism and scale. Love for the divine is
mediated in his work by love for man. For the beautiful for
Nasimi, although it is the prerogative of the divine, it is
impossible outside of man, besides man. Man is the
embodiment of divine beauty, truth and harmony. For
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Nasimi, the process of knowing God, the knowledge of man
and self-knowledge, is one and inseparable. As the poet
writes:
"The rays of the Divine in man were kindled,
Worship him as a man" [6, 128].
In addition, these lines, filled with genuine Renaissance
content, can serve as a wonderful illustration of the aesthetic
ideal of the great Azerbaijani poet Nasimi.
Conclusions. In the article, we investigated the main
essence of his work, his moral and aesthetic ideal. Close ties
were also analyzed with the Hurufist views he preached,
which occupies a special place in the treasury of the culture
of the eastern peoples.
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ЭТИЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ВЕЛИКОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПОЭТА И. НАСИМИ
Статья посвящена исследованию этического и эстетического идеала мыслителя, поэта Имададдина Насими,
глубоко воплотившего многовековое художественное и философское мышление азербайджанского народа. В статье
рассматривается роль нравственных начал, этического и эстетического идеала поэта, которое занимает важное
место в нравственном и духовном развитии народа. В статье отмечается, что творчество Насими, его
нравственно-эстетический идеал тесно связаны с проповедуемыми им хуруфистскими взглядами и занимает особое
место в сокровищнице культуры восточных народов, уже много лет находится в центре внимания научной и
литературной мысли.
Ключевые слова: этический и эстетический идеал, Имададдин Насими, суфизм, хуруфизм, Исламская культура,
таухид.
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ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
В статті представлено розуміння актуальних питань безпеки дитини у сучасному суспільстві та
висвітлено проблематику запобігання та реагування на випадки насильства в організації освітнього процесу
закладів освіти. Проаналізовано основні причини та наслідки насильства щодо дітей у шкільному
середовищі та булінг як форма шкільного насильства. Приділено увагу необхідності покращення координації
діяльності різних відомств та організацій у сфері структурної профілактики насильства над дітьми.
Ключові слова: насильство, домашнє насильство, агресія. жертва, булінг, психосоціальне благополуччя,
міжсекторальна взаємодія.
Постановка проблеми. Насильство над дітьми – це
глобальна проблема, яка стала очевидною протягом
останніх двадцяти років. Коли діти стають свідками або
жертвами емоційного, сексуального чи фізичного
насилля, це завдає шкоди їх здоров‟ю, добробуту та
майбутньому. Проблема насильства стосується не лише
для окремих дітей або сімей, а є загрозою сталому
розвитку суспільства в цілому. Як свідчать статистичні
дані по Україні, проблема насильства над дітьми
лишається значною мірою недооціненою в країні [5].
Деякі форми домашнього насильства приймаються як
соціальна норма. Згідно зі звітом ЮНІСЕФ 2018 року,
42% батьків вважають, що емоційне насилля є
допустимим задля навчання та виховання. Частка тих,
хто допускає застосування фізичної сили до дитини у
якості дисциплінарної міри, становить 14% [2]. Загально
визнаним є факт, що ризики насильства зростають в
умовах військових конфліктів та гуманітарної кризи.
Градус агресії не знижується навіть після п‟яти років
війни.
В Україні проблема домашнього насильства практично
не вивчалася. Тільки протягом останнього часу теми
насильства у родині стали предметом публічного обговорення. Намагаючись вирішити проблему домашнього
насильства, у грудні 2017 року Верховна рада ухвалила
закон «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», в якому запропонований новий підхід до
боротьби з цим негативним явищем у суспільстві. Новий
закон набув чинності з 7 січня 2018 року. Для того, щоб
перемогти реальне зло, його треба знати, відкрито
обговорювати та шукати шляхи вирішення проблеми.
Мета статті – обґрунтувати психологічній зміст та
основні причини виникнення шкільного насильства,
розкрити значущість питань захисту дітей від
жорстокості та насильства та надання ефективної
міждисциплінарної допомоги жертвам насильства.
Виклад основного матеріалу. Проблема насильства
в Україні дуже поширена. Від нього страждають як

жінки, так і чоловіки, але здебільшого це стосується
насильства щодо найуразливіших категорій – дітей.
Насильство має цілу низку складних причин, а нинішня
криза в країні, безсумнівно, поглиблює проблему.
Основний тягар збройного конфлікту відчувають на себе
мешканці Луганської та Донецької областей. Конфлікт
продовжує загрожувати фізичному та психологічному
стану дітей. Подібні явища можуть впливати на рівень
конфліктності в середовищі внутрішньо переміщених
осіб та провокувати ризики насильства в сім‟ї та поза її
межами. Органи та служби соціального захисту та
уповноважені підрозділи органів Національної поліції
відзначають збільшення кількості повідомлень про
випадки насильства та жорстокої поведінки серед дітей з
початку збройного конфлікту. Зниження доступності
соціальних послуг, безробіття, проблеми переміщених
осіб, погіршення психосоціального благополуччя мають
негативний вплив на населення, що в багатьох випадках
призводить до невиконання батьками своїх обов‟язків
стосовно дітей. Іноді ситуація призводить до того, що
дорослі члени сім‟ї не мають можливості або навіть
бажання та сил реагувати на потреби чи проблеми дітей
або членів родини. Особливо це стосується теми
насильства, яка поки що залишається у суспільстві
соціальним табу: її відкрито не обговорюють. Причина
тому – це по-перше, соціокультурні бар‟єри та по-друге,
прогалини законодавчого та інституційного забезпечення.
Замовчування проблеми в суспільстві, поширеність
ґендерних стереотипів і недостатній рівень обізнаності
про права людини, ускладнює ситуацію, і невелика
статистика щодо звернень у поліцію щодо проявів
насильства не може тішити, це навпаки, насторожує і
негативно відображається на стані дітей у суспільстві.
Факти насильства і жорстокості по відношенню до
дітей викликають особливе занепокоєння. Діти нерідко
стають жертвами насильства тому, що схильні до
небезпечної і ризикової поведінки, не вірять в страшні
наслідки подібної поведінки, недостатньо інформовані
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про основні правила безпеки і не користуються ними,
часто не знають куди можна звернутися по допомогу.
Важливо зазначити, що діти, які були свідками насильства
між батьками, піддаються ризику, аналогічному жертвам
насильства. Домашнє насильство може бути причиною
формування у дитини віктимної поведінки, головна ознака
якої – здійснення певних дій або бездіяльність, які
сприяють тому, що дитина опиняється в ролі постраждалої
особи, або жертви. Основними характеристиками
постраждалої дитини є почуття страху, провини, тривога,
неадекватне самосприйняття [1]. Страх перед реакцією або
поведінкою інших людей стає головним мотивом
поведінки жертв.
Дитина, яка стала жертвою насильства в сім‟ї, в
подальшому найчастіше може «переносити» цей негатив
на інших. Тому причиною насильницької поведінки та
проявам жорстокості у шкільному середовищі може
бути насильство в сім‟ї. Шкільне насильство також
розглядається й як інструмент, за допомогою якого
реалізуються різноманітні механізми психологічного
захисту дитини.
Останнім часом в закладах освіти спостерігається
зростання кількості випадків свідомого жорстокого
ставлення з боку старших і сильніших учнів до менших і
слабших членів шкільного колективу. Тривожною
тенденцією для сучасного дитячого середовища стає
булінг (цькування). Це поширена проблема в сучасному
українському суспільстві, і найгостріше воно постає в
освітньому середовищі, де дитина проводить більшу
частку свого повсякденного життя. За своєю сутністю
цькування – це специфічна форма агресивної поведінки,
вид шкільного насильства, розповсюдження якого
впродовж останніх років визнано в освітній практиці та
є соціальною проблемою. Насильство в школі пов‟язане
із демонстрацією дорослості та приналежності до
референтної групи осіб [6].
Будь який вид насильства веде до найрізноманітніших
наслідків, але їх усіх об‟єднає одне – шкода здоров‟ю
дитини, небезпека його життя. Шкільне насильство завдає
дитині тяжких травм, які мають згубні наслідки для її
подальшого психосоціального благополуччя.
Для того щоб подолати проблему, необхідно
передусім підвищувати рівень обізнаності суспільства
про права людини, зокрема про права на безпеку та
свободу від примусу і насильства. Тому і дослідження
феномену шкільного насильства, причин, що його
породжують, та профілактика цього негативного явища
має бути комплексним. Психологічна профілактика
шкільного насильства – це довготривалий процес,
спрямований на запобігання негативному впливу чинників, що впливають на формування проявів насильства.
Як вказує зарубіжний досвід впровадження
профілактики насильства у шкільних колективах, ця
робота повинна мати системний профілактичнокорекційний характер (наприклад, програма Д.Ольвеуса),
якою охоплюються всі учасники освітнього процесу в
школі: учні, педагоги, батьки.
Одним із ефективних інструментів організації
процесу подолання проблеми насильства може стати
налагодження міжсекторальної функціональної координації, взаємодії закладів освіти з організаціями та
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установами, службами підтримки постраждалих осіб з
метою своєчасного перенаправлення постраждалих між
сервіс-провайдерами.
Однак, як підкреслюється у методичних рекомендаціях «Запобігання та протидія насильству» [3],
«найчастіше зусилля зі створення ефективної системи
профілактики та припинення насильства щодо дітей,
надання допомоги жертвам жорстокого поводження
розбиваються через перешкоди, з-поміж яких: відомча
обмеженість і міжвідомча роз‟єднаність, суб‟єктивізм у
виборі недержавних організацій для співпраці, відсутність єдиних методичних і системних підходів в
організації профілактичної роботи тощо».
Отже, головним пріоритетом протидії насильству
сьогодні має стати взаємодія всіх відомств та секторів
суспільства (на національному і громадському рівні) до
узгодженої роботи з профілактики насильства.
Порядок взаємодії суб‟єктів, що здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі, затверджений Постановою
КМУ від 22 серпня 2018 року № 658, забезпечує саме
такий комплексний інтегрований підхід до подолання
насильства та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства [4].
Однак, як засвідчує практика, існує необхідність
покращення координації діяльності різних відомств та
організацій як державного, так і недержавного секторів у
сфері структурної профілактики насильства над дітьми.
Більшість шкільних психологів, класних керівників
проводять необхідну роботу з батьками та дітьми при
виявленні випадків
насильства
та жорстокого
поводження. При цьому вони діють, переважно, в межах
своєї компетенції і майже не інформують представників
інших служб про випадки жорстокого поводження з
дитиною, щоб долати цю проблему разом. Більш
орієнтовані на співпрацю зі службою у справах дітей та
ювенальною поліцією спеціалісти служби у справах
дітей. Це є закономірним, оскільки вони працюють,
переважно, з проблемними сім‟ями та сім‟ями, які
перебувають у складних життєвих обставинах. Очевидно,
що ефективність роботи щодо попередження та
запобігання насильства та якість надання цільовим
групам необхідних соціальних послуг обумовлені рівнем
підготовленості до неї фахівців.
Також безліч практичних питань психологічного,
правового, медичного, освітнього характеру породжує
проблема реабілітації осіб, які зазнали насильства,
вирішення яких можливе тільки за умови спільних
зусиль фахівців різних галузей.
Саме тому одним із завдань в діяльності системи
освіти стає, по-перше, взаємне інформування про служби,
які працюють у відомствах, організаціях, та послуги, які
вони надають та по-друге, узгодження алгоритму
діяльності (які кроки та в якій послідовності виконувати
при необхідності надання консультативної, корекційної,
реабілітаційної, спеціалізованої та соціально-правової
допомоги) у випадках насильства у шкільному
середовищі.
Висновки. Розв‟язання зазначених соціальнопедагогічних проблем запобігання насильству полягає в
опорі на цілісні психолого-педагогічні технології,
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реалізації проектного та особистісно-орієнтованого
підходів до здійснення превентивної, корекційнорозвивальної та виховної роботи.
Принцип запобігання та реагування на насилля,
жорстоке поводження та експлуатацію дітей має бути
ключовим в організації спільної роботи педагогів,
батьків і всіх дорослих, які так чи інакше причетні до
виховання дітей. Міжвідомча взаємодія на різних рівнях
забезпечує обізнаність суб‟єктів взаємодії один про
одного, систематичність та інтенсивність інформаційних
контактів, довіру, взаємоповагу та відповідальність.
Виконання такої цілі безумовно буде сприяти
реалізації інших – створення безпечного шкільного
середовища, сталий розвиток громад, якісна освіта.
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PROTECTION OF CHILDREN FROM VIOLENCE:
SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECT
In this article an understanding of the relevant issues of protection of children in a modern society is presented as well as
the issues of preventing and reacting to the cases of violence in the organization of the educational process in educational
institutions. The main reasons and consequences of violence against children in school environment and bullying as the form
of school violence are analyzed. The focus of attention is on the need to improve the coordination of activities of various
agencies and organizations in the field of structural prevention of violence against children.
Key words: violence, domestic violence, aggression, victim, victim behavior, bullying, psychosocial well-being, crosssectoral interaction.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ПРИ ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО
ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ТА
СІМЕЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
В статті викладено аналіз теоретичних джерел з актуальних питань психологічного консультування
дітей та сімей, які отримали травматичний досвід. Проаналізовано, з якими наслідками травматичних
переживань та їх поведінковими проявами у дітей стикаються психологи освітніх закладів. Розглянуто
особливості та основні техніки та процедури психологічного консультування, які може застосовувати
спеціаліст в роботі з зазначеною категорією дітей та сімей для досягнення найбільш ефективного
подолання ними наслідків травматичного досвіду та адаптації до змін у їхньому житті.
Ключові слова: травматичні переживання, особистість, консультативний процес, психологічна травма,
взаємовідносини, взаємодія, процедура, методи, поведінка, почуття, симптоми.

Постановка проблеми. В нашому житті існує багато
джерел травмування, такі як стресові події, стихійні лиха
та природні катастрофи, військові конфлікти, терористичні акти, насилля, нещасні випадки, аварії, різні втрати і
т.п. Крім того, психічні травми можна отримати внаслідок
важкого захворювання, хірургічної операції, стресів та
інших подій. Травматичні події набувають все більшого
масштабу і зачіпають не тільки окрему людину, але і цілі
групи людей, народи і країни [1].
На сьогоднішній день, військовий конфлікт на Сході
України триває і є одним із потужних джерел травматичного досвіду для багатьох людей.
Багато людей пережило надмірні за своєю силою
психотравмуючі переживання. Вони опинилися свідками
або учасниками подій, які їх свідомість прийняти не може.
У постраждалих дітей та дорослих травма впливає на
сприйняття часу, під її впливом змінюється сприйняття
минулого, теперішнього та майбутнього. За інтенсивністю
почуттів, які переживає людина травматичний стрес
сумірний із усім попереднім життям. Через це здається
ніби життя поділене на «до» та «після» [2]. Навіть люди, не
з числа військових та їх сімей, або переселенців чи
мешканців
прикордонних
територій
психологічно
перебувають у страшній дійсності і переживають ситуацію
як небезпечну та непередбачувану.
Звичайно, це позначається на поведінці людей,
взаємодії з оточуючими, ставленні до оточуючих та й
сприйнятті самих себе, а також це може спричинити
зниження працездатності [2, с.14]. Шкільним психологам
доводиться працювати зі страхами, стресами, почуттям
невпевненості, агресивністю, зниженням активності у
дітей. І часто травмовані діти чи їх батьки не бачать
виходу з проблемної ситуації. Тому одним із завдань
психолога є допомога дитині знайти та актуалізувати
внутрішні ресурси особистості, для подолання негативних
наслідків важких подій. Саме вчасно надана психологічна
допомога є одним із чинників профілактики психосоматичних розладів [3, с.5].

Тому метою нашого дослідження є аналіз
теоретичних джерел та узагальнення досвіду психологічного консультування у ситуації супроводу та допомоги
дітям, які отримали травматичний досвід та опинились у
складних життєвих обставинах.
Виклад основного матеріалу. Проблема подолання
наслідків травматичного досвіду в останні роки активно
досліджується
такими
вченими
як
Н. Бадьїна,
С. Богданов, П. Волошин, З. Кісарчук, О. Корабліна,
О.Лазебна, Г.Лазос, Я. Омельченко, П. Левін, В. Ромек,
Н. Тарабріна, Т. Титаренко, О. Черепанова, У. Юл і
Р.М. Вільямс, О. Венгер, О. Морозова та багато ін.
Ретельний аналіз наслідків психологічних травм у
дітей та підлітків здійснювали У. Юл і Р.М. Вільямс,
результати якого викладено у роботі «Стратегії втручання
при психічних травмах, що виникли внаслідок масштабних катастроф». Вони виділили наступні найбільш
розповсюджені симптоми, які можуть з‟явитися у дітей:
– порушення сну;
– труднощі сепарації (страх розлуки з батьками);
– зниження концентрації уваги, тимчасове погіршення
пам‟яті, втрата деяких навичок, що були розвинені
раніше;
– нав‟язливі думки, страхи, підвищена настороженість
та підозра;
– порушення спілкування з батьками та однолітками;
– втрата життєвих перспектив;
– роздратованість;
– почуття провини, депресія;
– підвищення рівня тривожності, аж до панічних
нападів.
Багато дослідників вказують на те, що маленькі діти
часто відтворюють свої переживання в різних формах:
це і ігри на тему травматичних подій, кошмарні
сновидіння та флешбеки. Травмовані діти часто бояться
повторення травматичної події. Також у них часто
трапляється загострення емоційних та поведінкових
порушень, що виникли раніше. У підлітків, нерідко,
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дорослі помічають в першу чергу порушення в
поведінці, не помічаючи при цьому емоційних проблем.
Це, частіше за все, агресія, руйнівні форми поведінки,
негативізм, нерідко може бути споживання алкоголю чи
наркотичних речовин. Часто в результаті регресії діти
демонструють інфантильну поведінку, прагнучи таким
чином до відчуття безпеки та захищеності [4].
Досвід психологічної практики свідчить про те, що
рідко, коли дитина чи доросла людина звертається за
консультацією до психолога із запитом (скаргою), що у
неї є психологічна травма.
Травму визначають як такий вплив на психіку, який
перевищує її адаптивні можливості. Тієї ж миті
вмикаються захисні механізми, виникає ніби капсула
травми, мета якої захист психіки від хворобливих
переживань. У своїх дослідженнях Ромек В.Г описує цей
механізм як створення «контейнеру», в який людина
переміщує найбільш негативні та руйнівні переживання.
Уникаючи емоцій, пов‟язаних з травматичною подією,
людина змушена докладати багато зусиль і витрачати
енергію, щоб себе весь час контролювати [5, с.62-64].
Зовні така людина може здаватися цілком благополучною для оточуючих. З часом, як правило, через
хронічне психічне напруження у людини виникає
виснаження, через що виникає перевтома, безсоння,
роздратованість. Істинна травма як правило виявляється
в процесі роботи над зовсім іншим запитом. Людину
можуть
турбувати
порушення
уваги,
пам‟яті,
розсіяність, страхи, почуття невпевненості в собі, думки
про втрату сенсу у житті, апатія, надмірно критичне
ставлення до себе чи зниження самооцінки.
В роботі практичного психолога закладу освіти
значне місце займає індивідуальне психологічне
консультування. Цей вид роботи має ряд переваг: поперше, він передбачає діалогічне спілкування з учнем,
батьками, учителями, з урахуванням індивідуальних
особливостей партнера по спілкуванню, його життєвого
досвіду та особливостей тих складних обставин та його
ситуації життя в цілому, в яких він опинився. По-друге:
дитина чи батьки, які отримали травматичний досвід
навряд чи із заохоченням будуть ділитися своїми
проблемами чи труднощами в групі (класі). Для цього
потрібно створити умови безпеки та довіри, а також
абсолютної конфіденційності.
На думку І.В. Дубровіної, консультативна робота в
освітньому закладі відрізняється від тієї, яку здійснює
психолог у консультативних центрах. Психолог навчального закладу знаходиться всередині того шкільного
середовища, де розвиваються як позитивні, так і негативні
сторони взаємовідносин учнів та вчителів, ті чи інші їх
якості, успіхи та невдачі і т.п. Він бачить кожну дитину
чи дорослого в складній системі міжособистісної взаємодії та здійснює консультування у сукупності з іншими
видами діяльності – психодіагностикою, корекцією та
психологічною просвітою [6].
Як зазначає Єлізаров А.Н., метою індивідуальнопсихологічного консультування є допомога особистості,
яка розвивається, дізнатися про себе, зрозуміти і
прийняти свою індивідуальність, розібратися з власними
проблемами і труднощами. Цій меті сприяє встановлення
певних взаємовідносин між психологом і клієнтом, які
характеризуються співпрацею, взаєморозумінням і

позитивним
прийняттям.
Завдання
психологічної
допомоги визначаються і залежать від часу здійснення
цієї допомоги і відповідно застосовують екстрену,
короткострокову і пролонговану психологічну допомогу.
Одним із завдань психолога є стимулювання та підтримка
людини, що знаходиться в кризовій ситуації. Завдяки
зворотному зв‟язку, який організовує психолог,
відображається роз‟яснення проблеми клієнта і таким
чином він усуває невизначеність відносно можливостей
клієнта щодо її вирішення [7]. Психологічна допомога
постраждалих дітей полягає у переробці і подоланні
травматичного досвіду, відновлення постраждалої дитини
в статусі продуктивного суб‟єкта діяльності, здатного до
позитивної взаємодії з навколишнім світом, оточуючими
людьми, а також із самим собою. Цієї мети, на думку
Ткачук І.І., можна досягнути через вирішення низки
наступних завдань: сприяння стабілізації емоційного
стану; формування конструктивних способів поведінки у
складних життєвих ситуаціях; активізація процесів
самопізнання, самоприйняття та саморегуляції; сприяння
побудові позитивного образу майбутнього, а також
здатності взяти на себе відповідальність за власне
майбутнє; розвиток соціальної активності та прагнення
соціальної та особистісної реалізації [8, с.9-10].
Психологічне консультування – це процес, який
включає в себе певні стадії. Структуру консультативного
процесу можна відстежити в основному методі
психологічного консультування – інтерв‟ю [9]. Інтерв‟ю
дозволяє отримати соціально-психологічну інформацію
за допомогою усного опитування. Слід зазначити, що та
чи інша ситуація визначає застосування різних методів
інтерв‟ю (діагностичне та клінічне). Тобто в першому
випадку, це отримання інформації про властивості
особистості на ранніх етапах консультування, а в другому –
терапевтична бесіда при наданні психологічної допомоги [9].
У науковій літературі, частіше за все розглядається
п‟ятиетапна модель процесу консультативного інтерв‟ю із
такими стадіями: 1) встановлення контакту; 2) збір
інформації; 3) усвідомлення бажаного результату;
4) вироблення альтернативних рішень; 5) узагальнення
психологом у формі резюме результатів взаємодії з
клієнтом. Звичайно, виділення стадій є умовним. На
практиці процес консультування значно ширше і іноді не
співпадає з вище зазначеними етапами. Різні стадії,
процедури та техніки можуть переплітатися з іншими і їх
взаємозв‟язок складніший, ніж у вищеозначеній моделі.
Ми можемо точно стверджувати, що великого
значення відіграє знайомство, перша зустріч психолога з
дитиною та її батьками. Від уміння встановлення
позитивного емоційного настрою клієнта залежить весь
хід роботи і її успішність. Процедура встановлення
контакту може тривати від 15 хвилин до декількох
зустрічей, і це необхідно здійснити в межах шкільного
освітнього процесу і шкільного консультування. Тому у
консультативній психології виділяють такі найбільш
важливі мікронавики як прояв уваги і вміння
спостерігати за клієнтом [10].
Як стверджує Нємов Р.С., більшість людей, що
звертається за допомогою до психолога, мають
психологічні бар‟єри та комплекси, що заважають
нормальному спілкуванню з оточуючими, включаючи
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психолога-консультанта. Особливо ці бар‟єри будуть
виникати в ситуації спілкування із травмованими дітьми
та їх батьками в незнайомій для них обстановці із
незнайомою для них людиною. Для обговорення серйозних
проблем чи труднощів, а тим паче емоційно хвилюючих
обставин, важких, гнітючих почуттів психолог може
застосувати «процедуру зняття психологічних бар‟єрів»
[11]. Для цього можна залишити дитину на декілька
хвилин під приводом якоїсь справи, і дати їй іграшку чи
книгу. Можна «поділити» тривогу дитини, зізнавшись, що
психолог теж хвилюється чи розповісти про те, що і
раніше траплялося, що діти на консультації відчували
хвилювання, а потім все добре закінчилося.
Після встановлення контакту, психолог переходить
до етапу збору інформації. Для здійснення процедури
діагностики особистості дитини в шкільній психологічній
практиці частіше за все використовуються такі техніки як
бесіда, спостереження та тести.
Ми вже згадували про те, що застосування батареї
тестів може завадити роботі з дитиною, тому доцільніше
розпочинати з бесіди.
На нашу думку, діагностична бесіда з травмованою
дитиною має бути делікатною та невимушеною.
Психологічна практика показує, що найбільш
ефективною роботою з дітьми є ігрова терапія (гра у всіх
її видах). Дитині необхідно допомагати грати.
Спонтанна гра дає можливість дитині виражати почуття,
тому що дитина до 10 років тільки у грі може
відреагувати свої почуття. Також завдяки грі дитина
отримує змогу пізнати себе під час взаємодії з
психологом, який демонструє захист та підтримку
дитини у спеціально створеному ігровому просторі. Він
дає можливість дитині повірити, що вісі її дії –
зумовлені її бажаннями, і що дитина може ними
управляти, що викликає віру у себе, виникає самоповага,
саморозкриття та отримання полегшення. В цих умовах
дитина охоче іде на наступну зустріч тому, що їй
приємно відчувати себе вільною, відчувати повагу до
себе, бути самою собою. Часто дітям не вистачає саме
цього, коли вони не мають можливості виразити
словами свої почуття і виражають їх діями, що іноді
дуже дратують дорослих (вчителів, батьків, вихователів).
Нажаль, при цьому дитина часто відчуває себе
знехтуваною. А тому, під час ігрової терапії, відчувши
себе прийнятою, дитина має можливість відпустити
свою напругу та змінити власну поведінку. Застосування
ігрових вправ дозволяє дітям пропрацювати емоційно
травмуючі переживання, подолати поведінкові чи
емоційні проблеми і труднощі розвитку. У грі дитина
отримує можливість одночасного вільного самовираження
та прийняття своїх почуттів дорослим. Таким чином
робота відбувається на емоційному, когнітивному та
поведінковому рівнях [12].
Слід наголосити, що мета психологічної роботи не в
тому, щоб змінити дитину, а в тому, щоб допомогти їй
утвердити власне «Я», почуття власної цінності. Кожна
особистість унікальна, самоцінна та володіє внутрішніми
джерелами саморозвитку. Цей вид роботи дає дитині
можливість через гру виразити назовні накопичені
почуття напруги, розчарування, почуття незахищеності,
агресію, страхи, зніяковіння, розгубленість чи сплутаність.
Під час програвання цих почуттів, дитина виносить їх на
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поверхню, зустрічається з ними, навчається їх розуміти,
приймати та контролювати. Таким чином, дитина,
досягнувши цього, може відчути себе особистістю, яка
вільна думати за себе, приймати самостійні рішення, стає
психологічно більш зрілою.
У своїй збірці психологічних процедур, О.В. Хухлаєва
зазначає, що діти 3–4 та 5–6 років віддають перевагу
рухливим іграм, оскільки їм важко всидіти та
утримувати увагу тривалий час. Такі діти також швидко
перезбуджуються, тому слід уникати цього і проводити
заняття протягом 15–30 хвилин. У віці 7–8 років дитина
вже здатна виконувати словесні завдання. Також із
задоволенням малює та демонструє власні малюнки
оточуючим. Дитина вже здатна в певній мірі аналізувати
свій внутрішній світ, хоча і потребує в цьому
зовнішнього спонукання. Діти 9–10 років самі
намагаються пізнавати свій внутрішній світ, але вони
вже менш відкриті, ніж молодші. Їм важче виконувати
завдання, в яких є тілесний контакт із іншими дітьми,
особливо, якщо це діти протилежної статі. Заняття з
ними можуть тривати 45 хвилин [12, с.4-5]. Необхідно
підкреслити, що під час виконання різних ігор і вправ,
психологу необхідно уміти пов‟язувати (поєднувати) те,
що виражає дитина із тим, що вона розуміє (з її
розумінням), тобто уточнювати, запитувати, коли не
впевнений, яке почуття у дитини («ти гніваєшся, чи тобі
сумно?»). Уява та фантазування – кращий спосіб роботи
з дітьми. Діти «сиплять» символізмами і кожен символ
має певне значення, яке необхідно запитувати, просити
пояснити дитину, що це значить для неї. Відстежувати
відповідність символу і його опису – не підводити
дитину до правильного чи неправильного значення,
тому що це її світ, її стан на даний момент.
Слід зазначити, що у підлітків, які отримали
травматичний досвід можуть проявлятися різні
психосоматичні симптоми, розлади сну і апетиту,
іпохондрія, збудження або зниження рівня енергії, апатія,
безвідповідальна або делінквентна поведінка, зниження
рівня шкільної успішності. Оскільки спілкування є
провідною діяльністю дітей підліткового віку, в роботі з
ними краще працює діалог, який по суті своїй є не просто
набір технік, які використовує спеціаліст, але і потребує
встановлення спеціальних особливих взаємовідносин між
психологом і дитиною. У психологів гештальтспрямування це називають діалог на межі контакту, тобто
як психолог відчуває себе поряд з людиною чи дитиною
під час взаємодії. Тут доречно застосовувати техніки
перефразування, прояснення, уточнення.
Як було описано вище, захисні механізми психіки
людини ніби «капсулюють» травму і вона витісняє
емоції та переживання, пов‟язані з травматичною подією
(частіше за все без вербалізаціі та усвідомлення цих
емоцій). Постраждала людина чи дитина вважає, що для
покращення свого стану необхідно скоріше забути про
страшні події. На думку Ромека В.Г., у значної кількості
людей, які отримали травматичний досвід, ПТСР як раз і
виникає через те, що вони намагаються, як вони
вважають, забути ті обставини, ніби видалити з свідомості
частину життєвого досвіду. Але цей досвід нікуди не
зникає, він продовжує своє існування у несвідомому у
формі психосоматичних порушень, кошмарів, труднощів
у встановленні тривалих взаємовідносин тощо. Як не
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дивно, але цим людям потрібне зовсім протилежне:
необхідно, щоб вони все згадали і не тільки згадали, але і
певним чином оживили в собі емоційно, візуально та
кінестетично весь обсяг свого травматичного досвіду.
Завдяки пам‟яті, фантазії, скерованому уявленню оживає
зміст травми і цей процес відбувається у символічній чи
подібній формі, а не ідентично реальній ситуації. Це
надає можливість людині повторного переживання, а
також можливість вербалізувати та зрозуміти, що саме з
нею відбулося. Тобто основою всіх методів роботи з
травматичним досвідом є повторне переживання з
наступним пропрацюванням. При цьому психолог
обов‟язково має зайняти абсолютно нейтральну позицію,
ні в якому разі нічого не інтерпретувати і не переривати
процес [5, с.72-73].
Вивчення досвіду роботи з надання психологічної
допомоги налічує більш за 230 видів психосоціального
впливу, різниця між терапевтичними підходами полягає
у способах визначення проблеми, стратегіях та техніках
втручання, але їх загальною метою є зміни в думках та
почуттях дитини, які сприяють їх кращій адаптації.
Однак під час консультативного процесу в роботі з
травмованими дітьми та дорослими ми також не можемо
оминути тілесні процеси. Адже ми маємо враховувати
взаємодію тіла та психіки, яка відіграє важливу роль в
процесі зцілення від травми. Своїм корінням травма
сягає нашої фізіології інстинктів, а тому ключ до її
зцілення необхідно шукати не тільки в своїй свідомості,
а й в своєму тілі вважає Пітер А. Левін, американський
вчений і психотерапевт, який понад 30 років займається
дослідженнями проблеми травми та посттравматичних
стресових розладів. Він створив власний підхід для
зцілення
травми,
поєднавши
сучасні
методи
психотерапії та медицини. Згідно його підходу, травма
утворюється внаслідок незавершеної інстинктивної
реакції організму на травматичну подію, реакції втечі,
боротьби або заціпеніння. Його розуміння механізмів
травми дає змогу прояснити природу травматичних
симптомів. Наприклад, безпорадність, тривога, депресія,
психосоматичні скарги та інші виникають в результаті
накопичення залишкової (надмірної) енергії, яка була
мобілізована під час травматичної події, але не
відбулося її вивільнення і розрядки. Таким чином в
основі симптомів травми лежить утримувана (стримана)
залишкова травматична енергія. На думку автора, для
того, щоб звільнитися від травми, необхідно завершити
травматичну реакцію, вивільнити (розрядити) енергію,
що залишилася і відновити порушені процеси. Значну
увагу він приділяє не почуттям, думкам, спогадам,
образам чи поведінці, як це прийнято в інших підходах,
а тілесним відчуттям, головним чином. В цьому
розумінні він спирається на фундаментальну ідею
цілісності і використовує взаємозв‟язок між свідомістю і
тілом, психікою та духовністю, емоціями та інстинктами
в процесі зцілення травми. Тобто, звільнення від травми
вимагає пробудження природної здібності людського
організму відновлюватись після травми та повертатись
до нормального стану динамічної рівноваги [1, с.7-11].
Важливо підкреслити, що травматичний характер
певної події залежить від того сенсу, який вона має для
особистості. Тобто, те як людина сприймає загрозу
небезпеки, «переробляє» її, важливіше самої небезпеки.

Отже, травма є реальністю нашого життя. Вона не є
остаточним вироком. За відповідної допомоги, травму
можна не тільки подолати, але і вона ще може змінити
життя. Це ніби потужна сила, яка здатна викликати
психологічне, соціальне та духовне пробудження та
зростання. І те, як ми долаємо травму та важкі обставини
життя впливає на якість нашого життя. Тобто,
переживання травматичного досвіду набуває екзистенційного значення для людини, її буття, яке необхідно
прийняти, пережити і трансформувати у благо для себе і
свого життя. Травматичний досвід слід сприймати не
просто як хворобливий стан, якого слід позбутися, а
людське страждання, переживання, крізь яке потрібно
пройти, завершити та перетворити з метою зміни себе та
свого життя. В цьому значенні травма допомагає осягнути
глибокий сенс і необхідність переживання страждань в
житті кожної людини.
Гарним результатом консультативної роботи з
травмованою людиною буде набуття (усвідомлення) нею
життєстверджуючого значення отриманого досвіду. І
цей досвід можна подолати і трансформувати на користь
свого життя, на перетворення своєї особистості,
відновлення та примноження своїх життєвих сил та
можливостей. Наприклад, психологи відмічають, що в
окремих випадках після роботи з дітьми може
проявитися покращення розумового розвитку дитини.
Однак це досягається не за рахунок росту саме інтелекту
дитини, а в результаті зняття емоційної напруги, що
дозволяє дітям більш повно та адекватно реалізовувати
свої природні здібності.
Відомий дослідник В. Франкл в своїх роботах
доводить, що людина може здолати все, що завгодно,
якщо в цьому є сенс. Людина, яка успішно подолала
психологічну травму, отримує важливий досвід, завдяки
якому стає більш зрілою особистістю. Така людина
краще розуміє життя та краще відчуває інших людей.
Висновки. Таким чином, аналіз наукових джерел с
питань психологічного консультування дітей та сімей, що
отримали травматичний досвід свідчить про те, що
психологам освітніх закладів не завжди зрозуміло, що в
роботі з ними вони стикаються з наслідками психологічної травми. Скарга батьків чи дитини не завжди
збігається із запитом на консультативну роботу, оскільки
вони помічають в першу чергу порушення у поведінці, не
зважаючи при цьому на емоційні проблеми, які можуть
бути наслідками отриманого травматичного досвіду.
Травмовані діти та дорослі часто взагалі не звертаються за
допомогою до психолога, а тому йому потрібно певним
чином відстежувати це і самостійно ініціювати роботу.
Отже, основою всіх методів роботи з травматичним
досвідом є повторне переживання травми з наступним
пропрацюванням, а тому під час консультативного
процесу, використовуючи основні процедури і техніки
для проробки травматичних переживань, психолог має
зважати на вікові та індивідуальні особливості дитини,
застосовуючи терапевтичну гру, діалог або певні арттерапевтичні методики, слідкуючи, в першу чергу, аби
не допустити ретравматизації дитини.
Подальших досліджень потребують пошуки найбільш
ефективних та дієвих методів та методик роботи з
травмою, а також особливостей їх застосування в
освітньому середовищі.
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN OVERCOMING THE EFFECTS
OF PSYCHOLOGICAL TRAUMA DURING THE SUPPORT OF CHILDREN AND FAMILIES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
The article presents an analysis of theoretical sources on topical issues of psychological counseling for children and
families who have got traumatic experiences.
It has been analyzed what effects of traumatic experiences and their behavioral manifestations psychologists of educational
institutions collide.
It has been considered the features and basic techniques and procedures of psychological counseling that can be applied
by a specialist in working with the specified category of children and families to achieve the most effective
overcoming of traumatic experiences and adapt to changes in their life.
Key words: traumatic experiences, personality, counseling process, psychological trauma, relationships, interaction,
procedure, methods, behavior, feelings, symptoms.
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МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІ
Одним з чинників успіху при відносно рівних рівнях фізичної і техніко-тактичної підготовленості є
психологічна готовність спортсмена до змагання, яка формується в процесі психічної підготовки людини.
Вирішальний вплив на виховання найважливіших якостей гравців має команда. При виконанні суто
баскетбольних вправ необхідно постійно вирішувати питання вольової і психологічної підготовки. Здійснення
його можливе лише в тому випадку, якщо спортсмен сам активно хоче цього.
Ключові слова: психологічна підготовка, стан, спортсмен, змагання, баскетбол, стрес, гра.
Постановка проблеми. Перше з чого починається
формування вольових якостей гравців в колективі – це
бажання не набути репутації слабкого, нерішучого в
очах товаришів. Гравець ховає свої страхи, переборює
себе, свідомо приступає до виконання вправ пов‟язаних
з ризиком. Спочатку боїться, а потім звикає, пригнічує
свій страх. Разом з цим починає з‟являтися упевненість у
своїх силах, можливостях. Ця упевненість міцніє, гравець
стає рішучішим.
Успішне виконання вправ породжує почуття
задоволеності, з‟являється бажання виконувати завдання, змагаючись з іншими гравцями команди, чітко і
красиво. Так команда робить вирішальний вплив на
виховання найважливіших психічних якостей гравців.
При виконанні баскетбольних вправ необхідно постійно
вирішувати питання вольової підготовки [4]. Методика,
яка полягає в перевищенні тренувальних навантажень
над змаганнями, в підвищенні інтенсивності без зниження об‟єму роботи, вже сама по собі виховує у гравців
уміння долати труднощі.
Для виховання сміливості можна застосувати
прийом, який пов‟язаний з проходом під щит і з кидком
в кошик. Три пари гравців стають лицем один до одного
на відстані метра. У коридор, що утворився, спрямовується нападаючий з м‟ячем. Ведучи м‟яч він повинен
здолати опір захисників і закинути м‟яч в кошик. Гравці
що стоять в захисті намагаються вибути м‟яч. Гравцям,
що уникають жорсткої боротьби, ця вправа явно не до
вподоби. Якщо гравець уникає жорсткої силової боротьби, а йому це робити необхідно, якщо він при
щонайменших зіткненнях з суперником нервує, програє
в гарних для атаки ситуаціях, потрібно умисно на
тренуваннях доручати опіку найбільш жорстким
захисникам, які без боротьби не дадуть закинути
м‟яч [2].
Методи дослідження. Під час вирішення встановлених завдань використовували комплекс таких взаємопов‟язаних методів: теоретичних, психологічних, педагогічних.
Організація досліджень. Аналіз джерел проводився
з літератури українських й іноземних авторів і дозволив
нам визначити завдання, засоби і методи психологічної
підготовки [1].
Завданнями психологічної підготовки є:
– виховання у гравців вольових якостей, визначення
їх психологічної сумісності;

– адаптація до умов змагань, підготовка спортсменів
до конкретної гри і прояву ними активних і сміливих дій
у боротьбі з суперником.
До засобів психологічної підготовки відносяться:
– засоби виховної дії (бесіди, друк, мистецтво і тому
подібне);
– спеціальні вправи підвищеної трудності, додаткові
завдання;
– участь в контрольних іграх і змаганнях зі свідомо
сильнішим або слабкішим супротивником;
– суспільно-корисна робота.
Методи психологічної підготовки:
– лекції, бесіди, диспути;
– особистий приклад тренера-викладача;
– переконання, заохочення (підтримка), обговорення
в колективі, доручення;
– вправи змагань із складнішими завданнями;
– виконання складеного плану, взяття підвищених
зобов‟язань.
Результати досліджень та їх обговорення.
Психологічна підготовка до конкретного змагання
спрямована на формування у спортсмена психічної
готовності саме до цього змагання, тобто на те, щоб перед
змаганням, в ході його спортсмен знаходився в психічному стані, що забезпечує ефективність і надійність
саморегуляції поведінки і дій. Істотним чинником цього
стану є установка на досягнення перемоги або
максимально доступного результату і певний рівень
емоційного збудження, що сприяє, з одного боку, прояву
необхідної рухової і вольової активності, а з іншої –
точності і надійності управління цією активністю. І
установка на досягнення мети змагань, і рівень
емоційного збудження можуть розглядатися як функції
величини потреби спортсмена в досягненні мети (ця
величина визначається громадською і особистою
значущістю результату змагань) і суб‟єктивної оцінки
досягнення мети (ця оцінка теоретично може мінятися
від 0 (коли спортсмен не вірить в можливість досягнення
мети) до 1 (коли спортсмен абсолютно впевнений в
досягненні наміченого результату змагання, але на
практиці ніколи не досягає крайніх значень [5].
Суб‟єктивна оцінка вірогідності досягнення мети є
наслідком відображення у свідомості спортсмена, поперше, своєї власної функціональної і спеціальної
готовності до змагання (тут якраз стає очевидним
зв‟язок між фізичною і техніко-тактичною підготовкою
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спортсмена і його психічним станом перед змаганням і в
ході його), по-друге, передбачуваних і реальних умов
діяльності в змаганнях (включаючи склад і силу
суперників).
На підставі порівняння своїх можливостей з
можливостями суперників в прогнозованих умовах
майбутнього змагання спортсмен оцінює вірогідність
досягнення мети. Таким чином, основними завданнями
психологічної підготовки спортсмена до конкретного
змагання можна вважати: визначення цілей змагань,
створення установки на досягнення цих цілей,
формування упевненості у високій вірогідності такого
досягнення.
Психологічна підготовка спортсмена до кожного
змагання розпочинається з того моменту, коли він
дізнається про можливість (чи необхідність) своєї участі
в цьому змаганні, а закінчується останнім виступом –
фіналом. Цей проміжок часу, як би мінливий він не був,
доцільно розділити на три періоди:
1. перший період – від отримання повідомлення про
майбутнє змагання до отримання відомостей про
розклад і жеребкування;
2. другий період – від ознайомлення з результатами
жеребкування до початку першого етапу змагання (гри);
3. третій період – від початку першого етапу до
закінчення фіналу.
Ці періоди відрізняються конкретними завданнями,
які потрібно вирішувати в ході психологічної
підготовки, а також засобами і прийняттям рішень цих
завдань.
Завдання першого періоду:
1. Попередній збір інформації про змагання та
суперників;
2. Постановка мети участі в змаганні і визначення
загальних завдань (на підставі переробки зібраної
інформації);
3. Програмування засобів рішення загальних завдань
(в даному випадку йдеться про засоби досягнення мети),
постановка приватних завдань і програмування на основі
змістовного аналізу засобів їх рішення;
4. Практична перевірка обраних засобів рішення
приватних завдань і
5. Коригування програми підготовки;
Збереження нервово-психічної рівноваги до початку
змагання.
Завдання другого періоду:
Вироблення програми поведінки і дій в змаганні;
Складання програми першого виступу та збереження
нервово психічної рівноваги до початку першого
виступу.
Збереження нервово-психічної рівноваги до початку
першого виступу – найважливіше завдання цього періоду
психологічної підготовки до змагання. Колись
причинами несприятливих емоційних станів, що
викликали витрати нервово-психічної енергії, були в
основному думки і уявлення про змагання, в теперішній
час спортсмени мають змогу бачити стадіон, майбутніх
суперників, суддів. Таким чином, другий період психічної
підготовки спортсмена до змагання відзначається
великою кількістю і високою достовірністю інформації і є
обмеженим, але цілком достатнім часом для її переробки,

45

необхідністю приймати рішення і діяти на тлі значної
емоційної напруги.
Для регулювання емоційного стану і збереження
необхідної в змаганні нервово-психічної енергії спортсмен користується тими ж способами і прийомами, яким
він навчився в процесі загальної психологічної
підготовки, завчасно.
1. Завдання третього періоду:
2. Накопичення і переробка інформації, що поступає
в ході змагань;
3. Уточнення і зміна програми дій в змаганні;
4. Забезпечення відпочинку між стартами змагань.
Головними причинами нераціональних витрат
нервово-психічної енергії перед змаганням бувають
хвилювання, пов‟язані з думками про можливий
сприятливий або несприятливий його підсумок, про ті
наслідки, які він може мати для спортсмена [1,2]. Для
збереження нервово-психічної рівноваги
корисно
перемикати увагу, думки на справи і заняття, що не
пов‟язані з майбутніми змаганнями. Проте у міру
наближення до змагань робити це стає усе більш важко:
спортсмен вже ні про що не може думати, крім змагань.
Важливо знати, що не всі думки про змагання
викликають небажані хвилювання. Якщо спортсмен
спрямує всю свою увагу та розумову активність на
продумування конкретних прийомів вирішення завдань
змагань, то тим самим він відволікається від думок про
змагання взагалі, про можливу невдачу або великий успіх,
тобто від того, що викликає емоційну напругу і втрату
нервово-психічної енергії.
Забезпечення відпочинку між стартами змагань – дуже
важке завдання третього періоду психологічної підготовки.
Чим ближче до фіналу інтервали відпочинку між поєдинками можуть скорочуватися, а інтенсивність фізичних і
вольових витрат зростати. Усе це може призвести до того,
що на найвідповідальнішому етапі змагань у спортсмена не
буде достатньої фізичної і нервово-психічної енергії. Щоб
цього не сталося, потрібно спеціально організовувати
відпочинок між змаганнями. Усі ці заходи слід проводити в
певній ізоляції. Потрібно відпочивати поза приміщенням,
де проходять змагання. Їх ретельний аналіз краще провести
після закінчення змагань [6].
Основні завдання і засоби психологічної підготовки
спортсмена до змагання в різні періоди тісно пов‟язані
переважно з технічною та тактичною підготовкою
спортсмена. В ході підготовки до змагань тренерові
приходиться вирішувати і тактичні, і психологічні
питання. Взаємозв‟язок тактичної і психологічної
підготовки не вимагає особливих доказів. Але в практиці
часто зустрічається факт розділення тренерами цих
компонентів одного і того ж завдання. Головною
причиною є недооцінка психологічних можливостей
гравців в реалізації тактичного задуму, через що навіть
найкращий тактичний план може з самого початку не
мати шансів на успіх.
Інша причина роздвоєння тактичної і психологічної
підготовки є ще своє ріднішою: тренер залишає за собою
виконання тактичних задумів, передаючи психологові
питання психологічної підготовки, не співпрацюючи і не
консультуючись з ним. Такий підхід до проблеми є
безумовно помилковим.

46

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

Стійкість до стресу – якість спортсмена, яка стабільно
проявляється в складних ситуаціях. Але вона може бути
властивою і команді. Це визначається індивідуальними
особливостями гравців, і багато в чому – стійкістю до
стресу тренера.
Управління психічним станом баскетболістів і усієї
команди – це не миттєва справа керівництва грою
(своєчасні заміни, тайм-аути). Сюди входять і правильно
організована розминка, і установка на гру, і організація
психологічного відпочинку між іграми, і підведення
команди в потрібний момент до піку спортивної форми, і
створення у гравців перспективних цілей, і виховання їх
вольових якостей [2].
Відомо, що спортсмени досить добре уміють як
напружувати, так і розслабляти м‟язи. З такою ж легкістю
вони повинні вміти збуджувати і заспокоювати головний
мозок, нервову систему – саме в цьому і полягає основний
сенс зайняття психічною саморегуляцією. Такого вміння
вимагає специфіка сучасного спорту [6].
Завдання тренера – не лише допомогти спортсменові в
психологічній підготовці, спрямованій на формування
психологічної готовності до кожного конкретного
змагання, але і самому бути готовим використати різні
способи профілактики і регуляції несприятливих
психологічних станів спортсмена, які можуть виникнути в
складних умовах під час змагань і після них.
Психологічна підготовка спортсмена – процес
особистісний. Здійснення його можливе лише в тому
випадку, якщо спортсмен сам активно хоче цього. Звідси
слідує
необхідність
формування
у
спортсмена
позитивного відношення до психологічної підготовки.
Спортсмен має бути переконаний в тому, що якщо
спеціально не займатися психологічною підготовкою, то
результати, показані на тренуванні, не можна не лише
перевершити, але й повторити в скрутних і незвичних
умовах змагання.
Немає необхідності згадувати усі ті випадки, коли в
найвідповідальніших змаганнях при рівній майстерності
виконання техніко-тактичних прийомів перемагала
команда, гравці якої проявили велику волю до перемоги.
Але ж не лише в підйомі «бійцівського духу» полягає
суть психологічної підготовки в спорті вищих досягнень.
Висновки. Несприятлива дія дистресу переможців на
їх психічний стан в майбутніх іграх сильніша, ніж його
вплив на тих, хто отримав поразку. Звідси можуть
виникати поразки після блискуче виграного матчу.
Доводиться спостерігати, як тренер, радіючи успіху

разом з гравцями після матчу не приймає жодних
заходів для ліквідації наслідків дистресу. Адже чим
швидше тренер переведе настрій гравців в спокійне
русло, тим більша вірогідність подальших їхніх успіхів.
Отже, звідси слідує, що психічну напругу
баскетболістів
необхідно
спеціально
регулювати
принаймні в двох випадках: перед відповідальною грою і
після неї, особливо якщо вона закінчилася перемогою.
Подальші наші дослідження спрямовуються на
тактичне вдосконалення, оволодіння самобутньою
технікою, максимальне використання індивідуальних
особливостей психіки і розвиток здібностей баскетболістів. Всі ці практичні питання не можуть ефективно
вирішуватися без урахування даних психології спорту
вищих досягнень.
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METHODS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF BASKETBALL PLAYERS
One of the factors of success of relatively equal levels of physical, technical, and tactical preparation is the psychological
readiness of a sportsman to competition, which is forming in the process of psychological preparation of a human being. It is
necessary to decide constantly the questions of strong-willed and psychological preparation while doing basketball exercises.
The fulfillment of such factor is possible only in the case if a sportsman actively wants this one himself.
Key words: psychological preparation, condition, sportsman, competitions, basketball, stress, game.
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ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Статтю присвячено вивченню характерологічних особливостей підлітків як фактору формування
індивідуального стилю навчальної діяльності. Окреслено погляди вчених про зміст, види, умови становлення
індивідуального стилю діяльності. Охарактеризовано особистісні риси, які складають структуру
характеру. Розкрито психологічні особливості підліткового віку. Представлено результати емпіричного
дослідження характерологічних особливостей підлітків, а саме акцентуацій характеру, типів
темпераменту і залежність від них індивідуального стилю навчальної діяльності підлітків.
Ключові слова: характерологічні особливості, характер, індивідуальний стиль діяльності, підлітковий
вік.
Постановка проблеми. Активний розвиток українського суспільства висуває певні вимоги до своїх громадян.
Розвиток і виникнення нових форм і технологій
діяльності вимагає особистісних характеристик суб‟єктів
діяльності. Тому нововведення в системі освіти України
та розвиток психологічної науки звертають увагу на
підсилення актуальності питання впливу характерологічних особливостей на індивідуальний стиль
діяльності, що проявляється у рівні засвоєння певних
вмінь та отримання навичок тої чи іншої праці. Кожна
особистість має свій індивідуальний стиль діяльності
детермінантною якого є своєрідність характеру.
Проблема формування індивідуального стилю
діяльності у психологічній літературі не є новою і
вивчається досить активно. У працях В.С. Мерліна,
Є.А. Клімова, В.А. Толочека, М.Р. Щукіна та інших
розглянуто базові положення теорії індивідуального
стилю діяльності, визначено основні компоненти та
фактори формування і розвитку.
Також вивчено різні області формування стилів
діяльності: педагогічна (А.Г. Ісмагілов, Н.І. Пентров,
О.А. Хлист
та
інші),
спортивна
(Б.А. Вятеін,
В.П. Мерлінкін, П.В. Токарев В.М. Шадрін та інші),
організаційна (Б.Б. Косов, В.В. Люкін, А.І. Сухаркв та
інші), навчальна (А.К. Байметов, С.Ю. Жданов, Є.А. Сіліна,
М.П. Щукін та інші) Всі ці дослідження присвячені
вивченню індивідуального стилю діяльності у дорослих
людей, молодших школярів, підлітків, юнаків, але дуже
мало робіт присвячено вивченню характерологічних
особливостей юнаків як фактору формування індивідуального стилю навчальної діяльності.
Мета статті полягає у дослідженні характерологічних
особливостей підлітків як чинника формування індивідуального стилю навчальної діяльності підлітків.
Виклад основного матеріалу. Вивчаючи означену
проблему насамперед треба звернути увагу на визначення
та зміст понять: характер, характерологічні особливості,
індивідуальний стиль діяльності та окреслити їх місце в
особистісному розвитку підлітків.
Характер – індивідуальне поєднання стійких психічних
особливостей людини, що обумовлюють типовий для

даного суб‟єкта спосіб поведінки в певних життєвих
умовах і обставинах. Характером називають зазвичай
своєрідність складу психічної діяльності, що виявляється
в особливостях соціальної поведінки особистості, і в
насамперед – у відносинах до професії, людям, самому
собі. Формується і проявляється характер у відношенні до
власної діяльності [1].
Отже можна припустити, що на індивідуальній стиль
навчальної діяльності впливають характерологічні
особливості особистості.
Характерологічні особливості особистості – це
властивості характеру, які формуються протягом життя.
Особливості і властивості характеру складаються з
взаємодії температур та психосоціотипу людини. У
деяких випадках властивості характеру можуть досягати
крайньої форми та переростати в акцентуації характеру.
Характерологічні особливості особистості включають в
себе ряд особистісних рис які формують характер людини:
властивості особистості, що визначають учинки людини у
виборі цілей діяльності (раціональність, чи ощадливість та
протилежні їм якості); риси, що відносяться до звершення
дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей:
наполегливість, цілеспрямованість, послідовність і інші, а
також альтернативні їм; інструментальні риси, безпосередньо пов‟язані з темпераментом: екстраверсія – інтроверсія,
спокій – тривожність,
стриманість – імпульсивність,
перемикаємість – ригідність і інші [2,3].
Індивідуальний стиль діяльності за визначенням
Є.А. Клімова це індивідуальна система прийомів і
способів дії, яка характерна для даної людини і забезпечує
досягнення успішних результатів діяльності.
Індивідуальний стиль діяльності дозволяє людям з
різними особливостями нервової системи, з різним
характером і темпераментом домагатися однакової ефективності при виконанні роботи різними способами [4].
Дослідження С. Мерлін, Є.А. Клімов, довели, що
індивідуальний стиль діяльності не виникає у людини
відразу, стихійно. Він виробляється і вдосконалюється,
завдяки активному пошуку прийомів і способів досягати
кращих результатів, на основі характерологічних
особливостей [4,5].

48

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

Є.А. Клімов визначає структуру індивідуального
стилю діяльності в яку входить два структурні компоненти: ядро стилю, прибудова до ядра.
Ядро стилю включає комплекс властивостей нервової
системи людини які проявляються мимовільно або без
певних зусиль. Ядро складається з природніх особливостей, які або сприяють або перешкоджають успіху.
Прибудова до ядра це якості, які виробляються
протягом життя в результаті пошуку у процесі навчання
та виховання. У прибудову входять особливості пов'язані
з використанням позитивних можливостей суб'єкта і
особливості спрямовані на подолання негативних якостей
які мають компенсаторний характер [4].
Для активного формування індивідуального стилю
діяльності підлітковий вік можна вважати синзетивним.
Підтвердженням вище зазначеного є психологічні
особливості підліткового періоду розвитку особистості.
Підлітковий вік– це один з найважливіших етапів
життя людини. В ньому багато нових починань всього
подальшого становлення особистості. Вік цей нестабільний, важкий і виявляється, що він більше, ніж інші
періоди життя, залежить від оточуючого середовища [6].
Підлітковий період характеризується втратою дитячого
статусу та зберіганням стійких уявлень про свої привілеї як
дорослої людини. Це пояснюється: різкими фізичними
змінами, особливістю сприймання світу, внутрішніми
конфліктами,
нерозумінням
дорослими,
почуттям
самотності та прагнення швидше досягти статусу дорослої
людини. У підлітка складаються і закріплюються риси
характеру на позитивність яких впливають умови
життєдіяльності та розвитку. Негативність рис характеру
призводить до відхилень у становленні особистості,
зокрема у виникненні акцентуацій характеру, які є
поширеними у цьому віковому періоді.
Акцентуаціями є індивідуальні риси особистості, які
за сильної вираженості, несприятливих умов можуть
набувати патологічного характеру, руйнувати цілісну її
структуру [6,8].
Поруч з формуванням рис характеру у підлітковому віці
відбувається активний розвиток психічних пізнавальних
процесів та формування особистості. Провідним видом
діяльності залишається навчальна діяльність, але вона
зазнає певних змін, а у формуванні особистості стрижневим є зростання самостійності й відчуття дорослості.
Навчальна діяльність підлітка характеризується
певною вибірковістю, підвищенням професійного підходу
до навчання. Досягненням підлітка у сфері навчання є
його готовність до тих видів навчальної діяльності, які
роблять його дорослим у власних очах [7,9].
У цій царині доречно згадати «Діяльнісний підхід»
розвитку особистості прибічником якого в психології
були С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв під керівництвом
яких розроблені оригінальні варіанти теорій. «Суб‟єкт у
своїх діяннях не тільки виявляється і проявляється; він в
них твориться і визначається. Тим, що він робить, можна
визначати те, що він є; напрямком його діяльності можна
визначати та формувати його самого» [10].
Отже, формування індивідуального стилю діяльності в
цьому віці відбувається через призму навчальної
діяльності, чинником якого є характерологічні особливості підлітків.

В нашому дослідженні мі розглядаємо стиль
навчальної діяльності як індивідуальну систему прийомів
способі дії яка характерна для підлітків в процесі
засвоєння ним певних знань умінь та навичок, забезпечує
досягнення успішних результатів діяльності
Формальні ознаки індивідуального стилю діяльності
можна представити в такому вигляді:
1) певна незмінна система і способів і прийомів
діяльності;
2) незмінна система особистих якостей;
3) система, що відображає сформовані засоби результативного пристосування до об'єктивних вимог [3,4].
Відповідно мети нашої статті нас цікавить другий від
ознак індивідуального стилю діяльності, а саме система
яка обумовлена певними особистісними якостями.
У означеному дослідженні ми не мали можливості
вивчити всі чинники впливу характерологічних особливостей на формування індивідуального стилю навчальної
діяльності підлітків. Тому для емпіричного дослідження
ми обрали такі аспектах характерологічних особливостей:
акцентуації характеру, тип темпераменту та їх вплив на
індивідуальний стиль навчальної діяльності.
Дослідження включало три етапи:
1. Вивчення характерологічних особливостей підлітків.
2. Визначення індивідуального стилю навчальної
діяльності підлітків.
3. Дослідження значення характерологічних особливостей при формуванні індивідуальних стилів навчальної
діяльності підлітків.
Для проведення експериментального дослідження
було обрано методи: спостереження, тест-опитувальник
Шмішека, модифікований опитувальник для ідентифікації
типів акцентуації характеру підлітків, опитувальник
Айзенка, тест Хони и Мамфорда. визначення стиля
навчання [11].
Респондентами виступили 100 учнів, 7–9 класів.
Аналіз отриманих результатів показав, що у 42%
підлітків не визначено акцентуацій характеру, але є
підлітки в яких яскраво виражений гіпертимний тип
акцентуацій хараетеру – 12%, циклоідний (циклотимний) –
9%, екзальтований – 8%, демонстративний – 11%, тривожний – 7%, дистимічний – 3%.
При вивчені акцентуацій характеру у підлітків за
МПДО нами була виявлена одна особливість, у більшості
випадків – 46% виявляється не просто один тип (або один
змішаний тип), а декілька типів акцентуацій характеру.
Отже, з аналізу даних видно, що у підлітковому віці
відбувається “загострення” окремих рис характеру, які ми
називаємо акцентуаціями, що в дечому і пояснює
труднощі взаємодії з оточуючими, особливу специфіку
поведінки, спілкування тощо. Для кожного типу
акцентуації відповідає індивідуальний стиль діяльності.
Результати визначення типів темпераменту свідчать,
що з означених респондентів: сангвініки – 18%, холерики –
48%, флегматики – 12%, меланхоліки- інтроверт – 22%.
За основу розподілу підлітків за індивідуальними
стилями навчальної діяльності, ми взяли стилі навчання
Хані і Мамфорда.
Отримані результати свідчать, що діти – сангвініки та
холерики по стилю діяльності є активістами, кількість їх
становить 62% – люди не схильні до догматизму, вони з
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ентузіазмом сприймають новий досвід, але не люблять
будувати довгострокові плани і не глибоко засвоюють
нову інформацію. Вони товариські і люблять завжди
перебувати в центрі подій. Схильні до гнучкого мислення,
хоча діють кілька імпульсивно .
Діти – меланхоліки, по типу діяльності є рефлексивними, кількість їх становить 22% – люди більш
обережні і ретельно зважують ситуацію перед тим, як
почати діяти. Вони здаються трохи відчуженими і
холодними, однак вони скрупульозні, методичні і
прислухаються до всіх точок зору. Негативною стороною
«рефлексуючих» є те, що вони повільно приймають
рішення і недостатньо наполегливі
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Діти – флегматики, по типу діяльності є рефлексивними – 9% та теоретиками – 7% – люди з аналітичним
складом розуму, які люблять пропонувати моделі і теорії;
тому вони воліють ясність і логічність у всьому. Не
дивно, що вони дотримуються впорядкованого і
методологічно підходу до набуття знань, віддаючи
перевагу об'єктивну інформацію суб'єктивною. Однією зі
слабких сторін цих людей є те, що вони не виносять
неясності й неоднозначності Результати співвіднесення
акцентуацій характеру, типів темпераменту з індивідуальним стилем навчальної діяльності занесено до
таблиці 1.

Таблиця1
Співвіднесення акцентуації характеру, типу темпераменту та індивідуального стилю діяльності
Типи темпераменту

Типи акцентуації характеру

Сангвініки

Гіпертимний,
Циклотимний,
Демонстративний.
Гіпертимний,
Екзальтований.
Емотивний,
Тривожний,
Дистимічний.
Застрягаючий,
Педантичний.

Холерики
Меланхоліки
Флегматики

За результатами таблиці можемо сказати, що діти
сангвініки які мають гіпертимний, циклотимний та
демонстративний тип акцентуації характеру, у них
переважає індивідуальний стильнавчальної діяльності –
активісти; діти – холерики з гіпертимним та екзальтованим типом акцентуацій є активістами; меланхоліки у
яких тип акцентуації емотивний, тривожний та
дистимічний є рефлексивними; флегматики у яких тип
акцентуації застрягаючий та педантичний є рефлексивними та теоретиками.
Висновки. Дослідження характерологічних особливостей підлітків як чинника формування індивідуального
стилю навчальної діяльності підлітків доводить, що
формування індивідуального стилю навчальної діяльності
певною мірою залежить від характерологічних особливостей підлітка.
Проведена дослідницько-експериментальна робота дає
можливість окреслити перспективу подальшої розробки
зазначеної теми, а саме, вивчення інших чинників
формування індивідуального стилю навчальної діяльності, створення методичних рекомендацій для вчителів,
батьків, щодо сприяння формуванню індивідуального
стилю навчальної діяльності.
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THE CHARACTEROLOGIC PECULIARITIES AS A FACTOR OF FORMING OF EDUCATIONAL
ACTIVITY’ INDIVIDUAL STYLE
The article is devoted to the problem of study the characterologic peculiarities of teenagers as a factor of forming of
individual style of the educational activity. There have been considered some ideas of scientists about context, kinds and
conditions of becoming of the individual style of activity. There have been characterized personal features which create the
structure of the character. There have been defined the psychological features of teen age. There have been presented results
of empirical research of teenagers‟ characterological peculiarities, namely accentuations of character, kinds of temperament
and dependence from them the individual style of teenagers‟ educational activity.
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PROBLEMS OF STUDY OF PERSONALITY
SELF-CONSCIOUSNESS
The article analyzes the aspects of self-attitude in the structure of self-consciousness, personality and selfregulation. The theoretical problems of self-esteem, emotional value attitude, self-respect, self-knowledge and the
problems of the functionality of self-attitude in the formation of a life perspective are revealed and systematized.
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The statement of a problem. The study of personality
self-consciousness is a traditional psychological problem,
but it remains relevant in relation to a wide range of issues
related to the formation of an adapted and creative
personality. Modern interest in the problem of disclosing the
creative potential of the personality involves revealing all its
life relationships in various aspects of self-affirmation and
self-realization, and should focus on the cognition of the
mechanisms that act as internal determinants of the
individual peculiarities of its life realization. This is exactly
what drives the study of personality self-consciousness in all
its diversity.
Analysis of recent research and publications. In
foreign psychological literature, the psychology of selfconsciousness and self-attitude is investigated in the works
of R. Burns, W. James, K. Rogers, M. Rosenberg, R. Wylie,
K. Horney, etc.
A number of theoretical and experimental researches of
domestic
psychologists
(B. Ananiev,
L. Vygotsky,
L. Gozman, O. Leontiev, D. Leontiev, V. Myasishchev,
S. Pantileev, S. Rubinstein, N. Rubinstein, N. Sardzhveladze,
V. Stolin, I. Chesnokov and others) are devoted to the attitude
of the personality to itself. They considered it in the context of
the problem of personality development. Thus, in the works of
V. Stolin, the original psychological concept of selfconsciousness was created, which received empirical
confirmation. O. Sokolova's studies analyzed the features of
neurotic personality self-attitude in details.
Unresolved parts of the common problem. However,
the analysis of the current state of the problem shows that
not all important aspects of the study of personality selfattitude have been reflected in the psychological literature
and are outlined as scientific problems.
How is the tradition of the problematic of self-attitude
combined with the contemporary problems in psychological
science? What are the main aspects of self-attitude and what
are the problems?
It is precisely the clarity of distinguishing aspects of the
study of personality self-attitude that will identify the
existing problems in this psychological topic and outline the
directions of their solution.
The lack of clear terminology has led to the fact that the
terms used by most authors are indistinguishable, most often
are used as synonyms. S. Pantileev emphasizes that “their
(terms) conceptual meaning can be found only in the
framework of specific researches or theoretical constructs.

So there is no strong terminological tradition in this field
yet” [5, p.7].
With regard to empirical studies of the functional purpose
of personality self-attitude, it should be noted that the modern
psychological literature has not investigated the basic laws of
the specificity of the combination of emotional properties of
personality with the components of self-attitude in creative
activity. As the national psychologists (A. Brushlinskiy,
I. Manokha, V. Molyako, Ya. Ponomaryov, V. Romenets,
T. Titarenko, etc.) tend to determine the creative activity of a
person as "his/her amateur activity, self-change, selfdevelopment", we can assume that the problem of self-attitude
is closely connected with the concept of creativity.
Such a view of the problem of self-attitude will not only
enable its in-depth study, but also timely intervention in the
process of forming the life perspective of the personality.
Therefore, the issue of the connection between the selfattitude of the personality and the peculiarities of
constructing the life perspective, and their interconnection,
remains unresearched. Thus, T. Titarenko, analyzing the life
world of the personality, considers the relation to oneself as
a function of coordinates of the life world – relation to one's
own life (psychological time) and relation to other people
(psychological space). "Indeed, in relation to oneself, selfacceptance integrates attitudes towards the degree of selfrealization at every stage of life's journey and attitudes
towards the significant people who surround the person
during one's life" [8, p.139]. According to the author, the
whole way of the world, including the project of future selfaccomplishments, is reproduced in self-attitude in an
abridged form.
There is a need for further study of the relationship of
self-attitude with the experience of psycho-traumatic
situations, namely the influence of self-attitude on the
experience in a psycho-traumatic situation and the
determinants of its change in the experience of difficult life
situations.
Thus, the purpose of the article is to identify the main
aspects of the study of self-attitude and systematize them on
the existing current problems.
Statement of basic materials. Psychological science
considers self-attitude as a settled feeling that arises on the
basis of self-perception, self-esteem, self-image and
evaluation of a meaningful environment. At the level of
consciousness, self-attitude manifests itself in behavior and
activity as a global sense of "for" or "against" itself in the
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form of self-acceptance, autosympathy, self-interest,
expected attitude on the part of others.
Authors such as I. Kon, V. Stolin, R. Burns, and others
consider self-attitude in the structure of consciousness as the
first aspect of its study [1;4;7]. They differentiate knowledge
about oneself, the process of acquiring this knowledge and
the process of self-attitude into a single process of selfawareness. Moreover, self-attitude as a psychological
formation is connected with self-concept, self-image, selfesteem, self-setting, etc. Each of these components of selfawareness is characterized by a certain cognitive content and
emotional color.
In disclosing the essence of a person's attitude to oneself,
four categories are most often used: "general" or "global
self-esteem", "self-regard", "self-attitude" and "emotional
value attitude to oneself".
Global self-esteem became the subject of psychological
analysis thanks to the studies of W. James (1890), who was
one of the first to address the problem of studying and
defining the self-concept [2]. W. James divides the global "I"
of a personality into "I am conscious" and "I am as object".
He regards these categories as two sides of the same
cohesion that exist simultaneously. On the one hand, a
person has consciousness, and on the other – he is aware of
himself as one of the elements of reality. Personality, when
describing one's qualities, always gives them certain grades.
Therefore, any reflexive act involves the identification of the
"I am as object" and at the same time establishes an
inseparable link between the subject and the object. In
reviewing the criteria for such an assessment, James points
out that “self-esteem depends on who we would like to be,
what position we would like to take in this world; it serves as
a point of reference in evaluating our own successes or
failures” [2, p.35]. Later, he referred to this provision as
"James's postulate" [1, p.48], and to his approaches as
"fundamental" ones [1, p.49].
Based on them, Burns views the self-concept as a set of
ideas of a person about themselves, a set of evaluative
characteristics and related experiences. The structure of the
self-concept of R. Burns includes the following components:
the self-image is the individual's representation of himself;
self-esteem is the affective evaluation of this idea, which is
manifested in the acceptance or rejection of specific features
of the self-image; a potential behavioral response that is
caused by the self-image and self-esteem [1, p.32]. The
"self-image" or "self-picture" is a descriptive component of
the self-concept, and the component that reflects the attitude
to the self, according to the scientist, is self-esteem or
acceptance of self. On this basis, "a positive self-concept can
be equated with a positive attitude to oneself, to self-respect,
to self-acceptance, to feeling of one's own worth" [1, p.37].
The structure of self-esteem is the problematic issue in
the study of self-attitude in the aspect of self-awareness.
The subject of self-acceptance and self-esteem of a
person can be his body, abilities, social connections, etc.
According to this, there is a system of partial estimates.
Summarizing these ideas, I. Kon writes that global selfesteem "is a common denominator, the final dimension of
"I", which expresses the degree of acceptance or rejection of
the individual himself, a positive or negative attitude to
himself, derived from the set of individual self-esteem" [4,

p.71]. On this basis, we can assume that the structure of selfesteem is the level of partial self-esteem and the level of
generalized self-esteem. Unfortunately, this view is not
empirically proven.
In domestic psychology, the global self-esteem is
generally understood to mean a particular affective personality
formation that results from the integration of self-knowledge
and emotional and value self-attitude (I. Chesnokova) or a
general sense of "for" and "against" oneself as a set of positive
and negative moments of self-esteem (V. Stolin). In the
process of formation of global self-esteem the following
mechanisms are distinguished: projection of conscious
properties on an internal standard (V. Safin); the opinion of
the individual about himself, in which he or some aspects of
his "I" correspond to the desired properties, comparing the real
"I" with the ideal "I" (L. Gozman, K. Rogers); reflection by
the subject of information about oneself in terms of a
particular value system (G. Vilitskas); personal understanding
of one's self-worth, reflecting the subjective significance of "I"
(R. Burns); evaluation of their characteristics that promote or
impede self-realization (S. Pantileev, O. Sokolova, V. Stolin).
The analysis of psychological mechanisms of formation
of global self-esteem allows, according to I. Kon, to argue
that it is based on such processes as the digestion of external
evaluations by the subject (this may be a direct reflection of
other people's evaluations, and an aligning with other), social
comparison by signs of "better – worse" or "like – unlike"
and self-attribution, when an individual makes judgments
about himself and his internal states, observing and
evaluating his behavior in different situations.
It should be noted that in domestic psychology the
concept of holistic self-esteem has not developed. Thus,
global self-esteem of a personality is traditionally regarded
as derived from its partial self-esteem.
There are three approaches in describing the mechanisms
of formation of global self-esteem. It is being considered:
– as an amount of partial self-esteems related to different
aspects of the self-concept;
– as an integral self-esteem of the partial aspects,
weighted by their subjective importance;
– as a hierarchical structure that includes partial selfesteems integrated into the realms of personal
manifestations, with the generalized “I” at the top of the
hierarchy [5].
The next problem in the study of self-attitude of a
personality in the aspect of self-consciousness is his study as
a component of self-consciousness. Most often, the notion of
"emotional value self-attitude" is used to refer to self-attitude
as a structural component of self-consciousness.
The theoretical foundations for understanding selfattitude as a component of self-consciousness were formed
by I. Chesnokova, who introduces into scientific circulation
the concept of "emotional-value self-attitude", which she
defines as "a specific kind of emotional experience, which
reflects own attitude of the person to what he learns about,
understands, "discovers" about himself "[9]. Experience is
understood as an internal dynamic basis, a way of existence
of self-attitude, through which a person realizes the value
sense of own attitude to himself.
Formation of self-attitude as an affective component of
self-consciousness is carried out at two levels of self-
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knowledge. At the first level, emotional and value selfattitude arises as a result of a person's relationship with
others. The result of such self-knowledge is the individual
images of himself and his behavior, which seem to be tied to
a particular situation. The leading forms of self-knowledge
within the comparison "I – the other" is self-acceptance and
self-observation.
At the second, more mature, level of self-knowledge the
formation of self-attitude is realized within the framework of
the comparison of "I – I" through internal dialogue. The
leading forms of such self-knowledge are self-analysis and
self-awareness [9].
S. Pantileev and V. Stolin consider self-attitude as a direct
presence in the mind of the personal meaning of "I". Selfattitude here is not based on an assessment of the social
desirability of perceiving oneself, and is not a direct
consequence of knowledge of oneself, though derived from it.
This approach is based on the idea that self-attitude is based
on the assessment by the personality of his / her self, his or her
own traits in relation to motives that express his / her need for
self-realization [5; 7].
Self-esteem within the framework of this approach is
understood as formed in the process of correlation of one's
own personality characteristics with the motives of one's
self-realization. Self-attitude is semantically formed
(cognitive component) and experienced (emotional
component) in the subject's mind. The cognitive component
of self-attitude in consciousness is expressed in the
subjective appropriation of characteristics to oneself, that is,
in self-acceptance, emotional one – in the creation of
emotions, feelings directed at oneself [7].
Assessing by the personality of own "I" does not prevent
it from being understood as a reflection of one's attitude to
oneself (feelings of "for" or "against" oneself). This feeling
is characterized by relative stability, amodality and little
depends on actual self-acceptance. At the same time, the
sense of "for" and "against" oneself is traditionally regarded
as a stable personality characteristic. This is the second
aspect of consideration of self-attitude.
Therefore, global self-esteem is the psychological
concept that most closely reflects one's attitude to oneself as
an experience of one's self. This feeling is a stable psychic
formation and manifests as a personal characteristic
(property).
Being a stable personality characteristic, self-attitude is
closely related to other personality characteristics and
influences the formation of the content, structure and form of
manifestation of the system of psychological characteristics
of the individual (I. Chesnokova), with the purpose of one's
life and activity, with its value orientations, it is the most
important factor of formation and stabilization of its integrity
(B. Ananyev, G. Allport).
It should be noted that the term "global self-esteem" was
substituted by the term "self-respect".
In Western psychology, "self-esteem" is most often
considered in connection with the study of ideas of
personality about oneself as a system of social attitudes. In
this case, the setting means a hypothetical construct, which
indicates the state of readiness based on past experience of
the person, directing, distorting or otherwise affecting his
behavior.
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There are two approaches to defining the content of selfrespect as an establishment by nature.
The first approach considers self-respect as a general
setting of personality in relation to one‟s value [6]. Selfrespect is understood as a positive or negative attitude,
directed at a specific object, called "I", which includes
cognitive (knowledge about oneself, self-concept, qualities),
emotional (evaluation of these qualities and related feelings
relative to oneself) and practical components.
The second approach understands self-respect as an
emotional component of the setting [1; 4].
However, regardless of whether self-respect is considered
as a setting or as its emotional component, a significant
characteristic of self-respect is its ability to regulate the actual
behavior of a person, which determines the third aspect of the
study of self-attitude of a personality.
According to I. Chesnokova, a person with high selfrespect believes in oneself, believes that he can overcome his
shortcomings. The developed positive sense of self, as a
stable personality characteristic, is the central link of the
inner mental world of a person and underlies the unity and
integrity of one's personality, harmonizing and ordering
internal values, completes the structure of character. The
attitude of the personality to oneself influences the
manifestation of social activity of the individual, determines
its adequacy and differentiation [9].
The understanding of self-attitude as a setting formation
has been explained in the studies of those researchers who
build their visions of this phenomenon on the basic
provisions of the theory of dispositional regulation of social
behavior by I. Kon [4] and the theory of installation by
D. Uznadze [6].
Thus, I. Kon defines self-respect as an emotional
component of a particular constituent system, the "selfimage," as a personal evaluative judgment expressed in the
individual's setting toward himself, which indicate the
measure of the individual's ability to succeed.
Representatives of the school of D. Uznadze also define
the constituent formation of a person's attitude towards
oneself. In this tradition, N. Sardzhveladze elaborated the
conceptual model of self-attitude as a social setting.
According to the researcher, the attitude towards oneself
together with the social status and the setting of the
personality to the outside world constitutes the content of the
"personality – the social world" system and is one of the
structural units of the dispositional core of the personality. By
disposition, the author understands "the tendency to a certain
interaction of personality with society and oneself ... as some
willingness or fixed setting of the subject of life" [6, p. 192].
Thus, researchers who define self-attitude as a constituent
entity, focus their attention on its place in the system of selfregulation. In this case, self-regulation is understood as the
process of organizing the personality of one's behavior,
"which includes the results of self-knowledge and emotional
value attitude to oneself" [9, p.126].
Conclusions. In the course of the theoretical analysis,
three aspects of consideration of the attitude of the person to
the self were revealed:
– understanding self-attitude as an affective component
of self-consciousness (self-attitude in the structure of selfawareness),

54

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

– as personality characteristics (self-attitude in the
personality structure),
– as a component of self-regulation (self-attitude in the
system of self-regulation).
Thus, three aspects of consideration of self-attitude in
psychological literature identify two directions of problems
of studying self-attitude of a personality. These are the
problems of the content and nature of self-attitude and
problems of its functional purpose.
Prospects for further researches. Problems of the
content and nature of self-attitude and problems of its
functional purpose are considered in relation to each other
and indicate the need for a systematic study of self-attitude
of a personality, its determinants, constituents and realizing
manifestations.
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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
В статті розглянуті аспекти самоставлення в контексті самосвідомості, особистості, саморегуляції. На їх
основі виявлені та систематизовані теоретичні проблеми самооцінки, емоційно-ціннісного ставлення, самоповаги,
самопізнання та проблеми функціонального призначення самоставлення в формуванні життєвої перспективи.
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TO THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS PSYCHICAL STATE
The article is devoted to theoretical analysis of psychological category "psychical state" and its diagnostics. The
basic directions of research of psychical states of the person in psychological science are defined. Approaches to
development of methods of diagnostics of psychical states are generalized. The basic principles of diagnostics of
psychical states according to the physiological, psychological and behavioral levels are analyzed. It is generalized
that the functional state in diagnostics is considered as a masking factor or, conversely, contributing to the
manifestation of individual personality traits. Research paradigms and main ways of diagnostics of psychical states
of a person are analyzed. The list of main disadvantages of functional tests as methods of diagnostics of functional
states of a person is revealed. The special value of validity of methods of diagnostics of mental states is emphasized.
Key words: mental state, diagnostics, methods.

Target setting. Psychical state is a temporary,
dynamic characteristic of human mental activity. This
concept is used in psychology to conditionally distinguish in
the psyche of a person about unstable, variable aspects of it,
in contrast to such characteristics as a psychic property,
which indicates the stability of the manifestations of the
psyche, their attachment and repetition. Psychical state is a
holistic characteristic of mental activity over a period. It has
a beginning and an end, changes over time under the
influence of various factors (both external and internal). The
psychical state is reflected in the peculiarities of mental
processes (perception, memory, attention, etc.). It appears in
activity and behavioral responses and includes experiences.
Subjective experience of the condition may not fully
correspond to the outwardly expressed characteristics. This
fact is especially important to take into account in the
diagnosis of psychical states, seeking to evaluate their
different sides.
Psychical states differ in some relationships. As a result,
there is no single universal classification. Therefore,
depending on the research or practical problem, as well as
the theoretical views of psychologists, there are different
reasons for their classification. Thus, ND Levitov suggested
dividing them into states pertaining to cognitive activity,
emotions, and will (by analogy with the classification of
mental processes). In medical psychology, pathological
forms of mental states are distinguished and studied. It is
possible to distinguish psychical states depending on the
activity performed by the individual – play, training, work,
sports.
Of particular practical importance is the diagnosis of
human conditions in the performance of their work. In the
psychology of labor and ergonomics, the term "functional
states" is used to refer to the conditions studied and
diagnosed there. This emphasizes, first, the attribution of
states to the activity of individual organs, physiological
systems and the body as a whole, and secondly, indicates
that it is a condition of working people (states in the
performance of activities). The specificity of this aspect of

research and diagnosis of conditions is that they are
considered for the effectiveness of their activities, their
correlation with the capabilities of a person in one condition
or another, to successfully perform a certain type of activity.
Therefore, special attention is paid to the states of fatigue,
monotony, stress, anxiety.
The goal of the work is to analyze psychological
literature on the problem of diagnostics the nature and
features of psychical states of personality.
Presentation of the main material. Psychical states
were first the subject of systematic scientific analysis in
research of M. Levitov [4]. Some problems of psychical
states of the individual dedicated to the work of many other
native as well as foreign researchers (L. Berkovitz,
V. Bekterev, V. Vilyunas, B. Dodonov, K. Izard, E. Ilyin,
O. Kovalev, M. Korolchuk, V. Krainyuk, K. Platonov,
S. Rubinstein, T. Shingarov, O. Chebikin, P. Jacobson, and
others). The psychical states of personality include the
manifestation of feelings (mood, affect, euphoria, anxiety,
frustration, etc.), attention (focus, inattention), will
(determination, bewilderment, alertness), thinking (doubt),
imaginations (delusions) [2].
The concept of "functional state" originally emerged and
developed in physiology. It is in physiology that much
attention has always been paid to the study of conditions.
Especially the brain and nervous system. Thus, it is
considered the most important task to study the states of
higher nervous activity, considering their physiological
mechanism of mental states, and psychology – the science of
internal (psychical) states [7].
The analysis of only the physiological basis of mental
states can be considered sufficient. Each state has a variety
of manifestations relating not only to the physiological, but
also to the psychological and behavioral levels. Researchers
of this problem consider psychical states as a complex
systemic response of a person in response to external
influence, which is manifested in both physiological and
psychological reactions. Functional status is understood as "an
integral complex of cash characteristics of those functions of
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human qualities that directly or indirectly determine the
performance of the activity" [1]. Therefore, changes in the
condition of the working person can be recorded by
registration as the functioning of various physiological
systems (cardiovascular, respiratory, endocrine, motor, etc.),
as well as the course of the basic mental processes
(perception, memory, attention, etc.) and the severity of
subjective experiences (fatigue, lethargy, powerlessness,
irritation, etc.). Multilevel mental states are manifested in
various campaigns to their diagnosis.
The problem of diagnosing conditions in differential
psychological and psychodiagnostic studies is of secondary
importance. This is due to the fact that diagnostics as applied
science, its main purpose is to find and measure relatively
stable human properties, which allow to build long-term
forecasts. In this regard, diagnostic techniques are subject to
special testing for reproducibility of diagnostic results at
repeated examination.
Moreover, often functional states in diagnosis are
regarded as a masking factor or, conversely, contributing to
the manifestation of individual traits. In both cases, the
condition reduces the accuracy of estimates of the latter,
prevents objective diagnosis and prognosis. Therefore,
traditionally, books on psychological testing and differential
psychology have no sections on mental states.
At the same time psychodiagnosis of mental states can
have a special applied value. Measurement of conditions of
people arising in the process of activity can be used to
develop recommendations on the organization of work and
rest, to optimize the process of performance, normalization
of working conditions, normalization of workloads, etc.
These tasks (among others) were successful in psychotechnics
in the 20–30's of the XX century. Diagnosis of the mental
states of individual individuals is needed to determine their
fitness in extreme situations, to assess their reliability in
difficult and dangerous situations, to prevent "forbidden"
conditions, to make recommendations for the correction of
conditions.
The development of methods for the diagnosis of
psychical conditions is associated with the solution of a
number of problems arising from their specificity as
dynamic formations of multilevel nature. For these methods,
homogeneity indicators are used, but the notion of retest
reliability can be applied to them, since it is impossible to
reproduce diagnostic results in repeated measurements.
The same methods as for other diagnostic tools are used
to establish the validity of mental health diagnostic
techniques. This emphasizes the special value of validity in
content, since the condition is a complex reaction of a person
with many symptoms, and it is difficult to expect in each
case the manifestation of their totality. The problem of
norms, according to psychologists who deal with these
issues, should be treated differently, turning into a problem
of "background" or "background level of status" [3].
The main difficulties in the diagnosis of psychical states
are related to their multilevel and the large number and
variety of factors on which they depend. Considering the
condition as a complex systemic reaction of a person to
influence, psychodiagnostics develop different methods of
their assessment. Usually there are three groups –
physiological, behavioral and subjective (VP Zinchenko,

Yu.K. Strelkov). There is another classification proposed by
AB Leonova, which distinguishes physiological and
psychological methods.
In physiological methods, various parameters of the
central nervous system, as well as vegetative shifts, are used
as indicators of functional states. Among them are
electroencephalogram (EEG), electromyogram (EMG), skingalvanic reaction (KGR), heart rate, vascular tone, pupil
diameter and others. Depending on the nature of the
functional state, various physiological indicators and their
combinations are more suitable than others. Yes, brain
electrical activity has traditionally been a direct indicator of
an individual's level of activation. Tensions and fatigue
associated with high energy costs are manifested in
increased gas exchange and increased heart rate. OAG is
used to diagnose emotional states.
The main difficulties in the use of physiological
indicators are related, first of all, to the problems of
establishing the standard level of functioning of
physiological systems and the nonlinearity of their shifts;
secondly, with the need for special equipment and often
complicated measurement techniques; thirdly, with
variability of physiological parameters of different
individuals [5].
Psychological methods for the diagnosis of functional
conditions include assessing the success of a particular
activity. Changes in the number, quality and speed of its
implementation are indicators of shifts in the state. Often,
the parameters of real work activity are analyzed.
However, despite the fact that psychical states affect the
success of the activity, the external manifestations of the
dynamics of its effectiveness can not be made unequivocal
conclusions about the presence of a condition. For example,
an increase in the number of marriages, a decrease in the
speed of work can be explained by many reasons unrelated
to the change in psychical state. In addition, quantitative
performance indicators are not found in some activities.
Therefore, the most appropriate psychological tools for
the diagnosis of psychical states are recognized as special
short functional tests that characterize the effectiveness of
various mental processes in the performance of certain tasks.
As such, practically any method can be used to assess
perception, attention, memory, thinking and other mental
functions. The most commonly used for the assessment of
mental states include proofreading tests, Schulte tables,
characterizing attention, the method of pairwise associations,
Ebbinghaus technique, methods of continuous Kraepelin
calculation and elementary Pieron-Ruzer encryption,
designed to assess memory and thinking.
In addition, the methods used to measure the absolute
and differential sensitivity of different analyzer systems are
used. These are known techniques for determining the
critical fusion blinking frequency (CCHM) and detecting the
dynamics of sequential images.
In addition, the methods of evaluation of motor functions
(measurement of reaction time when performing various
sensorimotor tasks, test) are used.
As indicators of changes in mental states in functional
tests are used the success and speed of the tasks. There is a
search for integral criteria for evaluating shifts in psychical
states.
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As the main drawback of functional tests as methods of
diagnostics of functional states, psychologists see differences
in the content of tasks performed during diagnosis, on the one
hand, and in the process of real activity, on the other.
Therefore, it is often impossible to predict the occurrence of a
particular state in the activity based on the functional test
used. In some cases, this can be explained by the use of any
compensatory mechanisms, such as the mobilization of
additional energy resources in the event of fatigue, if the work
is particularly responsible and meaningful.
In addition, the lack of functional tests shows that with
their help it is possible to obtain only an external evaluation of
the function performed without identifying the causes and
mechanisms of the changes [6]. The fact that these shifts can
be nonspecific (ie, the same changes occur in different mental
states), which makes it necessary to obtain information about
the condition as a complete systemic response, including the
use of special adaptation mechanisms. Therefore, it is
considered appropriate to use not one, but a set of functional
tests that are susceptible to influence, which leads to a change
of state, and the evaluation of the latter should be based on the
analysis of the specific combination of data of all methods.
Along with functional tests that reflect the real dynamics
of mental processes under the influence of shifts in psychical
states, psychologists are widely used to diagnose the latest
questionnaires of different types, allowing to identify the state
through complexes of subjective feelings and experiences of
the individual. Despite a number of difficulties associated with
the use of questionnaires (the tendency of their results of the
effects of attitudes, motivation, dependence on the skills of
reflection, etc.), we can not deny the need to take into account
the experiences of the latter. Diagnosis of mental states requires
the need for a comprehensive approach, consisting in the assessment of physiological functions, the dynamics of mental processes and the severity of subjective feelings and experiences.
The development of questionnaires aimed at the diagnosis
of psychical states involves careful identification of the
subjective symptoms of the experiences of the measured
conditions. Questionnaire forms are diverse. In some of them,
the various symptoms of mental states, presented in the form
of verbal descriptions, the subject must correlate with their
own feelings and experiences and answer on a dichotomous
principle ("yes" or "no"). Quantitative assessment of the
severity of each symptom is not required, and the conclusion
about the presence and levels of functional status is based on
the number of these symptoms. This is how the Taylor
Personal Anxiety Scale is built. The disadvantage of this type
of mental health questionnaire is that the indicator of the total
number of these symptoms is too rough and rough.
Another form of questionnaires is presented as a list of
statements describing the symptoms of mental state, and the
subject should evaluate the severity of each of them, using
the proposed scale of adjectives (usually three to five-step).
For example, in the Asthenic Status Scale, each of which
should be evaluated against its own state on a four-point
scale ("wrong", "apparently, yes", "true", "quite true").
Another form of questionnaire offers the subject a list of
situations that cause a certain condition, and the subject is
required on a certain scale to evaluate each situation in terms
of how it can cause the condition. This is the scale of
O. Kondash's social and situational anxiety scale.
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And finally, another form of questionnaire involves
subjective scaling of symptoms of their own states by a
number of quantitative gradations given by the psychologist.
These questionnaires are usually presented with either a pair
of polar features ("passive – active") or a separate brief
statement ("weakness", "tired", "rest", etc.). The subject is
required to evaluate the severity of each symptom,
correlating the intensity of one's own experience with a
given rating scale. Bipolar scales are modifications of the
famous semantic differential method by Ch. Osgood, and
monopolar scales are variants of so-called adjective lists.
Individual questionnaires differ in the number of mental
state symptoms included in their composition. An analysis of
their comparative effectiveness has led psychologists to
conclude that the volume of signs should not be excessive, and
its reduction should be accompanied by the inclusion in the
questionnaire not of minor, but the most significant, key
symptoms.
One of the problems that arises when designing any
questionnaire is the accuracy of the wording, the choice of the
many words that exist in each language to indicate the
symptoms of psychical states, the clearest and most
understandable of those for whom the questionnaire is
intended.
When developing techniques for subjective scaling, the
question arises about the dimensions of scales. As a rule,
scales containing 5, 7 or 9 gradations are used, but there are
attempts to increase the gradient dramatically (up to 100).
Use non-graded and graphical scales when the subject on a
line segment should mark the distance subjectively
corresponding to the intensity of the scaled experience.
Conclusions. Concluding the discussion of issues related
to the methodological support of the diagnostic practice of
psychical state assessment, it should be noted that the main
line of development is associated with the use of complex
methods that allow to measure the condition at the same time
using qualitatively different indicators. Such an integral
assessment is considered to be the most adequate, reflecting
psychical state in the form of syndrome of objective
indicators. The development of diagnostic methods that
allow receiving information about structural adjustments
occurring in the activity of functional systems and reflecting
the dynamics of states is considered perspective.
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ДО ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ
Стаття присвячена теоретичному аналізу психологічної категорії "психічний стан" та його діагностиці.
Визначено основні напрями дослідження психічних станів людини в психологічній науці. Узагальнено підходи до
розробки методів діагностики психічних станів. Проаналізовано основні засади діагностики психічних станів
відповідно до фізіологічного, психологічного і поведінкового рівнів.Узагальнено, що функціональний стан в
діагностиці розглядається як фактор, що маскує або, навпаки, сприяє прояву індивідуальних рис особистості.
Проаналізовані дослідницькі парадигми та основні шляхи діагностики психічних станів людини. Розкрито перелік
основних недоліків функціональних проб як методів діагностики функціональних станів людини. Підкреслено особливу
цінність валідності методик діагностики психічних станів.
Ключові слова: психічний стан, діагностика, методи.
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МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ
ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
У статті розкриваються особливості організації моніторингових досліджень оздоровчої функції освіти
за допомогою розробленої комп'ютерно ії програми «Моніторинг фізичного розвитку та стану здоров‟я
учня», яка допомагає зберігати результати тестування й оцінювати їх відповідність нормативам,
аналізувати динаміку показників здоров'я, проводити їх експертизу для кожного учня, класу.
Ключові слова: моніторинг здоров‟я, тести, комп‟ютерна програма.
Постановка проблеми. Актуальність роботи.
Поняття «людина», «життя», «здоров‟я» взаємопов‟язані
та взаємозалежні. Останнім часом, у вік глобальних змін
у природі внаслідок техногенного розвитку суспільства,
урбанізації населення в століття високих технологій та
зростаючого обсягу інформації на тлі різкого зниження
якості життя, посилення демографічної кризи склалися
стійкі негативні тенденції в динаміці стану здоров‟я
дітей та підлітків.
Поліпшення становища – основна мета суспільства, бо
саме діти визначають майбутній добробут країни, подальший економічний і духовний та науковий розвиток,
рівень життя, культури. Нація, що не турбується про
здоров‟я своїх дітей, приречена на вимирання.
Проте на сьогодні здоров‟я молодого покоління країни
викликає дуже серйозні побоювання фахівців. А тому в
усіх сферах життєдіяльності суспільства мають відбутися
кардинальні зміни. Завдяки цьому виникає потреба у
нових підходах, спрямованих на становлення, розвиток і
соціалізацію учня: проведення психолого-розвивальних,
корекційних, оздоровчо-реалібітаційних заходів тощо.
Відповідно, головними завданнями сучасної школи є
виховання здорової особистості, орієнтованої на здоровий
спосіб життя; організація освітнього та виховного
простору так, щоб не зашкодити здоров‟ю дитини;
використання доступних засобів охорони здоров‟я і
розвитку школяра. Нова якість освіти може бути
досягнута лише при створені певних умов, спрямованих
на збереження та зміцнення здоров‟я учнів [1;2;3].
Отже, створення такої системи освіти, яка
виховуватиме освічену культурну людину, зберігатиме і
зміцнюватиме її здоров‟я – це одне з головних завдань
сучасного суспільства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Міністерством освіти і науки України наполягає на тому,
що заклади освіти мають звернути увагу на необхідність
визначення рівня та показників здоров‟я учасників
навчально-виховного
процесу
[3,4],
проведення

роз‟яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності
контролю за реальним станом здоров‟я дітей та
інформувати про це адміністрацію навчального закладу,
спрямовування роботи педагогів на надання допомоги
учням із метою усвідомлення останніми реального стану
власного здоров‟я та заходів, спрямованих на його
збереження. Ця думка також підтримана вітчизняними та
зарубіжними науковцями-педагогами й методистами
Г. Апанасенко, В. Бобрицькою, Е. Буличем, С. Волковим,
М. Гончаренко, М. Гриньковою, В. Грушко, Л. Животовською,
Г. Жуковим,
І. Муравйовим,
Л. Поповою,
Г. Шаповаловою та ін.
Здоров‟я молоді нашої країни та якість відповідної
освіти проголошено національними пріоритетами [4],
що, у свою чергу, обумовлює потребу запровадження
цілісної системи моніторингу як комплексу заходів
щодо збирання, опрацювання та розповсюдження
інформації про стан навчального процесу й прогнози
його розвитку в аспекті здоров‟язбереження молодого
покоління (В. Поуль, [8]).
Відповідно, мета цієї статті – розробити систему
моніторингу показників фізичного розвитку, функціональної та фізичної підготовленості, стану здоров‟я учнів
для подальшої її реалізації із застосуванням сучасних
інформаційних технологій через програмний додаток.
Методологічною основою статті є аналіз та синтез
теоретичних і прикладних психолого-педагогічних
досліджень щодо феномену здоров‟я людини, аспекти
його відслідкування, корегування, відновлення в
молодого покоління в період шкільництва, включаючи
фактори природного середовища, гігієнічних навичок,
педагогічного супроводу. Важливого значення набувають ідеї індивідуального підходу в розробці та
апробації системи моніторингу за станом здоров‟я учня
в процесі урочної та позаурочної діяльності в контексті
практичної діяльності вчителя фізичної культури.
Наукова новизна цієї праці полягає в теоретичному
обґрунтуванні моніторингової системи фізичного

60

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

розвитку та стану здоров‟я учня, її впровадження
шляхом створення комп‟ютерної програми, що
дозволить із залученням інформаційно-комунікаційних
технологій: 1) зберігати результати тестування й
оцінювати їх відповідність нормативам; 2) за розробленими критеріями аналізувати динаміку показників
здоров‟я, проводити їх експертизу для кожного учня,
класу. Без цієї інформації неможливо визначити, що
необхідно для нормального розумового й фізичного
розвитку школяра, які науково обґрунтовані рішення
повинні бути прийняті щодо коригування навчання з
метою забезпечення збереження й зміцнення його
здоров‟я.
Виклад
основного
матеріалу.
Особистісноорієнтовний підхід у фізичному вихованні здійснюється
шляхом індивідуального фізичного вдосконалення
школярів. Кожен учень має знати рівень свого здоров‟я
(за результатами медичних оглядів у школі), фізичного
розвитку (за даними антропометрії), фізичної і рухової
підготовленості (за експрес-тестами), і згідно з цими
параметрами прокладати індивідуальний шлях занять
фізичними вправами (у школі та вдома), відповідно до
його віку (В. Ареф‟єв, [6]).
Для досягнення таких цілей автором статті й
розроблено проект комп‟ютерної програми «Моніторинг
фізичного розвитку та стану здоров‟я учня».
Її призначення допомогти вчителеві-практику виконати
низку першочергових завдань:
– здійснити комплексну характеристику стану
фізичного розвитку та функціонального стану здоров‟я
учнів для розробки індивідуальної системи фізичних
вправ;
– відслідковувати динаміку показників фізичного
розвитку й фізичної підготовленості різних вікових
груп;
– розробка методичних рекомендацій батькам учнів,
які потребують корекції;
– розробка методичних рекомендацій для класних
керівників та вчителів-предметників щодо моніторингу
фізичного розвитку та функціонального стану школярів
упродовж їх навчального дня.
З метою оцінки здоров‟я дітей та підлітків у
відповідності до існуючих уявлень використовується 5
критеріїв: рівень фізичного розвитку, ступінь його
гармонійності, відповідальності біологічного віку до
календарного; рівень функціонування головних систем
організму; рівень фізичної підготовленості; ступінь
стійкості організму до несприятливих дій довкілля;
наявність або відсутність хронічних хвороб.
Робота у комп'ютерній програмі «Моніторинг
фізичного розвитку та стану здоров‟я учня» вимагатиме
необхідні прибори: секундомір, сантиметрова стрічка,
динамометр, спірометр, тонометр.
Рівень фізичного здоров‟я оцінується у балах (від
одного балу до п‟яти) і за допомогою кольоровим позначок: критичний – 1 бал (червоного кольору), низький –
2 бали (червоного кольору), середній – 3 бали (жовтого
кольору), достатній – 4 бали (зеленого кольору), високий –
5 балів (зеленого кольору).
Моніторинг здоров‟я здійснюється за комплексом
діагностичних досліджень протягом тривалого часу.

Результати досліджень різних років порівнюються й
робиться висновок про позитивні чи негативні зміни в
організмі. Таким чином можна отримати знання про стан
здоров‟я та коригувати його, змінюючи спосіб життя,
харчування чи руховий режим [5].
Основа методики комплексного педагогічного моніторингу – тестування. Відстежуючи динаміку показників
здоров‟я, учитель здійснює індивідуальний підхід до
фізичного виховання, виявляє причини невдалих
результатів, веде пошук шляхів оптимізації навчального
процесу. У цьому безпосередньо задіяно й учня [7].
Результати комплексних моніторингових досліджень,
що дозволяють відслідковувати динаміку показників
фізичного розвитку і фізичної підготовленості різних
вікових груп, можуть використовуватися як ефективний
засіб для здійснення заходів зі збереження та зміцнення
здоров‟я, у тому числі за рахунок профілактики
захворюваності.
Уміння та навички оцінки власного здоров‟я за
простими тестами й результатами самоконтролю мають
особистісну цінність для кожної людини.
Учителі фізичної культури своє завдання вбачають у
тому, щоб підвищувати рівень культури здоров‟я учнів,
постійно формуючи їх здоров‟язберігаючу компетентність.
Фізичну повноцінність дитини характеризують:
– гармонійність розвитку;
– нормальне функціонування серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової та інших систем організму.
Комп'ютерна програма «Моніторинг фізичного
розвитку та стану здоров‟я учня» складається з 3 частин:
І частина. Рівень психофункціонального стану та
фізичного здоров'я учня 2 рази в рік – вересень – квітень
ІІ частина. Рівень фізичної підготовленості учня. 2
рази на рік – жовтень, квітень травень.
ІІІ частина. Щоденник здоров'я (протягом усього
навчального року).
У перший частині розкривається методика
визначення рівня психофункціонального стану та
фізичного здоров'я учня.
– рівень фізичного розвитку та морфо-функціонального стану здоров'я учня;
– рівень розвитку м‟язової системи учня;
– рівень функціонального стану дихальної системи;
– рівень функціонального стану серцево-судинної
системи;
– психомоторний рівень координаційної функції
нервово-м'язової систем
Рівень фізичного розвитку та морфо-функціонального стану здоров’я учня складається з:
– антропометричних показників (зріст стоячи, зріст
сидячи, індекс пропорційності, вага);
– оптимальної ваги тіла за формулою Брунхарда;
– формули для розрахунку основного обміну
(ккал/добу);
– визначення індексу маси тіла, Кетле;
– визначення індексу потужності Шаповалової;
– вимірювання окружності голови;
– вимірювання окружності грудної клітки, см;
– визначення індексу Пушкарьова;
– визначення плечового індексу;
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Рівень розвитку м'язової системи учня складається з:
– рівня розвитку сили м‟язів кисті, кг (В.М. Бистров,
В.П. Кісільов);
– рівня розвитку силової витривалості м‟язів кисті
(1/3 від максимального);
– рівня розвитку силової витривалості м‟язів кисті
(1/2 від максимального);
– динамометрії сильнішої кисті, віднесеної до маси тіла;
– рівня розвитку сили м‟язів спини
Рівень функціонального стану дихальної системи
складається з визначення:
– частоти дихання за 1 хвилину;
– проби Штанге;
– проби Генче;
– життєва ємність легенів (ЖЕЛ);
– рівню адаптаційного потенціалу дихальної системи;
– індексу Скібінського;
– індекс Апанасенка
Рівень функціонального стану серцево-судинної
системи складається з вимірювання:
– пульсу і АТ;
– ортостатичної проби;
– проби Руф'є;
– Бельгійського
тесту-реакції
серцево-судинної
системи;
– рівню аеробних можливостей за показниками МСК
(максимальне споживання кисню) за методикою
Душаніна;
– Гарвардського степ-тесту;
– Функціональної проби за Квергом;
– Вегетативного індексу за Хільдебрантом;
– індексу Кердо;
– індексу Робінсона;
– рівню пульсового тиску;
– систолічного об'єму крові (СО), мл;
– рівню систолічного об'єму крові (СО), мл
Н.А. Романцева ХО, л/хв;
– рівню хвилинного об'єму серця (за М.А. Шалковим);
– рівню коефіцієнту витривалості (формула Кваса);
– коефіцієнту економічності кровообігу;
– рівню економічного кровообігу;
– рівню функціонального стану;
– адаптаційного потенціалу;
– експрес-оцінки соматичного здоров'я (Г.Л.Апанасенка)
Психомоторний рівень координаційної функції
нервово-м'язової системи визначається за:
– статичною рівновагою за методикою Бондаревського;
– пробою Ромберга – І проста проба;
– пробою Ромберга – ІІ складна проба;
– пробою Ромберга – ІІІ складна проба;
– пробою Яроцького;
– пальце-носовою пробою (динамічна координація);
– тесту Копилова;
– ходьбою до цілі;
– тестом Дітріха;
– методикою експрес-діагностики властивостей нервової
системи за психомоторними показниками ЄЛ. Ільїна
У другий частині перелічуються показники, за якими
визначається рівень фізичної підготовленості учня 2 рази
на рік – жовтень, квітень травень.
– Швидкість – біг на 30 м
– Сила – підтягування у висі; згинання та розгинання
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рук в упорі лежачи
– Швидкісно-силова витривалість спини і черевного
пресу – підйом тулуба до 1 хв.
– Швидкісна витривалість – стрибки через скакалку
за 30 секунд;
– Гнучкість – нахил тулуба вперед з положення
сидячи (см)
– Спритність – «Човниковий» біг 4x9 м (с)
– Швидкісно-силові стрибки у довжину з місця (см)
У третій частині надається інструкція щодо ведення
щоденника здоров'я протягом усього навчального року.
Даний щоденник здоров'я складається:
– теоретичні знання з предмета «фізична культура»
– режим дня
– рухова активність
– заняття спортом
– харчування
Також програма «Моніторинг фізичного розвитку та
стану здоров‟я учня» розкриває послідовність операцій
на певних етапах діяльності:
– фактичні вимірювання;
– розрахунок показників;
– визначення кількісного та якісного рівнів показників;
– моніторинг всіх показників
За допомогою даної програми можна легко визначати
рейтингові значення:
– по групах фізичного розвитку (І, II, III);
– за рівнем функціональної підготовленості;
– за рівнем фізичних якостей (сили, швидкості і т. д.)
і загальною фізичної підготовленістю;
– за рівнем теоретичних знань
Висновки. Постійний моніторинг фізичного розвитку
та стану здоров‟я кожного учня (1–11 класи) дозволить
демократизувати й гуманізувати педагогічний процес у
цілому. Послідовне розв‟язання пізнавальних задач розширить та поглибить знання учнів з фізичної культури та
спорту, сприятиме підготовці освічених людей, їх
готовності вести самостійно здоровий спосіб життя.
Окрім того, це сприятиме відстеженню ефективності
занять школярів фізичними вправами. Виявлення
можливих відхилень у фізичному розвитку учнів
допомагатиме коригувати індивідуальну роботу. При
ефективному плануванні власного розвитку в учнів
формуватиметься мотивація та потреба до творчої
взаємодії з учителем та іншими учнями, систематичних
занять фізичними вправами, індивідуально розроблених
педагогами на основі результатів моніторингу стану
здоров‟я. У цьому й вбачаємо перспективи наших
подальших досліджень.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ
ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
У статті обґрунтовано необхідність та проблеми формування математичної грамотності майбутніх
педагогів.
Автор визначає «математичну грамотність» складовою професійної компетентності з одного боку та
необхідною умовою підготовки сучасного вчителя до реалізації Концепції Нової української школи – з іншого.
Ключові слова: математична грамотність, професійна підготовка педагогів, заклади вищої освіти, Нова
українська школа.
Постановка проблеми. Поступовий рух України
у світове освітнє середовище потребує якісного реформування системи освіти. Сучасному суспільству потрібні
відповідальні люди, які можуть самостійно приймати й
ухвалювати рішення, прогнозувати їх можливі наслідки;
здатні до мобільних, і конструктивних змін, тобто –
інноваційні та креативні фахівці. У руслі цих вимог на
систему вищої освіти нашої держави покладено завдання
якісної професійної підготовки взагалі, педагогічної –
зокрема.
Різні аспекти підготовки майбутнього вчителя до
професійної діяльності розглядалися
у наукових
дослідженнях, а саме: концептуальні основи формування
особистості педагога (В. Андрущенко, А. Алексюк, І. Бех,
В. Бондар, О. Глузман, С. Гончаренко, Н. Кузьміна,
В. Луговий, А. Мудрик, Н. Ничкало, В. Радул, О. Савченко,
В. Сагарда, В. Семиченко, В. Сластьонін, О. Сухомлинська, Р. Хмелюк, та ін.); визначення підходів до здійснення
ефективної професійної діяльності та обґрунтування
єдності теоретичних і практичних складових його підготовки, гуманістичної спрямованості педагогічної професії
(Н. Бібік, О. Дубасенюк, М. Євтух, І. Зязюн, Н. Кічук,
Л. Коваль, В. Лозова, А. Маркова, В. Моляко, О. Овчарук,
О. Пометун, О. Рудницька, С. Сисоєва, Л. Хомич,
Л. Хоружа та ін.).
Окремо визначаємо науково-методичні напрацювання
відомих вітчизняних і зарубіжних математиків й методистів, які сприяли вирішенню проблем вдосконалення
математичної освіти вчителів на всіх її рівнях та етапах
(О. Астряб,
М. Бантова,
Г. Бевз,
Г. Бельтюкова,
М. Богданович, Б. Друзь, С. Збандуто, Н. Істоміна,
О. Колмагоров, Я. Король, Н. Менчинська, М. Моро,
О. Погорєлов, В. Помагайба, А. Пишкало, А. Пчолко,
Г. Саранцева, З. Слєпкань, М. Скаткін, Л. Стойлова,
С. Чавдаров, М. Шкіль та ін.).
Важливо зазначити, що в умовах сьогодення вітчизняними та зарубіжними вченими досліджено різні аспекти
формування математичних понять у здобувачів освіти
(М. Богданович, Л. Зайцева, Л. Коваль, О. Комар, О. Сухова та ін.), розроблено ефективні методики формуван-

ня операцій лічби, навичок обчислень та розв‟язання
сюжетних задач (Н. Глузман, Н. Листопад, О. Онопрієнко,
С. Скворцова та ін.), використання творчих завдань та
евристичних прийомів в освітньому процесі, активізація
навчально-пізнавальної діяльності (Г. Альтшуллер,
П. Гальперін, Д. Ельконін, В. Завіна, Є. Лодатко, О. Митник та ін.), розкрито особливості взаємодії у процесі
ігрової діяльності із математичним змістом (Л. Венгер,
О. Грибанова, В. Колечко, Н. Кудикіна та ін.).
Проте залишається актуальною проблема формування математичної грамотності у підготовці педагогів
у світлі вимог Концепції Нової української школи.
У зв‟язку з цим, метою публікації ми визначаємо
виокремлення проблем формування математичної грамотності педагогів як складової їх математичної компетентності.
Виклад основного змісту. Серед нагальних завдань,
представлених у Концепції «Нової української школи»
(2016 р.) та Державному стандарті початкової освіти
(2018 р.), виокремлюються такі: уміння здобувати та
переробляти інформацію, отриману із різних джерел;
здатність до її застосовувати для індивідуального розвитку й самовдосконалення дитини через формування
предметних і ключових компетентностей; розвиток логічного та критичного мислення, інноваційність та ін. [2;3].
Це означає, що сучасна математична освіта покликана виховати грамотну і компетентну особистість
педагога, здатного реалізовувати свій потенціал у професійно-творчій діяльності.
Отже, формування математичної компетентності, до
складової якої належить математична грамотність, є
одним із засобів реалізації мети нової української школи
та нагальним завданням вищої освіти нашої держави.
Під «математичною грамотністю» найчастіше розуміють:
 розпізнавання проблеми, що виникає у навколишній дійсності;
 формулювання цієї проблеми мовою математики;
 вирішення проблеми на основі використання математичних знань та методів;
 формулювання та запис остаточних результатів
вирішення проблеми [4;6;7].
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Таким чином, математична грамотність педагога
визначає наявність необхідних знань та відомостей,
вміння правильно застосовувати математичні терміни,
вирішувати математичні задачі та завдання.
Крім того, О. Чашечникова вважає, що дане поняття
має також включати не лише термінологічну предметну
грамотність, а й правильну усну та письмову математичну мову, обчислювальну та графічну культуру [7].
Ми також переконані, що не можна говорити про
математичну грамотну особистість, яка не володіє
у достатньому обсязі математичними знаннями.
Це дозволяє нам зробити висновок, що формування
математичної грамотності – це цілеспрямований процес,
який здійснюється протягом всього періоду навчання;
процес оволодіння системою математичних знань,
умінь, навичок; набуття досвіду математичної, пізнавальної, комунікативної, творчої, емоційно-вольової діяльності, необхідних для успішного навчання і виховання
учнів, а також самостійного оволодіння новими математичними знаннями і досвідом для майбутньої професійної діяльності.
У науково-методичних джерелах доволі часто
математичну грамотність пов‟язують із математичною
культурою. Адже, з того часу, як Аристотель винайшов
логіку, встановлені нею правила дедуктивних та
індуктивних умовиводів стали вважатися обов‟язковими
нормами мислення. Подібно до того, як грамотна
людина вміє писати без орфографічних помилок, так і
математична грамота є вмінням мислити без помилок,
відповідно до законів логіки.
Незаперечну роль математики у житті людини також
визнавав англійський філософ і педагог Джон Локк,
який, починаючи з ХVІІ століття переконував, що
математика дуже корисна для точних і послідовних
міркувань. Він визначав математику й розумове виховання головними науками, які тренують розум та
розвивають здатність міркувати.
Такий підхід має продовження у наукових розвідках
американського математика Р. Беллмана, який вважає
математику третьою «галуззю» культури після науки та
мистецтва.
І хоча триада дефініцій «математична компетентність» – «математична грамотність» – «математична
культура» є предметом окремої нашої публікації,
спробуємо лише частково визначити основні їх характеристики. Для цього обираємо декілька прикладів.
По-перше, відповідно до нового Державного стандарту
початкової освіти основною метою освітньої галузі
«Математика» є формування в учнів математичної
компетентності на рівні, достатньому для забезпечення
життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння
знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного
навчання, забезпечення інтелектуального розвитку
учнів, розвитку їх уваги, пам‟яті, культури мислення та
інтуїції [3].
Розв‟язання цього завдання вимагає від закладів
вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців початкової освіти формування у них математичної компетентності як складової загально-професійної компетентності.
у цьому випадку остання виступає системою більш
високого порядку. В свою чергу, математична компетен-

тність є складовою математичної культури педагога,
а остання – чинником його загальної культури. Це визначено характером професійної діяльності вчителя, яка
охоплює його культуру; знання науки, на який базується
навчальний предмет та методики навчання цієї науці.
Отже, використання системного підходу дозволяє
виокремлювати елементи загальної системи, властивості
і функції яких визначаються їх місцем в межах цілого.
По-друге, на формування математичної грамотності
фахівців початкової освіти впливає рівень складності
змістових ліній Державного стандарту та освітніх програм. Для прикладу виокремлюємо змістову лінію
«Сюжетні задачі» у змісті початкового курсу математики
та здатність майбутніх учителів розв‟язувати текстові
задачі арифметичним (та або алгебраїчним) способом.
В основі цього процесу лежить розуміння сутності
арифметичних дій і вміння перекладати залежності між
величинами, про які йдеться в умові, математичною
мовою. Проте, у деяких студентів, процес встановлення
необхідної дії навіть під час розв‟язування простої задачі
може викликати певні труднощі. Для складеної задачі
вибір дії ще більше ускладняється: необхідно вказати не
лише дії, але й порядок їх виконання.
Оскільки розв‟язування простих задач залежить від
розуміння ними суті арифметичних дій, то, класифікуючи
прості задачі, виділяють три основні їх види: задачі, які
розкривають конкретний зміст арифметичних дій;
задачі, пов‟язані з поняттями різницевого чи кратного
відношення двох чисел; задачі, які розкривають зв‟язки
між компонентами та результатами арифметичних дій.
До окремих видів віднесено задачі на ділення з остачею,
знаходження частини числа, знаходження числа за його
частиною [1;5].
Важливо, щоб в умовах закладу вищої освіти майбутні педагоги набули досвіду роботи над простими та
складеними задачами та були готові запропонувати
школярам працювати над ними фронтально, індивідуально
чи у групі. Саме тому на практичних заняттях з методики навчання математики ми використовуємо ігрові та
інтерактивні технології, моделювання та прийоми активізації розумової діяльності студентів.
Крім того, коментоване розв‟язування задач дозволяє
майбутнім учителям обґрунтовувати та відстоювати свої
думки міркувань, що, в цілому. сприяє формуванню в
них грамотної математичної мови.
Ми погоджуємося із думкою С. Скворцової, яка
вважає, що самостійне розв‟язування задач майже завжди є
творчим процесом, тому важливо, щоб здобувачі освіти
(школярі / студенти), яким ще складно працювати без
сторонньої допомоги, розв‟язували задачі «напівсамостійно» [5].
Важливо зазначити, що формою перевірки рівня
сформованості математичної грамотності у закладах
освіти не дуже різняться. Так, у школах ними виступають: контрольні роботи, Державна підсумкова атестація
(ДПА), моніторингові вимірювання, тестування тощо,
так і у закладах вищої освіти – це контрольні роботи,
комплексні контрольні роботи (ККР), моніторингові вимірювання, тестування, комп‟ютерна перевірка знань тощо.
Математично грамотна особистість розуміє, як
швидко оновлюються знання та інформація. Саме тому
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вона готова до змін, адаптації до нових умов праці та
навчання протягом життя.
Тому наступним важливим напрямом у формування
математичної компетентності й грамотності є мотивація
майбутніх педагогів до самоосвіти й професійного
самовдосконалення.
Висновки. Отже, усвідомлюючи роль і місце математичної грамотності у загальній структурі професійної
компетентності майбутнього вчителя Нової української
школи важливо використовувати стимулювання та
мотивацію, індивідуалізацію та диференціацію навчання;
різноманітні сучасні педагогічні технології, що сприяють в
цілому формуванню особистості Вчителя Нової української школи. Це, в свою чергу, висуває підвищення
вимог до професійної, математичної та методичної
підготовки педагогів у закладах вищої освіти нашої
держави.
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОФІЦЕРІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ
У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ
Питання дослідження зарубіжного досвіду підготовки офіцерів пенітенціарної системи
знаходяться в колі уваги як вітчизняних так і закордонних науковців та практиків галузі права,
педагогіки та психології. Їх актуальність для вітчизняної української системи професійної підготовки
офіцерів-пенітенціаріїв актуальна особливо на теперішньому етапі реформування пенітенціарної
системи України.
Звернення до наукових напрацювань учених різних країн, в тому числі таких скандинавських країн як
Норвегії, Фінляндії та Данії, надасть змогу виокремити основні завдання та розробити певні
ефективні шляхи вдосконалення вітчизняної системи професійної освіти та підготовки офіцерів
Державної кримінально-виконавчої служби України.
Метою дослідження є аналіз досвіду підготовки фахівців пенітенціарної служби у скандинавських
країнах – Норвегії, Фінляндії та Данії для вдосконалення вітчизняної системи професійної освіти
майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
Під час проведення дослідження були використані загальнотеоретичні методи: аналіз і синтез
педагогічної, юридичної, спеціальної літератури з проблеми дослідження, а також узагальнення
наявних теоретичних підходів для формування універсальних тверджень про суть та особливості
професійної освіти фахівців пенітенціарної служби у скандинавських країнах.
За результатами дослідження автором доведено: пенітенціарні системи Норвегії, Фінляндії та
Данії виконують свою основну функцію – виправлення осіб, які скоїли кримінальний злочин та
знаходяться в установах виконання покарань; професійна підготовка офіцерів пенітенціарної системи
має практико-орієнтований характер та може бути в деяких частинах взята за основу для
вдосконалення вітчизняної системи ступеневої професійної освіти офіцерів-пенітенціаріїв України.
Ключові слова: пенітенціарна система, офіцери-пенітенціарії, професійна підготовка офіцерівпенітенціаріїв, професійна освіта, професійні компетентності.

Постановка проблеми. Реформування пенітенціарної системи нашої країни, що задекларовано у Концепції реформування (розвитку)
пенітенціарної системи України [1], викликало необхідність суттєвого вдосконалення професійної підготовки
майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої
служби України. Для відпрацювання певної моделі
професійної освіти та підготовки майбутніх фахівцівпенітенціаріїв в Україні доцільним є вивчення закордонного досвіду різних країн в даній галузі. Це є важливим
багатовекторним завданням для системи професійної
освіти в Україні, оскільки фахівцями пенітенціарної
сфери забезпечується певний рівень соціальної безпеки
розвитку країни.
Питання вивчення закордонного досвіду професійної
підготовки офіцерів-пенітенціаріїв знаходиться у колі
уваги науковців і практиків галузі права, педагогіки та
психології. Процес освітньої підготовки та формування
професійних компетентностей в кожній країні, у тому
числі в скандинавських країнах, має специфічний та
комплексний характер, охоплює всебічний розвиток
особистості майбутніх офіцерів. Проблеми професійної
освіти майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв в Норвегії,
Фінляндії та Данії на основі впровадження компетентнісного підходу досліджувалися вченими різних країн, а
саме П.В. Дармограй [3], С.І. Кушнір [4], А. Смойер [5],
Є.А. Тимофєєва [6], В.І. Ошовський [8], М. Хоски [9],
М.А. Яворський [10] та інші.

Однак, варто констатувати, що й досі невирішеними
частинами загальної проблеми професійної підготовки
майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв є відсутність загальної
узгодженої системи науково обґрунтованих знань з
єдиними методологічними підходами, принципами,
теоріями та практикою пенітенціарної освіти за кордоном.
Метою дослідження є аналіз досвіду підготовки
фахівців пенітенціарної служби у скандинавських
країнах – Норвегії, Фінляндії та Данії для вдосконалення
вітчизняної системи професійної освіти майбутніх
офіцерів-пенітенціаріїв України в закладах вищої освіти
зі специфічними умовами навчання.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах
розвитку зовнішньої політики України цікавим є досвід
професійної підготовки співробітників пенітенціарної
системи Королівства Норвегії, оскільки ця країна має
один із найнижчих показників за кількістю ув‟язнених у
світі, а за рівнем професійної підготовки норвезька
школа підготовки належить до числа кращих у світі.
Окрім низької кількості ув‟язнених, привертає увагу
показник рецидиву – один із найнижчих у світі, що
складає 20% [8, с.38].
У Норвегії функціонує модель централізованого
управління, при якій система виконання покарань
перебуває під контролем об‟єднаного Міністерства
юстиції та внутрішніх справ. Пенітенціарна система
Норвегії структурно складається з центрального апарату,
регіональних управлінь та підрозділів. Усього в 50 в‟яз-
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ницях Норвегії міститься близько 4 тис. ув‟язнених (на
5 млн. населення). У тюремній системі Норвегії працює
3 600 осіб. Тобто співвідношення ув‟язнених і персоналу
складає близько один до одного. Тюремний персонал не
має при собі зброї і на 40% складається з офіцерів-жінок,
що зумовлено їх здатністю ефективніше попереджати та
розв‟язувати конфлікти, створювати сприятливе середовище у в‟язниці. Професія працівника тюремного відомства в Норвегії відноситься до числа престижних, рівень
їх зарплати приблизно на 30% вище середньої зарплати
по країні (приблизно як у професорів вищої школи).
Саме це є однією з причин відсутності корупції у
в‟язницях.
У Норвегії на роботу в пенітенціарну службу
приймають осіб з 21 року, враховуючи рівень освіти і
загального розвитку. Вимоги до кандидатів: наявність
повної середньої освіти, водійських прав, проходження
військової служби, відсутність правопорушень, хороша
фізична підготовка. Прийом здійснює спеціальна
комісія, єдина на всю країну. До моменту призначення
на посаду співробітник повинен пройти дворічний курс
навчання в спеціальному навчальному закладі служби
виконання покарань – Академії підготовки тюремного
персоналу Королівства Норвегія («KRUS») в Осло, а
також мати трудовий стаж не менше одного року.
Слухачі здають іспити в Академії 4 рази на рік та
отримують рейтинги за навчання. Обов‟язковим є
груповий іспит, у якому майбутній фахівець повинен
продемонструвати вміння взаємодіяти з групою. Якщо
студент не здав 2 іспити, це є підставою для відмови в
прийомі на службу. По закінченню Академії студент
отримує ступінь бакалавра [7, с.37-38].
В Академії «KRUS» слухачі проходять первинну
підготовку, яка починається з підготовчого курсу, який
триває близько 4 тижнів. Потім слухачі проходять
практику – 11 місяців у базових виправних закладах
(навчальних в‟язницях). Впродовж цього періоду кандидати працюють у виправній установі на посадах охоронців.
За кожним кандидатом закріплюється наставник. Теоретичне навчання починається через рік після підготовчого
курсу. Під час навчальних канікул кандидати також
мають можливість працювати у виправній установі.
Спеціально розроблена програма навчання охоплює
20 дисциплін, серед яких: соціологія, педагогіка, психологія, психіатрія, основи комунікації, конфліктологія,
основи професійної юриспруденції (кримінальнопроцесуальне право, кримінологія, безпека, документознавство, судова система та ін.), робота по реабілітації
ув‟язнених в тюрмах, ціннісні основи людини (права,
філософія, мораль), фізична підготовка та ін. На спеціальних заняттях по самообороні майбутніх фахівців
навчають прийомам дзюдо, основам застосування
сльозоточивих газів, прийомам самозахисту тощо.
Ключовою тезою професійної підготовки є розвиток
умінь фахівця не проявляти агресію і утримуватися від
насильства, намагатися безконфліктно вирішувати
проблеми, які можуть виникнути в умовах функціонування виправної установи. Також важливим моментом
навчання є основи ведення переговорів і спілкування з
злочинцями, вироблення алгоритмів дисципліни і
самоконтролю. Важливою частиною підготовки є
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тренінги по реабілітації ув‟язнених, спрямовані на
розвиток у людини мотивів правомірної поведінки, на
те, щоб злочинець у подальшому не чинив злочинів.
Тому фахівець має відчувати відповідальність за надану
владу і спрямовувати її у позитивне русло.
Отже, гуманний підхід до ув‟язненого – ключова теза
у норвезьких виправних установах, про що зазначає
Дирекція служби виправних установ Норвегії, яка
декларує принцип «нормальності» як найважливіший
чинник, виявляється у наступному:1) покарання – це
обмеження свободи, інші права не обмежуються
вироком суду, у зв‟язку з цим, злочинець має ті ж права,
що і всі громадяни Норвегії; 2) ніхто не повинен
відбувати покарання в більш сурових умовах, ніж це
необхідно для забезпечення безпеки в суспільстві; 3) під
час відбування покарання, життя за гратами повинно
бути максимально наближеним до життя за межами
установи [8, с.37]. Саме тому і професійна підготовка
персоналу спрямована на можливість реалізації цих
принципів. Виходячи з цього, серед навчальних
дисциплін особливе місце займає «Психіатрія». Це
пов‟язано з тим, що співробітник повинен бути здатний
до проведення реабілітації і ресоціалізації засуджених з
моменту надходження на службу до в‟язниці. Близько
90% тюремного контингенту потрапляє в місця
позбавлення волі через проблеми з алкоголем і
наркотиками. Співробітники дотримуються думки, що
період ізоляції використовується для проведення різних
профілактичних та лікувальних програм по боротьбі із
залежністю: когнітивні, програми по медитації («Retrit»),
терапевтичні групи активної співпраці з громадськими
організаціями (наприклад, з Фондом «Tyrili», з програмою
«ND» проти наркотичної залежності під контролем
суду [7, с.37-38].
Наступною країною скандинавського регіону обрано
Фінляндію, яка має дуже низький рівень злочинності –
це одна з найбезпечніших країн у світі. За останні роки
Фінляндії вдалося знизити рівень інкарцераціі з 180 осіб
на 100000 населення у 1950 році до 57 осіб у 2014 році,
що стало можливим завдяки серії реформ, які проводилися
послідовно і цілеспрямовано протягом декількох десятиліть на всіх рівнях, починаючи з політичного і
закінчуючи адміністративним. Середня кількість
ув‟язнених у 2010 році становила 3000 осіб, а кількість
співробітників пенітенціарних установ – близько 3300
осіб (приблизне співвідношення персоналу до ув‟язнених складає 1.1). У відкритих в‟язницях міститься
приблизно 20% ув‟язнених. Витрати на утримання
одного ув‟язненого становлять приблизно 200 євро в
день в закритих і 160 – у відкритих в‟язницях [11].
У Фінляндії здійснення кримінальних санкцій
відноситься до сфери повноважень Міністерства юстиції.
Питання, пов‟язані з організацією та адміністративним
управлінням в‟язницями, знаходяться під контролем
Департаменту кримінальної політики цього міністерства, а
практичною роботою з виконання покарань – позбавленням волі і так званими громадськими санкціями
(community sanctions) – займається спеціальний орган
міністерства – Агентство кримінальних санкцій ( the
Criminal Sanctions Agency). Головна функція агентства
полягає у тому, щоб рішення суду виконувалися на закон-

68

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

них підставах та таким чином підвищити безпеку суспільства шляхом зниження ризику повторних правопорушень.
Головне управління Агентства кримінальних санкцій
знаходиться у Гельсінкі. До його складу входять 15 служб
громадських санкцій, 26 відкритих і закритих в‟язниць,
2 шпиталі. В‟язниці фінансуються державою і управляються державними службовцями. У Фінляндії немає
приватних в‟язниць. Виконання кримінальних покарань
у Фінляндії розділене на три регіони: південна
(Гельсінкі), західна (Темпера) і північно-східна Фінляндія
(Куопіо). У регіональних центрах зосереджена головним
чином управлінська галузь. Кожен регіон має центр
оцінювання (Assessment Centre), який займається підготовкою документації, плануванням терміну покарання
засуджених з урахуванням їх розміщення.
Визначальною рисою пенітенціарної системи Фінляндії
є те, що особи, які перебувають в ув‟язненні, зобов‟язані
брати участь у будь-якій діяльності, організованої у
виправній установі, для того, щоб розвивати навички
для законослухняного життя, тобто вони повинні
покращувати свою працездатність і підтримувати спосіб
життя без алкоголю і наркотиків.
Мета трудової діяльності в тюрмі – підтримання і
покращення наявних професійних навичок (occupational
work), розвиток трудових здібностей і допомога
засудженим у їхньому виправленні (rehabilitative work),
що в цілому сприяє їх подальшому працевлаштуванню
після звільнення. Крім цього, робота допомагає
впорядкувати повсякденне життя ув‟язнених. В основу
трудової діяльності в тюрмі покладено принцип
нормалізації, тобто робота, яку виконує ув‟язнений, має
співвідноситися або бути максимально наближеною до
того, чим займатиметься засуджений після звільнення.
Ув‟язнені мають багато прав. Наприклад, цікавим є
пункт Закону про в‟язниці щодо відвідування ув‟язнених
дітьми, згідно з яким побачення дітей до 15 років і їх
батьків, які відбувають тюремне покарання, повинні
проходити в спеціальних кімнатах із затишною
домашньою обстановкою. Метою цього нововведення є
збереження зв‟язку батьків і дітей [9].
У пенітенціарній системі функціонує багатоступенева
система підготовки та перепідготовки кадрів. Співробітники і молодші керівники проходять підготовку у навчальних центрах пенітенціарної служби, а персонал більш
високого рівня має, як правило, університетську освіту.
В Інституті підготовки персоналу тюрем і служби
пробації Міністерства юстиції проводяться базові курси
навчання, курси підвищення кваліфікації і перепідготовки, а також розробляються і оцінюються програми
зниження рецидивів. Завдяки партнерству з одним із
університетів Інститут має право присвоювати ступінь
бакалавра. Раніше Інститут був Центром навчання тюремних службовців, у якому проходила основна підготовка
працівників пенітенціарної системи. На його базі
здійснювалася основна професійна підготовка на рівні
середньої освіти, а також підвищення рівня кваліфікації.
У Центрі працює 25 осіб, з яких 11 викладачів. Щорічно
Центр готує близько 40 службовців пенітенціарної служби.
Робота в пенітенціарній системі Фінляндії вважається
престижною, тому на 40 робочих місць щорічно претендує близько 600 кандидатів [3, с.42].

Навчання на базовому курсі напіввійськове, що
передбачає носіння форми, дотримання розпорядку дня,
проживання в гуртожитку, обов‟язкове відвідування всіх
занять. Базовий курс, що триває 13 місяців, охоплює 40
тижнів теорії і 13 тижнів практики. Практику курсанти
проходять в навчальних центрах при в‟язницях. Під час
навчання вони отримують заробітну плату стажераохоронця. Після закінчення курсу випускник зобов‟язаний
відпрацювати в пенітенціарній системі певну кількість
часу, в іншому випадку з нього будуть стягнуті виплачена заробітна плата та витрати на навчання [11].
Організація роботи інституту та планування кількості
співробітників для навчання відбувається з урахуванням
загальноєвропейських принципів підготовки персоналу
для правоохоронних органів, одним з яких є підбір
громадян, що мають повну загальношкільну освіту.
До недавнього часу в інституті щорічно отримували
основну кваліфікацію в області утримання ув‟язнених
50–80 охоронців.
Навчальний робочий план складається на 13 місяців і
включає 53 навчальних тижні, при цьому на базові
дисципліни відводиться 6 тижнів, на професійні – 35,
на практику – 9 тижнів, на підготовку і захист диплома –
3 тижні. Майже половину терміну навчання (5,5 місяців)
займають практика курсантів у в‟язницях і навчання на
базі навчальних центрів в якості стажерів-охоронців
впродовж січня-березня. Тим курсантам, які підписали
контракт про службу в кримінально-виконавчій системі
(це, як правило, переважна більшість курсантів, оскільки
тільки на цих умовах надається безкоштовне навчання),
в процесі навчання виплачується заробітна плата
стажиста-охоронця. Якщо після закінчення навчання
випускник інституту не відпрацював певну кількість
років, він має повернути витрати на навчання. Курсанти
на першому етапі навчаються без оформлення будь-яких
контрактів з державою, їм надаються безкоштовно
житло, харчування, проїзд, виплачується державна
стипендія. На другому етапі навчання (впродовж двох
місяців) курсантів приймають на службу до пенітенціарної установи з нарахуванням заробітної плати, де
вони проходять практику та отримують правовий досвід
і загальне уявлення про в‟язницю, її персонал та контингент ув‟язнених. В кінці навчання проводиться підсумкове оцінювання у вигляді семінару, до участі в
якому курсанта відряджає установа, оплачуючи проїзд,
проживання та добові. Такий підхід до професійного
навчання
співробітників
пенітенціарної
системи
Фінляндії є практико-орієнтованим. За складання індивідуальних програм з практики і професійну підготовку
відповідають керівник практики і асистенти, які тісно
співпрацюють з викладачами відповідних дисциплін
інституту.
Одним з напрямків діяльності інституту є організація
курсів підвищення кваліфікації для поповнення правових знань та навичок співробітників тюремної служби,
які тривають 1–6 тижнів. При плануванні та проведенні
навчання на курсах інститут співпрацює з відділом
пенітенціарних установ Міністерства юстиції Фінляндії.
Перепідготовка співробітників в‟язниць організовується
за профілем роботи, і відповідно до цього організовуються групи слухачів.
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Основна мета курсів підвищення кваліфікації
працівників полягає в тому, щоб кожний працівник
проходив мінімум 4 дні за рік поповнював свої
теоретичні знання і практичні навички. Перелік програм
для підвищення кваліфікації розміщується на сайті
інституту, де вказуються час підвищення кваліфікації,
загальна тривалість, категорії співробітників, для яких
призначені програми навчання, і перелік основних тем
навчання. Співробітники самостійно подають заявки в
інститут для проходження підвищення кваліфікації, після
чого інститут здійснює відбір і формування груп . Інститут
інформує Агентство федеральних санкцій (центральний
орган
по
управлінню
кримінально-виконавчою
системою Фінляндії) про співробітників, відібраних для
підвищення кваліфікації. Агентство розглядає кожну
кандидатуру окремо. Трапляються випадки, коли співробітнику можуть відмовити у підвищенні кваліфікації,
якщо, наприклад, він пізно подав заявку [6].
Ще однією скандинавською країною, досвід якої
вартий уваги у контексті дослідження є Данія. З 1951 по
1973 рр. у Данії функції пенітенціарної служби та служби
пробації виконувала недержавна організація – Датське
товариство соціального забезпечення (Danish Welfare
Society) за рахунок приватних пожертвувань. У 1973 р.
ця служба повністю перейшла до компетенції Міністерства
юстиції Данії. Основними причинами цієї реформи було,
по-перше, перевага того, що виконання всіх покарань
здійснюється одним і тим же міністерством, а по-друге,
те, що приватних пожертвувань вже не вистачало для
реалізації програм пробації [2, с.7]. Департамент в‟язниць і
пробації Данії (Department of Prison and Probation in
Denmark) знаходиться під юрисдикцією Міністерства
юстиції. У підпорядкуванні Департаменту знаходиться
57 виправних установ, загальна кількість ув‟язнених, за
даними 2016 р. становила близько 3400 осіб.
Основна професійна підготовка рядового і молодшого складу тюремного персоналу в Службі в‟язниць і
пробації Данії представлена у навчальній програмі,
складеної на основі документа «Пропозиції щодо
організації процесу навчання рядового і молодшого
начальницького складу тюремного персоналу в період
стажування» (Uddannelsesplan, 2000).
Метою підготовки є: підвищення мотивації слухачів і
можливості проходити курси підвищення кваліфікації;
участь у розвитку Служби в‟язниць і пробації; забез-
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печення підготовки висококваліфікованих співробітників, здатних відповідально і самостійно виконувати
обов‟язки відповідно до Кодексу принципів [4, с.105].
Програма підготовки складається з модулів теоретичних і практичних занять. Навчання триває 3 роки, з яких
приблизно 8 місяців відводиться на теоретичну частину.
Студенти отримують стипендію. У 2003 р. була
розроблена і реалізована спеціалізована програма
підготовки фахівців служби охорони і конвоїрів безпеки
для роботи у в‟язниці «Вестра». Програма підготовки
складається з основного модуля («GS1»), який
реалізується в тюрмі «Вестра» впродовж 4 тижнів, і
модулів («GS2-3»), що реалізуються в Центрі підготовки
тюремного персоналу.
У 2004 р була розроблена спеціалізована програма
основної професійної підготовки для молодшого
начальницького складу, який до цього проходив основну
професійну підготовку для некерівного складу. В результаті обидві групи навчаються за єдиною програмою до
закінчення теоретичного модуля «GF1», після якого
молодший керівний склад продовжує навчання на
модулях «GV1» і «GV2» (денний курс тривалістю
14 днів). Підготовка охоплює теми, що стосуються
обов‟язків співробітників служби охорони і безпеки,
врегулювання конфліктів, складання звітів, діяльності
Служби в‟язниць і пробації, кримінального судочинства,
процесуального права. Крім того, організовано додаткові курси для вивчення принципів управління,
кадрових питань, інформаційних технологій і методик
ведення бесіди із засудженими [4, с.105].
У червні 2004 р. був запущений проект по впровадженню дистанційного навчання підготовки пенітенціарного персоналу для зміцнення зв‟язку між теоретичним
навчанням і практичною роботою у в‟язницях. Зважаючи на географічне розташування слухачів по території
Данії дистанційне навчання вносить значний внесок у
розвиток професійної освіти, сприяє встановленню
зв‟язків, є незалежною від часу й місця навчання,
забезпечує комунікацію викладачів і слухачів у реальному
режимі. Під час професійної підготовки слухачі мають
доступ до електронної платформи, де вони можуть обговорювати робочі питання з іншими студентами, а також
у своїй професійній або особистій мережі [4, с.105].
Розподіл практичного і теоретичного етапів навчання
представлений у зведеній табл. 1.
Таблиця 1
Розподіл практичного і теоретичного етапів навчання

Модуль
Вступний курс 1
Вступний курс 2 (спеціалізований)
Вступний курс для стажерів
Базовий (теоретичний) курс 1 («GF1»)
Практичний курс 1 («P1»)
Базовий (теоретичний) курс 2 («GF2»)
Практичний курс 2 («P2»)
Базовий (теоретичний) курс 3 («GF3»)
Практичний курс 3 («P3»)
Базовий (теоретичний) курс 4 («GF4»)
Практичний курс (продовження) («P3»)
Базовий (теоретичний) курс 5 («GF5»)
Практичний курс (продовження) («P3»)

Тривалість
1 тиждень
1 тиждень
3–7 тижнів
4 тижні
6–12 місяців
10 / 3 дні
11 тижнів
11 тижнів
Варіюється
1 тиждень
Варіюється
1 тиждень
Після повного 3-річного курсу
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У Данії Служба пенітенціарних установ і пробації
тісно співпрацює з муніципальною владою в рамках
проекту «Благополучне звільнення» з метою підготовки
персоналу до роботи зі звільненими засудженими.
В межах цього проекту всі засуджені підписують
контракт з місцевою адміністрацією, умови якого обговорюються щорічно. У контракті адміністрація бере на
себе зобов‟язання про турботу та забезпечення потреб
засудженого, в тому числі, наприклад, забезпечення його
житлом і освітою [12, с.34].
Прикладами цієї співпраці є наступні. У січні 2009
року урядом Данії був прийнятий план «Спільне і
безпечне майбутнє. План дій щодо запобігання екстремістських поглядів і радикалізації молоді» («A common
and safe future. Action plan to prevent extremist views and
radicalization among young people»). План передбачає
досягнення двох основних цілей: своєчасне виявлення
конкретних загроз, пов‟язаних з екстремізмом; підтримка
і подальший розвиток демократичного суспільства.
У Плані позначені сім основних напрямків, серед яких
є проведення дерадікалізаційних заходів у пенітенціарних установах. Ключові положення Плану відображають
компроміс між потребами тюремних установ в безпеці,
контролі над ув‟язненими і розумінням необхідності
в ресоціалізації тюремного контингенту, поєднання
принципів залучення більшої кількості тюремних імамів
з «посиленим наглядом за релігійними послугами
в тюрмах».
У травні 2011 р. пенітенціарне відомство запустило
проект по дерадікалізаціі в тюрмах. Програма під
умовною назвою «Дорога назад» («Deradicalisation –
Back in track») спрямована на дерадікалізацію
ув‟язнених, які прийняли ультраправу, ультраліву або
релігійно мотивовану екстремістську ідеологію. В межах
проекту в 2012 р. Міністерство з соціальних питань та
інтеграції Данії здійснює співробітництво з пенітенціарною службою в розробці і тестуванні «інституту
наставництва». Схема наставництва спеціально зорієнтована на ув‟язнених і осіб, яких звинувачують у
злочинах на ґрунті ненависті, мотивовані етнічною
приналежністю, політичним переконанням та ін. Крім
того, в межах співпраці з Датської службою безпеки і
розвідки («Politiets Efterretningstjeneste») проводиться
спеціалізоване навчання персоналу в‟язниць.
У 2013 р. спецслужба випустила керівництво для
співробітників в‟язниць з рекомендаціями щодо
виявлення екстремістів серед ув‟язнених. У 2015 р.
Копенгагенська цільова група по антірадікалізаціі
(«Copenhagen Anti-Radicalization Task Force») представила план дій, в якому підкреслюється важливість
більш тісного діалогу з релігійними громадами, пропонується зміцнити «демократична освіта» молоді.
Планом також передбачено розвиток співпраці в боротьбі з екстремізмом з поліцейськими підрозділами і тюрмами [10, с.45].
Особливістю пенітенціарної служби Данії є те, що на
роботу у в‟язниці приймаються особи з кваліфікацією,
що відповідає характеру роботи засуджених, наприклад
столяра. Цей фахівець виступає в ролі майстра або
бригадира та працює разом з групою, за яку він
відповідає, виконує виробничі завдання. Звичайно, що

засуджені сприймають цього працівника інакше, ніж
охоронця. Вони можуть обговорити з ним всі проблеми
(не тільки службові). Це призводить до більш ефективного контролю засуджених.
Іншим прикладом співпраці та налагодження взаємозв‟язків персоналу з ув‟язненими є розширення програми
навчання кулінарному мистецтву, які діють в деяких
датських в‟язницях. Ці програми навчання отримали
широку підтримку і мають велику популярність серед
ув‟язнених, оскільки вони дають можливість в‟язням
стати дипломованими шеф-кухарями після звільнення.
Заняття по кулінарії у датських в‟язницях висвітлювалися у засобах масової інформації та по телебаченню.
Оцінка програми навчання кулінарному мистецтву
продемонструвала кілька позитивних підсумків. Поперше, заняття з кулінарії призвели до поліпшення
соціального клімату в тюрмі і відносин між персоналом і
ув‟язненими. В одній в‟язниці майбутні кулінари навіть
готують їжу для персоналу. По-друге, ув‟язнені, яких
навчають, висловлюють задоволення від занять з
кулінарії, оскільки вони вважають, що такі заняття
дадуть їм можливість мати перспективну роботу. Вони
також цінують можливість навчатися готувати здорову
недорогу їжу для себе і набути навички, які сприятимуть
їхній соціалізації після виходу на свободу. По-третє,
в‟язні та персонал повідомляють, що майбутні кулінари
діляться своїми новими знаннями про їжу і харчування
зі своїми товаришами, які не відвідують заняття, і це
дозволяє поширювати інформацію по всій установі і
сприяє здоровому харчуванню серед усього контингенту.
Нарешті, той факт, що заняття ведуть ентузіасти з
громадянського суспільства, сприймається в‟язнями як
одна з позитивних особливостей програми. Ця програма
демонструє, як програми навчання кулінарному мистецтву
для ув‟язнених можуть сприяти досягненню освітніх і
організаційних цілей виправної установи [5, с.14-15].
Висновки. За результатами дослідження досвіду
окремих скандинавських країн щодо професійної
підготовки фахівців пенітенціарної служби – Норвегії,
Фінляндії та Данії можна зробити наступні висновки:
– пенітенціарні системи в цих країнах мають свої
особливості та спрямовані на зменшення шансів на
рецидиви. Наприклад, в скандинавських в‟язницях ув‟язнені мають можливість здобути середню і навіть вищу
спеціальну освіту. Крім того, після звільнення питаннями
працевлаштування колишніх в‟язнів займаються спеціальні служби. В результаті цього вони мають високі
шанси знайти нормальну роботу. Тобто пенітенціарні
системи цих країн виконують свою основну функцію –
не просто карати, а виправляти людину, що призводить
до поліпшення кримінальної обстановки та зниження
показників рецидивів загалом. Цікавим, на нашу думку,
є досвід пенітенціарної служби Данії про те, що до роботи
у в‟язницях приймаються особи з кваліфікацією, що
відповідає характеру роботи засуджених (наприклад,
столяра або кухаря). Цей фахівець виступає в ролі
майстра або бригадира та працює разом з групою, за яку
він відповідає, організовує виробничі завдання. Це сприяє
налагодженню контакту між засудженими та персоналом;
– ефективність скандинавської моделі пенітенціарної
системи, безумовно, привертає увагу фахівців інших
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країн світу. Однак цілком очевидним, на нашу думку, є
те, що пенітенціарні системи країн Скандинавії це лише
один елемент великої і складної соціальної моделі цього
регіону. Високий рівень життя та доходів, справедливий
розподіл соціально-економічних коштів, розвинута інфраструктура – все це у сукупності дає таку систему, яка
дозволяє створювати такі ефективні і гуманні в‟язниці.
Неможливо створити таку пенітенціарну систему, не підтягнувши інші соціально-економічні показники розвитку
суспільства;
– організаційний процес професійної підготовки
офіцерів пенітенціарної системи скандинавських країн
залежить від підпорядкування даної системи певному
державному органу управління та має практико-орієнтований характер з чіткими завданнями щодо формування
знань, вмінь та навичок майбутніх та діючих офіцерівпенітенціаріїв, а отже й постійного вдосконалення професійних компетентностей (тактико-спеціальних, психолого-педагогічних, комунікаційних та інших).
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SPECIFIC FEATURES OF THE PENITENTIARY SYSTEM
OFFICERS’ PROFESSIONAL TRAINING IN SCANDINAVIAN COUNTRIES
Issues of studying foreign experience of the Penitentiary System officers‟ training are in the focus of attention of both
domestic and foreign scholars and practitioners in the field of Law, Pedagogy and Psychology. They are especially relevant
for the Ukrainian domestic system of penitentiary officers‟ professional training at the current stage of reforming the
Penitentiary System of Ukraine.
Applying to the scientific achievements of the scholars from different countries, including such Scandinavian countries as
Norway, Finland and Denmark, will allow to distinguish the main tasks and to develop certain effective ways of improving
national system of professional education and training the officers of the State Criminal and Executive Service of Ukraine.
The purpose of the study is to analyze the experience of the Penitentiary Service specialists‟ training in such Scandinavian
countries as Norway, Finland and Denmark in order to improve national system of future penitentiary officers‟ professional
training in higher educational institutions with specific studying conditions.
While conducting the study the following general and theoretical methods were used: analysis and synthesis of
pedagogical, legal, specialized literature on the problem of the research, as well as generalization of existing theoretical
approaches in order to form universal statements about the essence and peculiarities of the Penitentiary Service specialists‟
professional training in Scandinavian countries.
According to the results of the study, the author proved that the Penitentiary Systems of Norway, Finland and Denmark
fulfilled their main function namely correction of persons who had committed criminal offenses and were in penal institutions;
Penitentiary System officers‟ professional training was practically oriented and in some parts could be taken as the basis for
improvement national system of step-by-step penitentiary officers‟ professional training in Ukraine.
Key words: Penitentiary System, penitentiary officers, penitentiary officers‟ professional training, professional training,
professional competencies.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛННЯ СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
У статті реалізовано рекомендації для удосконалення системи професійної підготовки персоналу
Державної прикордонної служби України на основі передового досвіду країн Європейського Союзу.
Визначено, що підготовка прикордонників в країнах ЄС відбувається відповідно до загальноєвропейських
уніфікованих стандартів, основними з яких вважаються уніфіковані програми підготовки та Галузева
рамка кваліфікацій сфери охорони кордонів країн ЄС. Рекомендації було сформульовано на стратегічному,
інституційному, змістово-технологічному рівнях. Автором було проведено аналіз можливості
використання європейського досвіду з метою його впровадження в систему професійної підготовки
персоналу прикордонного відомства України.
Ключові слова: рекомендації; фахівці з охорони кордону; уніфікована програма підготовки; галузева
рамка кваліфікацій; країни Європейського Союзу.
Постановка проблеми. Кожна країна Європейського
Союзу (ЄС) має свою особливу систему охорони
кордонів, а відтак, і підготовку фахівців з охорони
кордону, яка сформувалася під впливом адміністративнотериторіальних, соціально-економічних, а також – політичних і історичних чинників. Прикордонні відомства
країн ЄС, відповідно, володіють широким спектром
підходів до охорони кордонів, отже, необхідною
виявилась гармонізація у цій сфері, особливо у питаннях
підготовки персоналу. Проте, країни ЄС вирішили не
замінювати національні системи підготовки кадрів, а
створити системи підготовки, які надаватимуть
можливості прикордонникам з різних країн ефективно
працювати спільно. Це стає особливо ефективним під
час спільних операцій на кордоні, коли представники
різних відомств можуть використовувати подібні
методи, стандарти і термінологію. За таких умов
особливої важливості набуває уніфікована підготовка
персоналу прикордонних відомств країн ЄС, котра
надаватиме можливості будувати національні системи
професійної підготовки прикордонників на основі
передового досвіду усіх країн ЄС та впроваджувати
єдині стандарти підготовки. У зв‟язку з цим виникла
необхідність у запровадженні Галузевої рамки кваліфікацій (ГРК) сфери охорони кордону в країнах ЄС як
інструменту для визначення, класифікації та порівняння
кваліфікацій, та розробки на її основі Уніфікованих
програм підготовки (УПП).
Метою статті є висвітлення рекомендацій стейкхолдерам та науково-педагогічному складу відомчих закладів
освіти Державної прикордонної служби України (ДПСУ)
щодо удосконалення системи професійної підготовки
персоналу з урахуванням передового досвіду країн ЄС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні
аспекти підготовки прикордонників вивчали такі вітчизняні вчені, як: О. Діденко, О. Торічний, О. Богданюк.
Питання уніфікації підготовки прикордонників дослід-

жували М. Залітіс, А. Перес, С. Хорій. Досвід підготовки
персоналу Прикордонної Варти Польщі висвітлили
О. Кірєєв, Н. Ринденко. Проте, поза увагою дослідників
залишається розробка рекомендацій щодо впровадження
передового досвіду професійної підготовки фахівців з
охорони кордону в країнах ЄС в практику підготовки
персоналу ДПСУ.
Виклад основного матеріалу. Сучасна професійна
підготовка у сфері охорони кордону повинна забезпечувати професійну компетентність прикордонників і
гарантувати виконання службових обов‟язків не тільки
на національному, але й загальноєвропейському рівні,
при цьому дотримуючись основоположних прав людини.
Країни ЄС вже більше 15 років продовжують
розробляти і впроваджувати уніфіковані стандарти підготовки фахівців з охорони кордону. Імплементацію на
уніфікованих програм підготовки прикордонників національному рівні передбачено законодавством ЄС. Крім
того, постійно зростає кількість третіх країн Східної
Європи, Західних Балкан, Закавказзя і інших країн, які
добровільно впроваджують уніфіковані освітні стандарти,
тим самим роблячи значний крок у напрямку відповідності єдиним стандартам прикордонного контролю та
професійної етики в межах і поза кордонами ЄС [1].
Сучасні програми підготовки повинні поважати і
враховувати різноманітність слухачів і їх потреби,
передбачати гнучкі траєкторії навчання, визнавати
попередню освіту і заохочувати автономію студентів,
забезпечуючи при цьому фасилітацію і підтримку з боку
викладача, сприяючи прогресу студентів у сприятливому
та інклюзивному навчальному середовищі.
Запровадження уніфікованих освітніх стандартів в
національні програми підготовки персоналу прикордонних
відомств надає такі переваги: забезпечення інформацією
про якість викладання та навчання в рамках національних систем підготовки персоналу; постійний розвиток національних програм підготовки на основі УПП;
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отримання інформації про рівень інтероперабельності
персоналу прикордонних відомств; виявлення актуальних
професійних компетентностей та їх прогнозування;
забезпечення постійного розвитку системи оцінювання [2].
Проведений теоретичний аналіз проблеми професійної
підготовки персоналу ДПСУ дозволив обґрунтувати
рекомендації керівництву ДПСУ та науково-педагогічному складу відомчих закладів освіти щодо оптимізації
системи підготовки вітчизняних фахівців з охорони
кордону різних ланок з метою забезпечення поступової
апроксимації рівня професійної підготовки персоналу
ДПСУ до рівня провідних країн ЄС у відповідності до
загальноєвропейських освітніх стандартів сфери охорони
кордону. Рекомендації було сформульовано на таких
рівнях: стратегічному, інституційному, змістовотехнологічному.
Удосконалення системи професійної підготовки
фахівців з охорони кордону на стратегічному рівні
визначає необхідність акцентування уваги на необхідності
її побудови згідно з принципами Болонського і Копенгагенського процесів, принципів навчання описаним в
Європейській рамці кваліфікацій для навчання впродовж
життя, Європейській стратегії інтегрованого управління
кордонами та ГРК сфери охорони кордону. Національним навчальним закладам прикордонної і берегової
охорони рекомендується створити національні механізми
для визнання попереднього навчання і урахування його
під час оцінювання студентів [4].
Положення про удосконалення системи професійної
підготовки персоналу відповідно до уніфікованих освітніх стандартів ЄС мають бути зазначені в Національній
стратегії інтегрованого управління кордонами, Концепції розвитку ДПСУ та в основних напрямах діяльності та
подальшого розвитку відомства. Це сприятиме розширенню співробітництва з міжнародними інституціями у
сфері прикордонної безпеки, участі у спільній охороні
державного кордону з країнами ЄС. Робота в секторі
ІУК є одним із зобов‟язань України в рамках поглибленої секторальної інтеграції України з ЄС, і для
цього повинні враховуватися найкращі європейські
практики та сучасні підходи.
Важливою на наш погляд є загальноєвропейська
тенденція до інтеграції поряд із формальною також і
неформальної й інформальної моделей освіти в систему
професійної підготовки прикордонників, що дає можливість акредитації навчальних курсів на національному
та європейському рівні, забезпечує економічну
ефективність та масифікацію підготовки персоналу
різних категорій. Неперервне навчання фахівців з
охорони кордону країн ЄС часто відбувається під час
виконання службових обов‟язків та в рамках неформальних курсів, що організовуються національними або
міжнародними організаціями. Це навчання є доцільним з
точки зору набуття різноманітних актуальних спеціальних навичок та компетенцій, які важливі для професійного
розвитку, хоча й не визнаються формально. Упровадження ГРК уможливлює акредитацію професійного
навчання, яке відбувається під час службової діяльності
з охорони кордону, для визнання та сертифікації на
міжнародному рівні неформальної освіти (отримання

освіти за допомогою попередньо набутого досвіду
служби в підрозділах охорони кордону), інформальної
(освіта за місцем несення служби) та формальної
(акредитованої) освіти [3].
На інституційному рівні особливої важливості
набуває питання участі в європейських програмах
академічної мобільності прикордонного спрямування в
країнах ЄС. Аналіз досвіду їх організації і проведення
дозволив виявити їх переваги: залучення персоналу та
викладачів закладів освіти до спільних заходів
(воркшопів, тренінгів, стажувань); дослідження спільних
науково-дослідних тематик; удосконалення логістичних
питань академічної та професійної мобільності. Існуючі
програми академічної мобільності персоналу прикордонних відомств країн ЄС є сучасними освітніми засобами,
одним із головних завдань яких є обмін досвідом та
кращими практиками в сфері охорони кордону, а також –
популяризація європейської культури прикордонної
служби та берегової охорони.
Важливою складовою системи професійної підготовки
фахівців з охорони кордону країн ЄС є членство у європейській мережі національних координаторів підготовки,
яка надає прикордонним відомствам-партнерам офіційну
платформу для постійного діалогу з питань тренінгів.
В рамках співпраці європейської мережі прикордонних партнерських академій відкриваються нові
можливості трансферу інформаційних ресурсів, обміну
досвідом, імплементації європейських освітніх стандартів,
доступу до навчальних ресурсів та онлайн-курсів за
міжнародними стандартами. Це також уможливлює
організацію і проведення професійної підготовки
персоналу прикордонних відомств використовуючи
інфраструктуру усіх країн ЄС. На сьогодні партнерськими Академіями є заклади освіти прикордонних
відомств країн ЄС різного типу розташовані в: Австрії,
Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Естонії, Фінляндії,
Франції, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Латвії,
Литві, Мальті, Нідерландах, Норвегії, Польщі,
Португалії, Румунії, Словаччині, Словенія, Іспанія та
Швеція. Національна академія ДПСУ також увійшла до
мережі партнерських академій і сьогодні необхідно
активізувати мережеву форму організації професійної
підготовки персоналу.
На змістово-технологічному рівні необхідним є
забезпечення реалізації студентоцентрованої парадигми
навчання, заохочення студентів до участі в освітньому
процесі шляхом застосування активних, професійноорієнтованих методів навчання, таких як вирішення
проблемних ситуацій, групових обговорень, використання кейс-методу, які мають відображати принципи
навчання дорослих і навчання впродовж усього життя, а
також використовувати в освітньому процесі досвіду
професійної діяльності набутого студентами. Викладачам пропонується модифікувати методи, відповідно до
принципів андрагогіки, специфіки цільової аудиторії,
користуючись можливістю вибору найбільш ефективних
методів навчання.
Відповідальність за дотримання основоположних
прав людини є одним з основних елементів професійної
компетентності персоналу прикордонних відомств ЄС.
Дана тематика має бути інтегрованою в усі програми
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підготовки прикордонників, і відповідно, критерії
оцінювання результатів навчання мають містити аспекти
основоположних прав людини. Це також стосується й
інших компонентів УПП загальноєвропейського характеру:
Шенгенського законодавства, питань міжвідомчої співпраці та інтегрованого управління кордонами в ЄС.
Певних змін потребує процедура оцінювання в системі професійної підготовки, що повинно гарантувати
досягнення студентами запланованих результатів
навчання і професійних компетентностей. Також, оцінювання повинно сприяти виявленню студентів, які
потребують додаткової підтримки для розвитку своїх
професійних компетентностей. Воно має заохочувати
фахівців з охорони кордону до постійного саморозвитку
і розвитку їх навичок навчатися.
В процесі професійної підготовки прикордонників в
країнах ЄС застосовується два типи оцінювання:
формативне і сумативне. Перший забезпечує конструктивний зворотний зв‟язок і інформацію про продуктивність процесу. Формативне оцінювання вимірює
розвиток і визначає напрями вдосконалення і може
вказувати на прогрес студентів і ефективність навчання.
На відміну від формативного типу, сумативне оцінювання є підсумковим, проводиться після завершення
навчання і має за мету оцінити студента за результатами
навчання протягом певного відрізку часу. Формативне
оцінювання, оскільки воно фокусується на процесі
отримання професійних компетентностей, є найбільш
ефективним в контексті підготовки фахівців прикордонної
охорони, також тому, що для успішного професійного
розвитку важливо усвідомлювати перспективу для
вдосконалення. Обидва типи оцінювання повинні сприяти
процесу навчання/викладання і підвищувати мотивацію
всіх учасників.
У світлі підвищення вимог до професійної компетентності прикордонників, Держприкордонслужбі України
сьогодні необхідно долучитись до методичної системи
підготовки викладачів (тренерів, інструкторів) прикордонного напряму та забезпечення їх загальноєвропейської сертифікації. Підготовка фахівців за цим
напрямом посилить методичну компетентність викладачів
НАДПСУ відповідно до вимог європейських прикордонних відомств та сприятиме формуванню компетентності щодо розробки та викладання професійноспрямованих навчальних курсів з питань охорони
кордону, що також є складовою механізму забезпечення
якості підготовки фахівців з охорони кордону в країнах
ЄС, і уможливлює постійний професійний розвиток
викладачів і тренерів [3].
Розвиток сучасної системи професійної підготовки
фахівців з охорони кордону сьогодні важко уявити без
широкого використання інноваційних, інформаційнокомунікаційних технологій, дистанційного навчання
(ДН). Упровадження в освітній процес вітчизняних
прикордонних закладів освіти єдиної європейської
освітньої веб-платформи дозволить використовувати
навчальні курси та брати участь в освітніх заходах
європейських прикордонних відомств. Основними
факторами, що забезпечують розвиток ДН прикордонників у країнах ЄС, є: приведення всіх навчальних
курсів ДН у відповідність до ГРК, УПП для фахівців з
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охорони кордону країн ЄС; розширення можливостей
ДН, використання соціальних мереж і онлайн освітніх
засобів; розробка та реалізація єдиної освітньої вебплатформи; організація спеціалізованої підготовки
прикордонників, розробників курсів, т‟юторів та інших
фахівців з питань ДН; розробка спільних інструментів і
програм електронного навчання для прикордонних
відомств країн ЄС.
Порівняння освітніх платформ дистанційного навчання прикордонного спрямування в країнах ЄС
доводить, що вибір кращої веб-платформи для підготовки персоналу прикордонних відомств залежить від
виду професійних обов‟язків, особливостей ділянок кордону (сухопутної, морської, повітряної) та потреб
самого відомства. Найбільш гнучкою й ефективною
в умовах діяльності українського прикордонного відомства вважаємо веб-платформу Virtual Aula Агенції
FRONTEX, яка містить навчальні курси з усіх прикордонних спеціальностей країн ЄС.
Висновки. Отже, узагальнений досвід впровадження
уніфікованої професійної підготовки фахівців з охорони
кордону в країнах ЄС може слугувати перспективним
напрямом розвитку для системи професійної підготовки
персоналу ДПСУ. Висвітлені рекомендації (на стратегічному, інституційному, змістово-технологічному рівнях)
передбачають імплементацію уніфікованих стандартів
підготовки європейських фахівців з охорони кордону;
підвищення рівня інтероперабельності українських
прикордонників; розвиток дистанційної освіти й впровадження спільної прикордонної освітньо-інформаційної
веб-платформи; розвиток міжнародного співробітництва
з прикордонними відомствами країн ЄС у сфері
підготовки персоналу; розвиток мережевої взаємодії
європейських прикордонних закладів освіти та розширення мережі партнерських академій; розвиток
академічної та професійної мобільності фахівців з охорони кордону; формування механізму визнання
результатів навчання у неформальній та інформальній
освіті; розвиток методичної складової підготовки викладачів прикордонного напряму та забезпечення їх
загальноєвропейської сертифікації. Перспективу подальших досліджень убачаємо у продовженні вивчення
особливостей професійної підготовки персоналу європейських прикордонних відомств з метою імплементації
найкращих надбань у систему професійної підготовки
персоналу українського прикордонного відомства.
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STEPS TO TAKE TO ENSURE ACADEMIC MOBILITY IN THE
CONTEXT OF PROGRESSION OF BOLOGNA REFORMS
The article reveals the expediency of researching the problem of providing academic mobility in the framework
of the Bologna reforms; it analyzes the achievements and new challenges in addressing the problem of academic
mobility in view of the implementation of the main instruments of the Bologna Process (European Credit Transfer
and Accumulation System; national qualifications frameworks compatible with the European Higher Education
Area (EHEA) Qualifications Framework; the transcript of academic record); it proves feasibility of the role of
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seen as a key principle for the formation of the European educational space; it analyses the documents of the
Bologna Process from the perspective of the context of new strategic priorities for enhancing academic mobility in
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Stating the problem. The rapid globalization of the
educational services market has stimulated the reforms of
national education systems in many countries. For Ukraine,
as well as for other European countries, besides the systemic
changes related to the processes of globalization, the
initiation of the Bologna process was the crucial factor in
reforming higher education. For many European countries,
joining of their national higher education systems to the
Bologna Process has been an important impetus for
accelerating educational reforms. This, sequentially,
necessitated the unification of approaches to the
development of a new information and technology-based
platform for education, the organization of the educational
process, and ensuring its quality. The purpose of this
unification has been to prepare for the obvious and
inevitable process – the integration of national education
systems into a single European Higher Education Area
(EHEA). In this regard, the higher education of the Bologna
process member countries entails the urgent task of training
the mobile workforce, expanding its employment prospects,
and creating a sense of socio-cultural partnership in the
modern academic and student community.
Problem formulation. The strategy for the development
of academic mobility of teachers and students viewed as a
key principle for the formation of the European educational
space necessitates the study of current approaches to its
provision in the framework of the Bologna reforms. This
determines the purpose of this scientific exploration. In order
to meet the goal of this publication, we are to focus on the
fulfilment of tasks which are as follows:
1) to prove feasibility the role of modern higher
education in the professional training of mobile
professionals, the expansion of academic mobility seen as a
key principle of the EHEA;
2) to analyse the documents of the Bologna Process from
the perspective of the context of new strategic priorities for
enhancing teacher and student academic mobility in the
EHEA and the mobility in the labour market.

Statement of basic materials. The study of information
sources found that the representatives of different sciences
are interested in studying the phenomenon of mobility
including those of the philosophy of education (D. Sviridenko
[11] and others), pedagogics (V. Andrushchenko and
V. Mladichenko [1], V. Trindyuk [14]) and others). The
author of this article has significantly contributed to the
study of problems of academic and professional mobility in
Ukraine and beyond [3; 4], as well as to substantiation of
innovations in national educational policies on academic
mobility [5; 15], which laid the theoretical basis for this
scientific exploration. Of great importance for our study is
the understanding of the concept of «academic mobility»
which is addressed as an opportunity for participants in the
educational process to study, teach, do internship or pursue
scientific activities in another higher education institution
(scientific institution) within or outside the country [6].
Determination the trajectory of this research, driven by the
purpose of this exploration, leads to the analysis of
information sources that highlight the role of HEI viewed as
a central link in Bologna reforms in the preparation of a
professionally mobile and competitive specialist in the labor
market. It should be noted that the Bologna Declaration,
signed on 19 June 1999 in Bologna, Italy by the Ministers of
Education of 29 European countries [12], accelerated and
facilitated the development and partial modification of the
ideas expressed in the Sorbonne Declaration on the
European Higher Education Region [13]. Ministers came to
a consensus on common goals for creating an attractive and
competitive EHEA by 2010. It should be noted that the
Budapest-Vienna Declaration in 2010 announced the EHEA
creation, and the Communication adopted in Leuven /
Louvain-la-Neuve (2009) defined the strategy for the
development of the EHEA by 2020 [6, с.23]. This was a
testament to the fact that Europe came to understand the
need for closer links between European countries in terms of
academic mobility, and that the key instruments of the
Bologna Process ‒ the European Credit Transfer and
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Accumulation System (ЕСТS) ‒ play an important role; the
national qualifications frameworks compatible with the
EHEA Qualifications Framework (2005); the transcript of
academic record; European and national higher education
quality assurance systems. The main trends in the
implementation of the EHEA within the Bologna Process,
which lead to significant changes in the national education
systems of European countries, including Ukraine, and
create the basis for increasing the academic mobility of
teachers and students, are as follows:
1) accelerating the pace of development of society and as
a consequence, the need to train a new generation of mobile
professionals capable of career growth in the fast-changing
conditions of the labour market in the higher education
system;
2) the transition to a post-industrial, information society
that enables the digitization of the transcript of academic
record, the exchange of data in a secure, interoperable
format complying with the laws of the Bologna Member
States on the protection of personal data;
3) expanding the scope of intercultural interaction that
requires the formation of students' skills in communication
and tolerance, mutual understanding and trust at the stage of
vocational training;
4) diversification of higher education (concerning the
models of higher education that are becoming multivariate
with the emergence of new educational environments);
5) the diversification of the types of educational
programs and the adoption of education standards
recognized by the Bologna process countries (an individual's
opportunity to gain such education that is capable to ensure
his or her mobility in the labour market);
6) strengthening the relationship between higher
education and the labour market (fostering a future
specialist's readiness for a possible change of activity,
updating knowledge and obtaining a new profession);
7) dynamic development of the economy, increasing
competition, reducing the scope of unskilled and low-skilled
labour, profound structural changes in the employment
sector, which determine the constant need for professional
development and retraining of specialists, increase their
professional mobility [4, с.236].
To refresh, in the Joint Declaration of Ministers of
Education of Europe (1999) [12] which is better known as
the Bologna Declaration, the fundamental principles of
creating a «Europe of Knowledge» were formulated and the
means of their implementation were identified.
In this regard, in the field of educational technologies,
the greatest attention is paid to international integration, the
latest achievements of information and communication
technologies. The active use of modern information
technologies in the process of studying at the international
level determines the need to ensure technological, academic,
methodological, legal and organizational interoperability [3;
5]. In the frame of the research problem, it should be
mentioned that during the meetings of the Ministers of
Higher Education of the countries participating in the
Bologna Process (Sorbonne, 1998; Bologna, 1999; Prague,
2001; Berlin, 2003; Bergen, 2005; London, 2007; Leuven
and Leuven-la-Nov, 2009; Bucharest, 2012; Yerevan, 2015;
Paris, 2018) the main objectives of the EHEA were

formulated, which opened the way for large-scale academic
student mobility and improved the transparency, quality and
attractiveness of higher education systems [7]. This is a
testament to the fact that the tasks to be solved for higher
education within the Bologna Process are to attract more
students from all regions of the world to the European
Education Area. In line with this, it is important to focus the
HEA on the outcome being the competences of graduates
which are supposed to be applicable and practically applied
in the European labour market, and professional recognition
of qualifications should be facilitated (the areawide use of
the transcript of academic record recommended by
UNESCO), which will raise the interest of Europeans and
citizens of others countries to higher education in Europe.
Ukraine, being one of the countries participating in the
Bologna process, is focused on achieving the goals of
expanding the academic mobility of students and instructors,
since it has been clearly stated the demand of the Ukrainian
society – the national education system is designed to secure
a place of the state among the world's leading HEIs.
Its international prestige as a country that has always had
a high level of culture, science and education should be
reflected, in particular, in the active export of educational
services. In the Bologna Process documents it has been
planned for the year of 2020 that at least 20% of university
graduates will have experience in studying in another
country, indicating a significant intensification of academic
exchanges [12, с.5], to which Ukraine intends to become
actively involved. The approval of the Decree on the
Procedure for the Exercise of the Right to Academic
Mobility by the Cabinet of Ministers of Ukraine # 579 of
August 12, 2015 (hereinafter – the Resolution) has become
an important step in the development of academic mobility
in the local (countrywide) area of higher education.
Pursuant to paragraph 2 of the Decree [10], the goals,
objectives and general rules for securing and realizing the
right to academic mobility are in line with the basic
principles of the Joint Declaration of Ministers of Europe
«A European Space in Higher Education» (Bologna, 1999) [12].
According to the Decree [10], the right to academic
mobility may be exercised on the basis of: 1) international
agreements on cooperation in the field of education and
science; 2) international programs and projects, agreements
on cooperation between national HEIs (scientific
institutions) or their main structural units; 3) the agreements
between domestic and foreign HEIs (scientific institutions)
and their main structural units; the own initiative of the
participant of the educational process, supported by the
administration of the national HEI (scientific institution) in
which he/she is constantly studying or working at [10].
We agree with the scientists who have identified the
urgent tasks for Ukraine aimed at improving the mobility of
students and teachers, increase their competitiveness,
namely: complete the adaptation of national legislation to the
standards of European law; improve visa support for
students and teachers who go to study and do internships,
and increase public funding for such missions; improve the
language training of students, teachers and scholars; to
introduce technologies of distance education; to expand the
branches of the HEIs of Ukraine abroad, which will increase
the possibilities of integration of the national higher
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education and science system into the European space [8,
с.100-101]. HEIs are supposed to exchange information and
documents, increase the number of joint projects, encourage
the mobility of students and teachers, guided by the principle
of equality in the provision of scholarships, status,
knowledge. As the boost of academic mobility implies the
possibility of physical and virtual movement of students in
the European educational space, this necessitates a
comparison of the knowledge acquired by students in
different HEIs. That is why, as stated in the text of the Paris
Communiqué (2018) [7], full implementation of ECTS into
the educational systems of the Bologna countries is a
prerequisite for ensuring the academic mobility of students,
which is accompanied by the individualization and
asynchronicity of the educational process.
In the context of the objectives of our study, we note that
ECTS was originally developed by SOCRATES /
ERASMUS (1998–1995) and tested in 145 universities of
the European Union using a pilot system. The main objective
of ECTS is to support student mobility, transfer credits in
university / non-university sectors at national and international
levels, promote access to the labor market, etc., and thus the
attractiveness of the European education system [2].
The goals and objectives of the ECTS have currently
been expanded to a greater extent, as the system is used,
firstly, as a tool for developing curricula in the national
higher education systems of European countries; secondly,
as a system of accumulation (accumulation) of credits for the
training of specialists for life; thirdly, for free choice of
trajectories by students [2, с.18]. In this way ECTS, in its
new dimension, contributes to the improvement of existing
and creation of new educational programs on a national
scale, providing opportunities for realization of internal and
international academic mobility of students, access to the
labor market.
In addition to ECTS, another important tool in the
Bologna process – the EHEA Qualifications Framework –
plays an important role in ensuring student and teacher
mobility. In this regard, according to the European
Qualifications Metadata Framework – the EHEA
Qualifications Framework (2005) and the European
Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF LLL,
2008) – with the highest qualification levels (5–8 in EQF
LLL) are comparable to education levels (6,7,8) described in
the International Standard Education Qualification (2011)
and 1–3 (including short) cycles of higher education in the
Bologna Process.
Having considered the above, the qualifications
framework is of great importance for the achievement of the
goals of expanding academic mobility in the EHEA,
because, firstly, they establish a system of degrees that are
easy to identify and compare; second, they create the
conditions for comparing national qualifications frameworks
with each other. This, in turn, contributes to: 1) international
transparency of education, which ensures a clear definition
of academic levels; 2) international recognition of academic
levels; 3) international mobility of students and researchers,
their competitiveness; 4) creation of effective mechanisms
for guaranteeing the quality of higher education [5, с.262263]. The above objectives are only achieved if the national
qualifications frameworks are compatible with the European
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qualifications meta-frameworks. Thus, at the end of 2007,
the process of developing the National Qualifications
Framework (NQF) began in Ukraine, which was formally
organized in 2010 and ended with the adoption of the NQF
in November 2011 [9]. The demand for academic exchanges
is driven by the recent increase in students' need to receive
specialized education or a certain amount of additional
knowledge in a tight timeframe, which would be supported
by relevant certificates.
It should be noted that the Paris Communiqué [7] states
that in 2018–2020 the following positions have been
prioritized for assessing the quality of cooperation in the
EHEA:
– a three-tier system compatible with the EHEA
qualifications meta-framework and ECTS for the first and
second cycle degrees [7];
– compliance with the Lisbon Recognition Convention [7];
– ensuring the quality of education in accordance with
the EHEA standards and guidelines [7].
Conclusion and unexplored gaps for the further
research. The above provides a basis for a number of
generalizations, namely:
1) Harmonization of academic mobility issues within the
EHEA should be realised with fundamental European values
to have been taken into account, including freedom of
movement, freedom to receive education at any level, and
freedom of employment. That‟s why the expansion of the
academic mobility of students and teachers as a key
principle for the formation of a European educational space
is among the recommendations of the Bologna Process,
which require the exclusive attention of the education
community;
2) Achievements in ensuring academic mobility in the
context of the Bologna reforms are: expanding the
international academic and student community; the
emergence of new prospects for human resources
development; improving career chances of graduates;
mastering educational programs that do not offer national
higher education; harmonization of national and
international education quality assurance processes;
substantial promotion of an open, attractive and competitive
EHEA;
3) The successful introduction of ECTS into all national
higher education systems, which is adapted to the concept of
«lifelong learning» and operates on the principle of credit
accumulation, can be a successful solution to the key tasks
of expanding academic mobility as a key principle of
forming a common educational space on the European
continent. Additionally, it is important to implement the
provisions of the Paris Communiqué, in particular with
regard to the creation of educational programs that present
the latest teaching methods and flexible mechanism of
education, which will promote academic mobility and
continuous professional development as factors of higher
education at any stage of life.
There is still a research gap in the issue of expanding
academic mobility in the EHEA, in particular, the
introduction of European and national higher education
quality assurance systems, which is identified as a promising
area for future scientific research by the author.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНІСТІ
У КОНТЕКСТІ РОЗГОРТАННЯ БОЛОНСЬКИХ РЕФОРМ
У статті актуалізовано доцільність дослідження проблеми забезпечення академічної мобільності в контурах
болонських реформ; здійснено аналіз досягнень і нових викликів у розв‟язанні проблеми забезпечення академічної
мобільності з огляду на реалізацію основних інструментів Болонського процесу (Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи; національних рамок кваліфікацій, сумісних з Рамкою кваліфікації
Європейського простору вищої освіти (ЄПВО); Додатка до диплому); обґрунтовано роль сучасної вищої освіти у
професійній підготовці мобільних фахівців, розширенні академічної мобільності як ключового принципу формування
Європейського освітнього простору; проаналізовано документи Болонського процесу в контексті нових
стратегічних пріоритетів щодо розширення академічної мобільності у ЄПВО.
Ключові слова: академічна мобільність, Болонський процес, болонські реформи, Європейський простір вищої
освіти.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті охарактеризовано зміст організації самостійної підготовки студентів у процесі вивчення
іноземної мови, визначено специфіку іноземної мови як навчального предмета, виділено основні принципи
організації самоосвіти, виявлено відмінності між самоосвітою та іншими видами самостійної роботи.
Доведено, що самопідготовка є важливим компонентом самоосвіти, що охоплює самостійно надбані
знання з урахуванням особистих інтересів та потреб професійної діяльності. Проте ці знання здобуті не з
навчальних програм закладів вищої освіти, а перейняті з додаткових джерел. Самоосвіта є гнучкою
формою отримання знань, адже вона здійснюється на гнучкій діагностичній основі.
Ключові слова: самоосвіта, самопідготовка, заклади вищої освіти, самовдосконалення, вища школа,
самостійна робота.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство потребує
конкурентоспроможних, мобільних, креативних фахівців,
які повинні усвідомити необхідність власної професійної
освіти. У контексті реалізації вимог Болонського процесу
важливе місце у розвитку та освіті студентів займає
проблема самоосвіти та самопідготовки, яка все більше
набуває особливої актуальності. Невід‟ємним атрибутом
людини в сучасному світі стає безперервна освіта. У цих
умовах особливе місце займає вища школа, де тісно
інтегровані наука і освіта, що забезпечують сталий
розвиток суспільства і особистості. Знання іноземної
мови  запорука успішної майбутньої кар‟єри фахівців
у багатьох областях науки і техніки. Тому підготовка
висококваліфікованих фахівців, які прагнуть до постійного професійного зростання та володіють іноземними
мовами, є першочерговим завданням закладів вищої освіти.
Аналіз досліджень. У філософії склалася певна
сукупність принципів і поглядів на здатність людини до
самоосвіти як на особистісно-ціннісну діяльність,
спрямовану на розкриття сутності людини, її внутрішній
світ, пошук сенсу життя. Ідея самоосвіти використовується в багатьох сучасних концепціях. Психологи,
педагоги, філософи, соціологи самоосвіту у студентів
розглядають як головний показник їх готовності до
професійного самовизначення і одночасно як необхідна
умова її досягнення. У дослідженнях В.І. Андріева,
А.К. Громцева, О.А. Нільсона, А.В. Усова, В.А. Худякова,
П.Н. Осіпова розглянуті філософські та методологічні
аспекти самоосвіти в зв‟язку із саморозвитком.
Самоосвіта, з філософської точки зору, є процесом
пізнання, результатом якого виступають нові знання.
У педагогіці та психології проблемою самоосвіти
займалися такі вчені як Я.А. Айзенберг, І.Г. Барсуков,
К.М. Левітан, Б.Ф. Райський, Г.Н. Серіков та ін. В їх
роботах можна знайти результати дослідження сутності
процесу самоосвіти, умови і засоби саморозвитку
особистості, шляхи і засоби самоосвіти та ін.
Мета роботи. В даній статті автор має на меті
охарактеризувати організацію самостійної підготовки

студентів у процесі вивчення іноземної мови, визначити
специфіку іноземної мови як навчального предмета,
виділити основні принципи організації самоосвіти,
виявити відмінності між самоосвітою та іншими видами
самостійної роботи.
Виклад основного матеріалу. В структуру життєво
важливих цінностей сучасної молоді  майбутніх фахівців
можна віднести: здоров‟я, престижну професію, високооплачувану роботу, сім‟ю, самоповагу і визнання. Серед
особистісних цінностей, які допомагають досягти назначених цілей, переважає відповідальність, самоконтроль,
почуття обов‟язку, працездатність. Сучасні студенти
стають більш організованими, більше проявляється їх
характер, формується здатність до самоосвіти, самостійно
мислити, міркувати, порівнювати, робити щодо глибокі
висновки і узагальнення, розвивається здатність до
абстрактного мислення [1].
Взаємозв‟язок освіти та самоосвіти у вищій школі
існувала завжди, але на сучасному етапі розвитку інформаційного соціуму самоосвіта студентів стає найважливішим компонентом системи університетської підготовки
фахівців. Для підвищення якості підготовки фахівців, які
мають стати професіоналами своєї справи, потрібно
створити такі умови, щоб студенти були здатні до
здійснення постійного професійного самовдосконалення,
вміти орієнтуватися в соціальних та економічних умовах,
легко вирішувати виникаючі професійні проблеми.
Таким чином, важливою та актуальною є організація
самоосвіти студентів в умовах модернізації сучасної
системи вищої освіти.
Самоосвіта та іноземна мова виявляються по-різному
затребувані в різних соціокультурних умовах. В умовах
ринкової економіки принцип переходу освіти в самоосвіту стає особливо важливим в силу мінливості і
мобільності в професійній сфері, завдяки зростанню
інформації і знань, інновацій. Як показали дослідження
вітчизняних педагогів-філологів, лише 1/4 студентів, які
вивчають іноземну мову як додаткову спеціальність,
займаються самоосвітою, проте, не систематично,
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а переважно в період підготовки до іспитів, при
виконанні курсових робіт. Однак підвищення вимог до
професійної компетенції випускників університетів
збільшують значимість самоосвітньої діяльності для
майбутніх спеціалістів.
Дослідження проблеми самоосвіти студентської
молоді ведеться науковцями в різних областях:
філософії, соціології, педагогіці, психології, приватних
дидактиках. Практика самоосвіти студентів сучасного
закладу вищої освіти показує як позитивні, так і негативні сторони здійснення даного процесу майбутніми
фахівцями. Нерідко самостійна діяльність студентів
розглядається педагогом не як компонент системи
підготовки фахівця, а як одна з форм навчання студентів, орієнтована не на розвиток у студентів інтересу до
самоосвіти, потреби в самоосвіті, а на виконання студентами окремих самостійних завдань [6].
Самоосвіта, як підкреслює M. Князєва, розглядається
не лише як самостійне оволодіння знаннями, але і як
будівництво, творення власної особистості, при цьому
особистість «вбирає в себе не стільки конкретне знання,
інформацію, але і набуває і вбирає всю людську культуру,
вступає з нею в різноманітні взаємовідносини, виробляючи і знаходячи творчі та етичні якості» [8, с.49].
Самостійна робота студентів є однією з актуальних
аспектів методики вивчення іноземних мов у немовному
закладі вищої освіти і невід‟ємною частиною навчального процесу. Самостійна робота студентів спрямована
на формування умінь в різних видах мовленнєвої
діяльності і розглядається як інтегральна частина всієї
системи роботи над мовою, яка входить до складу
аудиторних і позааудиторних занять. Навчальна програма
передбачає практичне володіння іноземною мовою,
тобто формування у студентів уміння практично
використовувати набуті знання і навички в майбутній
професійній діяльності.
Якість підготовки майбутніх спеціалістів, особливо
що стосується студентів вивчаючих іноземну мову,
багато в чому залежить від рівня самоосвіти. Рівень
самоосвіти студентів залежить від систематичного і
безперервного вдосконалення теоретичних знань та
професійної компетентності. Самоосвіта студентів
закладів вищої освіти має важливе значення у вирішенні
освітніх та виховних завдань: розширює їх кругозір,
збагачує знаннями, стимулює волю, цілеспрямованість,
сприяє розвитку пізнавальних інтересів, творчого
потенціалу і вдосконалення професійного розвитку [2].
У ряді досліджень було використано питання
формування у особистості прагнення до постійного
вдосконалення знань, умінь самостійно організовувати і
здійснювати пізнавальну діяльність. На сьогоднішній
день недостатньо вивчені можливості окремих навчальних
дисциплін у формуванні у студентів готовності до
самоосвітньої діяльності. У зв‟язку з цим важливим
є вивчення та використання потенціалу іноземної мови
в процесі формування у студентів педагогічного закладу
вищої освіти готовності до самоосвіти.
За роки незалежності України та особливо після
входження до Болонського процесу, зростає інтерес до
вивчення іноземних мов як в середніх навчальних
закладах, так і у закладах вищої освіти. Для студентів
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в освітніх закладах на філологічних спеціальностях
властива орієнтація на індивідуальні потреби, відсутність уніфікованого, спільного для всіх студентів
підходу до освіти. Самоосвіта в даному випадку
виступає важливим компонентом у процесі засвоєння та
вивчення нового матеріалу. Особливе місце самоосвіта
займає у освітньому процесі студентів регіональних
закладів вищої освіти, де рівень освіченості не завжди
високий. Часто виникає потреба у додаткових знаннях,
що виходять за межі окремого змістового мінімуму для
студентів таких вищих навчальних закладів. Стимулом
самостійної пізнавальної діяльності студента у навчанні
виступає потреба в нових знаннях, що виникає в процесі
виконання певного завдання. Мотив  план  результат 
це схема самостійної діяльності. Щоб навчальне пізнання
стало самостійною діяльністю, потрібно, щоб знання для
студента мали істотне значення, особистісний характер
та інтерес.
Самостійна робота студента, спрямована на розвиток
пізнавальної діяльності, розширення своїх знань та
збільшення лексичного матеріалу під час вивчення
іноземної мови повинна:
a) мати конкретну мету, яка активізує діяльність
студентів;
b) мати певний комплекс нових знань, умінь і
навичок, які студенти повинні засвоїти;
c) базуватися на педагогічних принципах доступності, послідовності;
d) проінформувати викладача про отримання нової
інформації з додаткових джерел, вивчення нової лексики
та уточнення правильності засвоєних знань;
e) за допомогою моніторингу викладачем повинен
оцінюватися рівень готовності студентів до самоосвітньої діяльності на адаптаційному, базовому і
основному етапах;
f) творчий рівень  самостійна постановка проблеми
та її рішення, в даному випадку – це вихід на творчий
рівень, який вимагає дослідницької пошукової діяльності, перевірка лексичної та фонетичної правильності
нового матеріалу.
Існує певна відмінність між самоосвітою та іншими
видами самостійної роботи, які мають місце в процесі
навчання студента. Самостійна робота, будучи формою
організації навчальної діяльності, відповідаючи конкретній
задачі, збагачує студентів певним обсягом дисциплінарних знань, навичок, умінь, удосконалює розумову
діяльність, формує ціннісну орієнтацію на систематичну
самостійну пізнавальну діяльність, поступово переходить
в самоосвіту. Але перехід до самоосвіти неможливий без
досконалості техніки самостійної роботи, складовими
якої є: організація режиму дня, робочого місця;
створення особистої бібліотеки; планування та облік
роботи; фіксування результатів і т. п..
Іншими словами, під час самоосвіти повинна бути
сформована культура розумової праці, яка дає
можливість людині успішно вирішувати завдання і
вдосконалення своїх знань. Лише за таких умов студент
володіє достатньо сформованою технологією самостійної
роботи, активний у пошуках джерел інформації, у якого
вироблена психологічна установка на систематичне
поповнення своїх знань, відбувається перехід від
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організованих форм самостійної роботи до свідомо
організованої самоосвітньої діяльності, виникає інтеграція навчання та самоосвіти.
Психолог І.А. Зимова під час проведення дослідноекспериментальної роботи на тему формування у студентів готовності до самоосвітньої діяльності, виділила
специфіку іноземної мови як навчального предмета:
– іноземна мова є одночасно метою і засобом
навчання;
– становлять предмет мовної діяльності;
– великий об‟єм мовного матеріалу, що підлягає
засвоєнню;
– специфічне співвідношення знань і умінь;
– суб‟єктивна оцінка труднощів оволодіння навчальним предметом [5].
Успішне вивчення іноземної мови можливе тільки в
результаті систематичної самостійної пізнавальної
діяльності. Ця особливість навчальної дисципліни
дозволила ввести в процес навчання систему творчих
завдань (творчий рівень). Творче завдання спонукає
студента до пошуку шляхів оволодіння новими
знаннями, моделює професійну діяльність, їх виконання
вимагає використання загальнокультурних знань
з різних областей (літератури, історії, мистецтва,
агрономії і т.д.). Для прикладу можна дати наступне
завдання: після завершення вивчення теми «Рrotection of
plants» (пер. з англ. «Захист рослин») студентам
пропонується назвати види захисту рослин від різних
хвороб та шкідників в домашніх умовах, використовуючи народні методи наших пращурів. Дане
завдання спонукає студентів не лише вивчити нову
лексику, але і віднайти деякі знання, якими користувалися українські селяни під час догляду за рослинами
десятки років тому. Таким чином, студенти вивчають та
закріплюють нову лексику, знайомляться з традиціями
своїх пращурів, цікавляться історією свого народу…
Наявність самопідготовки до таких занять змінює
також і саму соціальну форму заняття: традиційна
фронтальна робота (при якій говорить спочатку
викладач, а тільки потім  ті, яких навчають) доповнюється різними формами індивідуальної, парної і групової
роботи (незалежно від можливостей навчальної групи і
від мети заняття). Викладач в даному випадку стає
посередником між учнем і знаннями, помічником
у навчальному процесі, де може консультувати, направляти, коригувати діяльність та знання студентів. Сам же
навчальний матеріал перетворюється з закритої системи
в систему гнучку, що враховує цілі і потреби відповідної
навчальної групи та кожного студента окремо.
Дана специфіка творчих завдань зумовлює
педагогічні умови ефективного вирішення проблеми
формування у студентів готовності до самоосвіти:
студенти включаються в процес виконання творчих
завдань з іноземної мови, зміст яких моделює професійну
педагогічну діяльність; виконання студентами творчих
завдань реалізується у відповідності з основними
принципами дидактики (принцип зв‟язку навчання
з життям і виробничою практикою, принцип науковості,
принцип наступності, послідовності і систематичності,
принцип доступності, свідомості, активності, самодіяльності і творчості студентів). Управління самоосвітньою

діяльністю студентів при виконанні творчих завдань
з боку викладача поєднується із самоврядуванням студентів у здійсненні цієї діяльності [7, c.110-111].
Студент має пройти певну підготовку, тобто мати
певну базу знань, щоб мати змогу правильно сприймати
новий матеріал та мати певні вміння й навички для
самоосвіти. У зв‟язку з цим, кандидат педагогічних наук
Г.А. Лапшина виділяє кілька етапів підготовки студентів
до самоосвіти [7]:
1) адаптаційний (включає перший і другий курси
навчання). На цьому етапі студентам отримують для
виконання завдання, що вимагають самостійного
пошуку рішення, залучення для цього додаткових
інформаційних джерел. Ці завдання виконуються під
постійним керівництвом викладачів, які пояснюють
специфіку іноземної мови як навчального предмета,
тобто формується потреба в предметній, методичній,
психолого-педагогічній та загальнокультурній самоосвіті.
2) базовий (третій і четвертий курси навчання). На
цьому етапі в навчальний процес вводяться творчі
завдання інших типів, вони виконуються студентами на
заключному етапі засвоєння програмних знань з досліджуваних розділах і темах. Засвоєні програмні теоретичні
знання і практичні вміння є базовими для роботи над
творчими завданнями. Таким чином, на даному етапі
основний акцент робився на формування готовності до
самоосвіти на тлі подальшого вдосконалення знань.
3) основний (п‟ятий курс навчання). На даному етапі
триває формування у студентів переконань в значущості
самоосвіти вдосконалення теоретичних знань, практичних знань навичок, подальший розвиток творчих
можливостей, ступеня самостійності. Виконання творчих
завдань на даному етапі має на меті формування
самооцінки з подальшим коригуванням власної роботи,
розвиток самостійності. Особлива роль на даному етапі
відводиться поєднанню управління самоосвітньою
діяльністю студентів при виконанні творчих завдань з
боку викладача з самоврядуванням студентів в організації даної діяльності [7].
Для адекватної оцінки якості виконаних завдань
студентом, потрібно виходили з таких критеріїв:
1) використання нового, додаткового мовного матеріалу, методичних і загальноосвітніх знань з інших
областей людської діяльності для самоосвіти та самовдосконалення;
2) відповідність рівня теоретичних знань і практичних умінь з іноземної мови вимогам, що пред‟являються до студентів відповідного курсу;
3) вміння виділяти та застосовувати методи і засоби
для вирішення поставлених завдань.
Творчі завдання під час самопідготовки є особливо
ефективними для студентів третього та четвертого
курсів, адже, маючи певну базу лексичних і теоретичних
знань, у студентів зростає інтерес до іноземної мови як
до навчальної дисципліни. В результаті зростає оптимальний рівень готовності до самоосвітньої діяльності.
Серед причин, що знижують рівень розвитку самоосвіти у студентів можна виділити:
 соціальні (велика зайнятість викладачів вищої
школи, перевантаження студентів роботами, що забезпечують мінімальний або нормальний прожитковий
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мінімум, а також для багатьох оплату навчання у вищій
школі, життя молодої сім‟ї, допомога батькам);
 педагогічні (відсутність науково обґрунтованих
концепцій і технологій реалізації та розвитку
самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців у закладах
вищої освіти);
 психологічні (слабкий розвиток у студентів
інтересу до навчання, потреби в самоосвіті; недостатня
мотивація у педагогів до здійснення цілеспрямованої
підготовки студентів до самоосвіти);
 управлінські (відсутність якісних стратегій
управління самоосвітньої діяльністю на всіх рівнях
управління в університеті починаючи з кафедри) [6].
Взаємозв‟язок освіти і самоосвіти дозволяє якісно
змінити стратегію і тактику планування, організації та
контролю університетської підготовки фахівців, розвивати у студентів потребу в самоосвіті в контексті
безперервної освіти людини, якісно вирішувати стратегічні завдання вищої школи.
Отже, потрібно зробити висновок, що для можливості
самоосвіти у студентів повинна бути певна підготовка та
спеціально створені умови, а саме:
– готовності до самоосвіти якості найважливішого
напряму професійної підготовки сучасного спеціаліста;
– готовність студентів до самоосвітньої та подальшого
проектування шляхів і засобів активізації особистісного
і професійного самовдосконалення;
– формування готовності до самоосвітньої діяльності
завдяки виконанню студентами творчих завдань з
іноземної мови;
– готовність до самоосвіти студентів включає зміст
творчих завдань, спрямованих на досягнення поставлених цілей і рішення завдань;
– принцип свідомості, активності, самостійності і
творчості студентів, принцип наочності, принцип
раціонального поєднання колективних та індивідуальних
форм і способів навчальної роботи);
– управління самоосвітньою діяльністю студентів
при виконанні творчих завдань з боку викладача
поєднується з самоврядуванням студентів в здійсненні
даної діяльності.
Практичне оволодіння іноземною мовою, не перебуваючи в мовному середовищі, не можливе лише
завдяки виконанню завдань під час занять та виконанню
домашніх завдань. Це, насамперед, можливо тільки за
умови щоденного інтенсивного тренування, тобто
в практиці. Результати в оволодінні навчальним
матеріалом з іноземної мови будуть значно вище, якщо
студент буде займатися по 20–25 хвилин щодня, а не
2 години один раз в тиждень, згідно розкладу. Психологи
стверджують, що знання, отримані самостійно, шляхом
подолання посильних труднощів, засвоюються міцніше,
ніж отримані від викладача. Адже «ніякі знання, що не
стали об‟єктом власної діяльності, не можуть вважатися
справжнім надбанням людини» [4, С.248].
Г.А. Железнякова, кандидат педагогічних наук,
вважає [3], що організація самоосвіти буде успішною,
якщо спиратиметься на систему таких принципів:
– гуманістична спрямованість (створення умов для
максимального розвитку індивідуальних здібностей;
формування світогляду особистості);
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– фундаменталізація та професійно-творча спрямованість (включає формування фундаментальних базових,
необхідних для самоосвіти знань, сформованих в єдину
світоглядну систему);
– рефлексія (передбачає цілеспрямовану роботу над
формуванням умінь порівнювати, аналізувати, узагальнювати, висловлювати оцінні судження, виявляти причинно-наслідкові зв‟язки; володіння навичками навчальної
праці; використання прийомів, які економлять час і сили
і дають більш ефективні результати).
Успіхи в процесі самоосвіти студентів при вивченні
іноземної мови також залежать від стимулювання.
Наявність природних задатків до навчання у студента не
є гарантією успіху, так як без належної мотивації, лише
за власною ініціативою він не буде включатися в
навчальну діяльність, в спілкування, а, отже, буде мало
брати участь в тих видах людської соціальної
активності, які ведуть за собою його психологічний
розвиток. Такі умови забезпечують особистісну потребу
студентів в нових знаннях, уміннях і навичках,
в безперервному особистому зростанні і самовдосконаленні. Для навчання і виховання студентів є значні
резерви, але на практиці вони застосовуються в повному
обсязі через рівень мотивації.
Висновки. Проблема самоосвіти розглядається в
контексті безперервної освіти, що дає можливість
людині пристосовуватися до життя, адаптуватися до
постійно мінливих умов. Виявлено, що мотивація під час
самоосвіти відіграє важливу роль, адже при її нестачі
існуючі задатки не перетворяться в здатності, а
інтелектуальний та особистісний розвиток буде набагато
повільнішим. Отже, самоосвіта студентів має важливе
значення у вирішенні не лише освітніх, але і виховних
завдань: розширює їх кругозір, збагачує знаннями,
стимулює волю, цілеспрямованість, сприяє розвитку
пізнавальних інтересів,
творчого потенціалу
і
вдосконалення професійного розвитку
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ORGANIZATION OF SELF-EDUCATION IN DURING THE STUDY PROCESS
OF FOREIGN LANGUAGE AS ONE OF THE METHODS OF IMPROVING
THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS
The article is devoted to organization of independent preparation of students in the process of study of foreign language,
certainly specific of foreign language as an educational object, basic principles of organization of self-education are selected,
found out differences between a self-education and other types of independent work. It is proved that self-preparation is an
important component of self-education, covering self-acquired knowledge, taking into account personal interests and needs of
professional activity. However, this knowledge is not acquired from higher education institutions but acquired from additional
sources. Self-education is a flexible form of knowledge acquisition because it is carried out on a flexible diagnostic basis.
Key words: self-preparation, self-education, institutions of higher education, self-improvement, higher education,
independent work.
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ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
У ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ
У визначенні проблемного поля даної статті - ключові аспекти формування асертивної поведінки дітей з
вадами зору. Впевненість дитини, яка має особливі потреби дає їй можливість вільно заявляти про свої
інтереси, бажання, розвивати свій потенціал, усвідомлено приймати особистісну відповідальність за
прийняті рішення, розумно співвідносити власні і суспільні інтереси.
Ключові слова: поведінка, асертивність, асертивна поведінка, особливі потреби.
Постановка проблеми. Найактуальнішим питанням
сьогодення є інтеграція дітей з інвалідністю у єдиний
освітній простір: діти, які відвідують загальноосвітні
навчальні заклади, мають можливість безбар‟єрного
пересування і спілкування, отримують якіснішу освіту,
відкриті для взаємодії з навколишнім світом і з самим
собою, комунікабельні, усвідомлено приймають рішення
відповідно до своїх потреб і інтересів суспільства.
В Україні близько 1 млн. дітей з особливими освітніми
потребами, з них станом на сьогодні приблизно 60–80%
дітей мають вади зору. Кожного року кількість таких
дітей збільшується. Тому проблема інтеграції їх у соціум
виходить на новий рівень актуальності: всі діти,
незалежно від стану здоров‟я, статусу родин, освіти
батьків мають право на якісне життя, отримання освіти,
задоволення сенсожиттєвих потреб, реалізації свого
потенціалу стосовно свого життя і життя у суспільстві.
Важливого значення набуває проблема формування
асертивної поведінки таких дітей, як важливого чинника
їх самореалізації у соціумі.
Мета статті. Обгрунтувати особливості дітей, які
мають вади зору, проаналізувати особливості асертивної
поведінки таких дітей, як чинника їх самореалізації,
розвитку потенціалу та повноцінної інтеграції у суспільні відносини.
Виклад основного матеріалу. Одним із вимірів
сутності людини є її поведінка, яку в науковій літературі
розглядають як сукупність видимих вчинків і дій, що так
чи інакше торкаються інтересів інших людей,
соціальних груп та відображають рівень засвоєння ними
соціальних норм, правил, принципів життєдіяльності в
умовах взаємодії з навколишнім середовищем [4, с.7].
Визначення поняття поведінка має декілька трактувань:
поведінка розглядається як набір дій, реакцій на
середовище (подразники) свідоме чи несвідоме; як
певний образ взаємодії з оточуючим середовищем, що
визначається здатністю змінювати свої дії під впливом
внутрішніх і зовнішніх факторів; як система внутрішньо
взаємопов»язаних дій, які здійснюються складним
об»єктом, яка підкорюється певній логіці і спрямована
на реалізацію конкретної функції, притаманної даному
об‟єкту і вимагає його взаємодії з оточуючим середовищем; як систему вчинків людини, що реалізує її

моральні установки; систему дій по підтриманню свого
існування; як процес взаємодії людини з довкіллям, що
обумовлений індивідуальними особливостями, активністю
людини та переважно проявляється у вигляді дій і
вчинків; як реакцію організму на певне подразнення,
вияв або виклик [39, с.87-88].
Характерною для поведінки людини є спрямованість
її дій на перетворення умов життєдіяльності у відповідності до інтересів і потреб, виходячи із запитів і
викликів соціуму. У поведінці особистості відображається
її потенціал, знання, уміння, навички, компетентності та
набутий досвід. Поведінка визначається потребами
людини, обумовлена мотивами її діяльності, спрямована
на досягнення поставлених цілей; обумовлюється особливостями сприйняття себе і оточення, відношенням до
себе і до інших, відношенням із собою, на основі
цінностей, норм та ідеалів, сформованих у суспільстві та
закладених у свідомість людини. Саме успішність
людини в більшості випадків визначається її уміннями
дотримуватися певних поведінкових норм в тій чи іншій
ситуації, з тими чи іншими подразниками, ризиками тощо.
Термін поведінка у більшості трактувань, визначається як процес взаємодії особистості з довкіллям,
обумовлений індивідуальними особливостями, потенціалом, внутрішньою активністю і проявляється як відповідь на певне зовнішнє подразнення або вплив на дії
та вчинки людини. Якщо уявити собі поведінку людини
вершиною піраміди – видимою її частиною, на яку
звертають увагу вчителі, батьки, громадськість і
намагаються на неї впливати, то основою цієї піраміди –
невидимою, але фундаментальною її стороною є базова
основа життєдіяльності людини, її потреби, цінності,
переконання. Всі дії, вчинки, мотивовані потребами,
різного рівня і якості. Незадоволення потреб породжує
дії, які мають діапазон від емоції страху, болю, образи
до бажання виділитися, проявити себе, довести свою
унікальність будь-яким способом, найчастіше через різні
форми поведінкових реакцій. Тому в науковій літературі
розрізняють впевнену поведінку, як прояв ввічливої
наполегливості і агресивну поведінку, коли людина
захищає своє особистісне право і виражає почуття,
думки таким чином, що порушує права іншої людини.
Якщо в основі впевненої поведінки лежать інтереси,
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потреби та вчинки людини, спрямовані на вираження
своєї власної позиції, почуттів, думок побажань з
врахуванням поважного ставлення до прав, бажань,
почуттів та думок інших людей, то в основі агресивної
поведінки, лежать в першу чергу потреби довести свою
правоту, реалізувати свої бажання самоствердитися,
досягти поставленої цілі за рахунок приниження, пригноблення позиції іншої людини. заблокованої потреби.
Тому і впливати на молодь, на її дії, вчинки,
відношення, засоби самовираження, на її поведінку,
потрібно саме через цю невидиму, але визначальну
основу формування і становлення особистості – через
базові потреби, цінності і переконання. Впевнена поведінка якраз і будується на потребі вільного вираження
своїх думок, спілкування з людьми на всіх рівнях,
активної орієнтації у життєвих ситуаціях на рівні поваги
і самоповаги.
Безперечно, фундаментальними потребами, особливо,
для підлітків, є задоволення необхідності в любові,
розумінні, визнанні, повазі. Сучасне покоління прагне
бути потрібним і близьким не тільки батькам, але і
колективу, в якому перебуває, і воліє зайняти в ньому
лідерські позиції. Статус в цьому середовищі,думки,
відношення до неї з боку однолітків є дуже важливими і
впливають на їх поведінку. Молода людина хоче бути
успішною у справах, у навчанні, на роботі, потребує
самореалізації, розвитку своїх здібностей, самовдосконалення, поваги до себе. І ці потреби найчастіше
попадають у зону ризику. Дії дорослих, батьків, вчителів
не завжди відповідають цьому і не враховують їх,
найчастіше, входять в протиріччя. Замість того, щоб
будувати свої відносини з дітьми на основі довіри,
любові і служіння, проявляти любов і повагу, інтерес до
їхнього життя і захоплень, допомагати в їх самовираженні і самовизначенні, дорослі часто штовхають їх до
руйнівних емоцій (біль, страх, образа). Пережити,
висловити вербально ці емоції для молодої людини,
важко, іноді неможливо через внутрішню напругу,
невдоволеність, занижену самооцінку, само ідентифікацію.
Тому, часто ці емоції ховають, замовчують або ж
виплескують через грубість, зухвалість, девіантну,
асоціальну, ризиковану, агресивну поведінку.
З іншого боку, незадоволеність юнацтва реалізацією
своїх потреб в любові, повазі, розумінні, вільному
висловлюванні своєї позиції, відповідальності за свої дії
і вчинки породжує переживання з приводу сприйняття
себе, свого образу, оцінки себе (часто, як лузера,
невдаху, якого не хочуть і не чують, не розуміють і не
помічають), починають думати, що задоволення потреби
в розумінні, повазі може вплинути на позитивне
відношення оточення до себе, на формування почуття
самоцінності як основи психологічного виживання та
впевненої поведінки.
Здатність людини відстоювати свою точку зору,
розв‟язувати
проблеми
власної життєдіяльності,
покладаючись на власну суб‟єктність, визначати і
дотримуватися життєвих сенсів, особистісних виборів,
відповідальності за прийняття рішень, самостійного
регулювання власної поведінки позначається терміном
асертивність ( запозичений з англ.мови термін – assertнаполягання на своєму, відстоювання своїх прав).

Здійснюючи теоретичний аналіз проблеми асертивності
у вітчизняних і зарубіжних наукових школах, неминуче
стикаємося з різними, полярними поглядами на природу
походження терміну та специфіку формування впевненої
поведінки. У цілому, в роботах зарубіжних науковців,
асертивність більшою мірою пов‟язана з такими
соціально-психологічними категоріями, як успішність
особистості, незалежність, самостійність, цілеспрямованість; як самоствердження через конструктивну
діяльність, досягнення майстерності безконфліктного
спілкування. Дослідники сходяться на тому, що
асертивна поведінка є «золотою серединою» між
агресивним і пасивним стилями поведінки і спрямована
на те, щоб реалізація власних інтересів була умовою
реалізації інтересів суб‟єктів взаємодії, щоб позитивна
поведінка людини, демонструвала не тільки самоповагу
але і повагу до інших. Асертивна поведінка запобігає
виникненню конфліктів, а в конфліктній ситуації допомагає знайти конструктивне вирішення. Ідея асертивності передбачає формування в особистості визначеної
якості поведінки, завдяки якій вона може володіти
спонтанними реакціями в різних ситуаціях, розумним
проявом емоцій, вмінням прямо говорити про свої
бажання і вимоги, виявляти здатність висловлювати
власну точку зору, не боятись критики і заперечень,
використовувати аргументацію, наполягати на своєму
в ситуаціях, коли будь-яка аргументація виявляється
зайвою. Асертивність є необхідною умовою існування
особистості як суб‟єкта активності, здатного до
самостійного вибору життєвих цілей, прийняття рішень,
взяття на себе певних повноважень і відповідальності.
Асертивність виражається у потребі самопізнання,
аналізу цілей, що ставить перед собою людина, у потребі
самоаналізу власного вибору, який здійснюється на
основі тих чи інших особистісних домагань, у потребі
самооцінки та оцінки інших людей. Асертивність
закладає основу прагнення людини зайняти бажане
місце у середовищі однолітків, здатності до самоспостереження, самопізнання власних якостей, вчинків, дій і
можливих суб‟єктивних труднощів на шляху їх
здійснення. В той же час впевненість не обмежує і не
спростовує здатність до обмірковування, аналізу своїх
дій та вчинків, об»єктивного розуміння себе, своїх
нахилів і здібностей, рис характеру, а дає простір для
аналізу розроблених реальних цілей, планів діяльності
(при врахуванні думок інших людей); здатності контролювати себе, свої думки, вчинки, дії, усвідомлювати, що
від цього залежить успіх у поведінці та діяльності
(прислуховуватись до оцінки результатів власної
діяльності іншими людьми); здатності будувати свої
життєві цілі на основі власних особливостей та
можливостей, почутті власної гідності, поваги до себе,
віри в себе.
Формування асертивної поведінки є важливим для
дітей підліткового віку, а тому саме цьому віковому
періоду важливо приділяти увагу з розвитку впевненості
як основи реалізації безпечних форм поведінки. Ще
більшої ваги ця проблема набуває стосовно дітей
з порушенням зору. Саме асертивність сприяє розвитку
конструктивного способу міжособистісної взаємодії,
самоаналізу та саморегуляції взаємодії дитини з особли-
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вими потребами та оточенням, що дозволяє протистояти
агресії і маніпуляції, бути впевненим, соціально активним
та сміливим. Формування особистості дитини з порушеним зором відбувається за тими ж закономірностями,
що й зрячої. Головними складовими її жмттєдіяльності
є мотиви, потреби, життєві плани, ставлення, самосвідомість.
Дослідники особливостей розвитку дітей з порушеннями зору стверджують, що зменшення зовнішніх
(зорових) стимулів значно обмежує задоволення потреб
дитини в пізнавальній діяльності, знижує загальну
пізнавальну активність, при цьому звужує коло мотивів
дій і впливає на впевнену поведінку, самостійність
прийняття рішень у здійсненні будь якої діяльності
в цілому, При цьому, особистість природно прагне до
самостійності, незалежності, певного місця в ієрархічній
системі відносин, повноцінного сприймання свого
власного Я потенціалу, що, в свою чергу, викликає
мотивацію до покращення якості життя, досягнень
у різних сферах життєдіяльності, подолання труднощів і
досягнення успіху.
У дітей з порушеннями зору домінуючою
мотивацією в діях і поведінці стає уникнення труднощів
і заглиблення в себе: пасивне переживання своїх
проблем поступово формує в них усвідомлення власної
неповноцінності, залежності від своєї вади, від
відношення до них оточення. В наслідок цього можливе
зниження вольових зусиль до подолання труднощів,
поява апатії і поступове формування комплексів
стосовно своєї значимості для оточення, колективу,
суспільства. Тому важливо постійно й у будь-якій
діяльності створювати умови для вироблення у таких
дітей широкого спектру позитивних реакцій на події, які
викликають бажання брати в них активну участь;
формувати й підтримувати інтерес до самостійної
активності; надавати можливість виявити самостійність;
підвищувати рівень впевненості дітей в собі, що сприяє
в кінцевому рахунку,набуттю особистісної зрілості,
подоланню комплексів, підвищенню свого статусу
у різних формах взаємодії. Здійснюючи теоретичний
аналіз проблеми асертивності ми визначили, що
асертивність більшою мірою пов‟язана з такими
соціально-психологічними категоріями, як успішність
особистості, незалежність, самостійність, цілеспрямованість. Тому формуючи асертивну поведінку у дітей
з вадами зору важливо весь час підтримувати у них
відчуття ситуації успіху.
Асертивність передбачає формування у дитини
з вадами зору поведінки визначеної якості, завдяки якій
вона
може
володіти
позитивними
реакціями
в неочікуваних ситуаціях, виваженим проявом емоцій,
позицією прямо говорити про свої бажання і вимоги,
здатністю висловлювати власну, об»єктивну точку зору
на будь яку проблему. Асертивність є необхідною
умовою існування особистості як суб‟єкта активності,
здатного до самостійного вибору життєвих цілей.
Успішність дитини с порушенням зору, її впевненість, задоволення від реалізації власного потенціалу,
багато в чому залежить від того, які особистісні якості
будуть сформовані у неї до моменту виходу в самостійне
життя. У першу чергу сюди входять:
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– сприйняття самого себе та оточення;
– ставлення до оточення, до себе, до своєї вади та до
інших інших людей;
– відносини з оточенням та з самим собою;
– пріоритети життєвих цілей, цінностей, відносин
з самим собою та з іншими людьми;
В інтеграції дітей з порушеннями зору в соціум
велику роль відіграє родина. Саме вона або формує у
дитини впевненість у собі, у своїх здібностях, можливостях. потенціалі, або формує систему комплексів, які
зменшують можливість повної адаптації, самореалізації
особистості.
Прагнення батьків повністю контролювати дитину,
особливо з вадами зору, захистити її від зовнішнього
світу (гіперопіка та вседозволеність), дуже часто заважає
повноцінній життєдіяльності дитини в соціумі. Зрозуміло, що коли дитина має проблеми зі здоров‟ям, вона
потребує більшої уваги і допомоги, викликає більше
тривог і хвилювань у батьків. Бажання допомогти
дитині, зробити щось за неї, полегшити її життя,
зменшенням вимог до її роботи, дуже часто викликає
агресивну, або навпаки, депресивну зворотню реакцію.
Їм буває дуже нелегко віднайти баланс і «золоту»
середину між недостатньою і надмірною допомогою,
увагою і контролем. Часто надмірна опіка та вседозволеність стає наслідком прояву почуття жалю до
дитини, хибної провини, компенсацією «обмеженості»
порівняно з іншими дітьми. У таких дітей формується
комплекс неповноцінності, егоїстичності і агресивності.
Вони не відчувають власної значущості, потенціалу і
компетентності ні в побутовій, ні в навчальній, ні
в дозвіллєвій сфері. Це стає перешкодою до здорового
особистісного розвитку і формує нездорові міжособистісні стосунки з однолітками і дорослими, впливає на
рівень самооцінки, самоконтролю, впевненості у своїх
власних силах і значимості у житті суспільства.
Підвищена моральна відповідальність, надмірна
увага до розвитку дитини проявляється у покладанні на
дитину нездійснених сподівань і надій, намагання
компенсувати обмеження в одній сфері розвитку особливими досягненнями в іншій і, навпаки, недооцінка
можливостей щодо її розвитку. Хвороба сприймається
як нездоланна перешкода до повноцінного життя.
Висновки. Таким чином, для успішного входження
дітей з вадами зору у соціум важливе не тільки
засвоєння ними навичок самообслуговування, спілкування, навчання різним видам діяльності, але і формування впевненості у свої сили, потенціал, асертивної
поведінки у взаємодії з оточенням. Важливим завданням
формування такої поведінки у дітей з порушеннями зору
є усвідомлення себе рівноправним членом суспільства,
подолання страхів, залежності, боязкості. Значна увага
повинна приділятися особистісним змінам, особистісному формуванню дитини з інвалідністю по зору. Щоб
дитина інтелектуально і морально розвивалася, буда
впевненою у своїх можливостях і рішеннях, поруч із
нею мають бути зацікавлені у її розвитку батьки,
компетентні професіонали – лікарі, вихователі-тифлопедагоги, вчителі, котрі володіють спеціальними педагогічними методами та прийомами, поєднуючи навчання
з корекційно-реабілітаційними процесом. Кінцевою метою
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такої спільної роботи з дітьми, мають вади зору є
впевнена поведінка, коли дитина сприймає свій зоровий
дефект як певну індивідуальну характеристику, що
відрізняє її від інших, але не впливає на розвиток її
потенціалу, реалізацію її знань, умінь на благо суспільства і самої дитини.
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FORMATION OF CHILDREN ASSERTIVE BEHAVIOR WITH VISUAL IMPAIRMENTS
In defining the problematic field of this article are the key aspects of the formation of children assertive behavior with
visual impairments. The confidence of a child who has special needs gives him the opportunity to freely declare his interests,
desires, develop his potential, consciously take personal responsibility for the decisions made, reasonably balance his own and
public interests.
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КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ
У статті представлено критерії та показники сформованості професійної компетентності
майбутніх офіцерів поліції, їх методи діагностики. Виділено чотири основні критерії – когнітивний,
комунікативний, операційний, особистісний. Проведено теоретичний аналіз кожного із критеріїв.
Акцентується увага на особливостях формування професійної компетентності та професійно значущих
якостей майбутніх офіцерів поліції у процесі вивчення фахових дисциплін. Представлено теоретичний
аналіз поняття «критерії», «професійна компетентність», розкрито зміст головних понять і термінів
цієї проблеми. Виділено вимоги до критеріїв сформованості підготовки дільничного офіцера поліції.
Ключові слова: критерії сформованості, професійно значущі якості, професійна компетентність, рівні
та показники сформованості.
Постановка проблеми. Інтеграція вітчизняної
освіти до європейського навчального простору передбачає вдосконалення та адаптацію виховного процесу,
врахування критеріїв і стандартів вищої школи європейських країн.
Необхідно наголосити, що особливість професійної
компетентності майбутніх дільничних офіцерів визначається специфічними умовами діяльності даної сфери і
виражається в високій правовій культурі юридичного
працівника цієї сфери.
Дільничний офіцер поліції – це посадова особа органів
Національної поліції, на яку покладено виконання
завдань служби дільничних офіцерів поліції та яку
наділено повноваженнями відповідно до законодавства.
Професійну діяльність дільничних офіцерів поліції
можна розглядати як сукупність здійснюваних ним
функцій і видів робіт, спрямованих на боротьбу із
злочинністю та правопорушеннями, забезпечення правопорядку на адміністративній дільниці за допомогою
певних методів і засобів. Професійна компетентність
дільничного офіцера поліції передбачає ефективне
виконання професійних функцій, які визначені Наказом
№ 650 від 28.07.2017 року, а саме:
1) діяльність, що ґрунтується на принципі взаємодії
з населенням на засадах партнерства та має на меті
співпрацю з громадянами, громадськими організаціями,
установами, підприємствами різних форм власності;
2) взаємодія з органами державної влади та місцевого
самоврядування, населенням й утвореними відповідно
до чинного законодавства громадськими формуваннями
з охорони громадського порядку;
3) виконання завдань, спрямованих на дотримання
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і
держави;
4) ужиття заходів для взяття на облік осіб, щодо яких
здійснюється превентивна робота, підтримання в
актуальному стані єдиної інформаційної системи
Національної поліції;
5) співпраця з групами реагування патрульної поліції
(далі – ГРПП) щодо застосування превентивних заходів
стосовно осіб, які схильні до вчинення правопорушень
та/або перебувають на превентивних обліках поліції;

6) підтримання професійного рівня шляхом навчання
в системі службової підготовки та самопідготовки [1].
Метою статті є конкретизація критеріїв сформованості фахової компетентності майбутніх дільничних
офіцерів поліції.
Виклад основного матеріалу. Професійна діяльність
поліцейського – широка галузь трудової діяльності, яка
вимагає юридичних знань і навичок, необхідних для
виконання вище зазначених професійних функцій
у сфері захисту прав і свобод громадян. Особливістю
професійної діяльності майбутніх дільничних офіцерів
поліції є виконання службових задач в складних (іноді –
екстремальних) умовах, перебування у злочинному середовищі, затримання озброєних злочинців. Ефективне
виконання значної кількості професійних функцій та
складність умов професійної діяльності вимагає відповідної професійної освіти.
Освіта – основа розвитку особистості, суспільства,
нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є
визначальним чинником соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності громади, який
відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та
економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним
ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення
національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені [2].
Отже, завданням модернізованої вищої школи
є створення таких педагогічних умов, в яких студент
(курсант) зможе проявити себе не лише інтелектуально
та пізнавально-активним, а й сприятиме формуванню
у нього професійно важливих якостей та професійної
компетентності.
Під професійною компетентністю майбутніх офіцерів
поліції розуміємо сукупність знань, вмінь, навичок,
способів діяльності, професійно значущих психологічних якостей, необхідних фахівцю для здійснення
ефективної професійної діяльності.
У структурі професійної компетентності майбутніх
дільничних офіцерів поліції виокремлено такі компоненти:
– знанієво-термінологічний (знання, отримані в процесі вивчення фахових дисциплін, знання професійної
юридичної термінології, знання нормативної бази,
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знання стандартів і структури превентивної діяльності
та ін.);
– особистісний (висока працездатність й відповідальність, дисциплінованість та пунктуальність; наполегливості та витриманості, уміння професійно мислити,
уміння установлювати й підтримувати психологічний
контакт, наявність професійної мотивації, уміння психологічно стимулювати комунікативну активність партнерів )
– операційний (уміння застосовувати на практиці нормативно-правову базу, складати необхідні адміністративно-процесуальні та кримінально-процесуальні документи, аналізувати й готувати організаційно-розпо-рядчі
документи, складати організаційно-розпорядчі документи,
розвиток у співробітників теоретичних знань і практичних навичок в організації та управлінні діями елементів у
спеціальній операції, використання маневру силами і
засобами під час проведення спеціальних операцій, а
також оволодіння методикою управління цими силами).
Питання визначення критеріїв, показників та рівнів
ефективності професійної діяльності представників різних
професій розглядали в своїх дослідженнях Л. Бурдейна,
О. Вишневська, Н. Замкова, Н. Кожем‟якіна, Н. Логутіна,
С. Савченко, С. Тарасова, Н. Чабан, В. Черевко та інші.
В академічному словнику української мови поняття
«критерій» визначено як підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило [3].
С. Гончаренко у педагогічному словнику роз‟яснює
поняття критерій, як (від. гр. засіб, переконання, мірило –
показники, що поєднують у собі методи розрахунку,
теоретичну модель розподілу і правила прийняття
рішень про правдоподібність нульової або однієї
з альтернативних гіпотез) [4].
С. Савченко [5] характеризує критерій як ознаку, на
основі якої здійснюється оцінка, визначення чогось;
судження, оцінки якогось явища, а під показниками –
ступінь її прояву, за яким можна судити про її
сформованість і розвиток.
У загальному вигляді критерій – це важлива і
визначальна ознака, яка характеризує якісні аспекти
явища, його сутність. Аналізуючи вищевикладене, ми
дійшли висновку, що критерій – це набір ознак та властивостей явища, процесу, діяльності, які дають змогу
оцінити його стан, рівень розвитку та функціонування.
У дослідженні Т. Трегубенко [6], яка досліджувала
формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів поліції у процесі фахової підготовки, виокремила мотиваційний, поведінковий і когнітивний критерії.
Л. Кpивopучкo визначила наступні критерії сформованості професійної придатності майбутніх працівників
органів внутрішніх справ до професійної діяльності:
когнітивний, мотиваційний, вольовий, типологічний,
регулятивний [7].
На основі проведеного аналізу наукових досліджень,
до критеріїв сформованості фахової компетентності
майбутніх офіцерів поліції доцільно віднести: когнітивний, комунікативний, операційний, особистісний.
Когнітивний
критерій – характеризує
володіння
системою загальнонаукових, психологічних, соціальнопедагогічних та інших спеціально-професійних знань,
які необхідні майбутньому дільничному офіцеру поліції
для реалізації професійних функцій при виконанні
службових обов‟язків.

Даний критерій характеризує розвиток професійного
мислення майбутніх дільничних офіцерів поліції; знання
нормативної бази, здатність до засвоєння знань та умінь,
здобутих у процесі вивчення фахових дисциплін; уміння
вирішувати типові та нестандартні професійні завдання
та діяти в нестандартних ситуаціях. Показниками
когнітивного критерію обрано засвоєння теоретичних і
практичних знань, умінь та навичок. Методами діагностики когнітивного критерію є поточний та підсумковий
контроль навчальної успішності, анкетування, спостереження, бесіда, тестування, експертна оцінка.
Комунікативний
критерій – дозволяє
визначити
рівень сформованості у майбутніх дільничних офіцерів
поліції вмінь здійснювати професійне спілкування,
тобто ефективну взаємодію з різними категоріями осіб,
здатність створити майбутніми правоохоронцями такої
психологічної атмосфери, яка є найбільш сприятлива
у тій чи іншій обстановці. Професійна діяльність
поліцейських безпосередньо пов‟язана з комунікацією.
Показниками комунікативного критерію є уміння
адекватно застосовувати прийоми рефлексивного і
нерефлексивного слухання, уміння ставити питання;
уміння психологічно стимулювати комунікативну
активність партнерів; уміння психологічно правильно,
ситуативно обумовлено, відповідно до субординації
вступати у спілкування; уміння вирівнювати емоційне
напруження у бесіді, долаючи психологічні бар‟єри у
спілкуванні; уміння сприйняти і зрозуміти те, що
співрозмовник навмисно намагається приховати уміння
обирати стиль спілкування відповідно до ситуації,
прогнозувати реакції партнерів на власні комунікативні
дії; уміння висловлюватися логічно і цілісно.
Операційний критерій – даний критерій характеризує
володіння майбутнім фахівцем різними професійними
діями, уміннями і навичками професійної діяльності.
Даний критерій включає дозволяє визначити високий
рівень фізичної та вогневої підготовки, уміння складати
процесуальні документи, стійку психологічну готовність
до виконання службових завдань, вміння аналізувати
ситуацію та приймати швидкі, але правильні рішення.
Накопичення майбутнім дільничним офіцером поліції
практичного досвіду та формування у нього практичних
умінь і навичок є необхідною умовою формування
професійної компетентності, оскільки її розвиток
відбувається при аналізі особистої діяльності, вчинків,
поведінки. Операційний критерій характеризується
вмінням майбутнього офіцера інтегрувати набуті вміння,
знання та навички в обраній професії для ефективного
виконання поставлених перед ним задач.
Показниками операційного критерію є уміння застосовувати знання при вирішенні ситуацій професійного
змісту, спостереження, експертна оцінка, самооцінка.
Особистісний критерій – передбачає визначення
сформованості професійно важливих якостей особистості та мотивації професійної діяльності, які впливають
на якість виконання та результат професійної діяльності.
Показниками цього критерію є рівень сформованості
професійно значущих якостей, а саме висока працездатність, відповідальність, дисциплінованість, пунктуальність, доброзичливість, уміння професійно мислити,
гнучкість мислення, спостережливість, витриманість,
врівноваженість;
усвідомлення значущості своєї
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діяльності; прагнення до підвищення професійної
компетентності, самореалізації та саморозвитку. Оцінка
професійно важливих якостей майбутніх дільничних
офіцерів поліції визначає ступінь сформованості
професійної компетентності: це готовність до виконання
професійних завдань, прогнозування майбутнього
застосування необхідних їм навичок та здібностей,
використання тактично-спеціальних навичок, здатності
реалізовувати отриманні знання та вміння, які необхідні
в процесі професійної діяльності. Засобами діагностики
виступають спостереження, анкетування, самозвіти,
експертна оцінка, психологічне тестування.
Кожен із зазначених критеріїв має показники, тобто,
комунікативний критерій передбачає у своєму складі
такі показники як вміння здійснювати професійне
спілкування, ефективну взаємодію з різними категоріями осіб, здатність створити необхідну психологічну
атмосферу. Показниками когнітивного критерію нами
обрано оволодіння правовими, психолого-педагогічними
та ін. знаннями професійного спрямування. Сукупність
фахових умінь та навичок, а також уміння інтегрувати ці
навички в професійній діяльності – це показники
операційного критерію. Сформованість у майбутніх
офіцерів поліції у процесі вивчення фахових дисциплін,
формування професійно значущих якостей, установки на
самоаналіз та адекватної самооцінки доцільно обрати у
якості показнику особистісного критерію.
До професійно важливих якостей, які становлять
основу професійної готовності майбутніх офіцерів до
професійної діяльності, можна, на нашу думку, віднести
наступні: психічна стійкість, цілеспрямованість, наполегливість, врівноваженість, впевненість у собі тощо.
В. Андросюк у своєму дослідженні наголошує на
тому, що моральні якості майбутніх правоохоронців – це
стійкі риси свідомості й поведінки, які є результатом
усвідомлення ними власних мотивів і вироблення
відповідних способів професійної діяльності [8]. На
думку автора, наявність у майбутнього офіцера поліції
високих моральних якостей є показником рівня його
загального розвитку та професійної придатності до
виконання службових обов‟язків.
Висновки. Узагальнюючи вище викладене можна
стверджувати, що обрані нами критерії дозволяють
визначити сформованість професійної компетентності
майбутніх офіцерів поліції та проаналізувати їх
професійну готовність до обраної професії. Таким
чином, головною метою вищої школи сьогодення має
бути підготовка офіцерів поліції, не лише як юристів, а й

93

як особистостей, професіоналів. Необхідно наголосити,
що специфікою їх професійної діяльності є виконання
службових задач в екстремальних умовах, перебування у
злочинному
середовищі,
затримання
озброєних
злочинців, що в свою чергу потребує сформованість
теоретичних та практичних умінь та навичок.
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CRITERIA OF FORMATION OF FUTURE PROFESSIONAL COMPETENCE POLICE OFFICERS
The article presents the criteria and indicators of the professional competence of future police officers, their methods of
diagnosis. There are four main criteria – cognitive, communicative, operational, and personal. A theoretical analysis of each
of the criteria has been carried out. Emphasis is placed on the peculiarities of the formation of professional competence and
professionally significant qualities of future police officers in the process of study of professional disciplines. Theoretical
analysis of the concept of «criteria», «professional competence» is presented, the content of the main concepts and terms of
this problem is revealed. Requirements for the criteria of formation of police officer‟s police training have been highlighted.
Key words: district police officer, professionally significant qualities, psychological preparation, teaching preparation.
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ПОТЕНЦІАЛ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТЕКСТНОГО
ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
У статті аналізується актуальна психолого-педагогічна проблема пошуку оптимальних педагогічних
підходів до формування майбутнього офіцера в процесі професійної підготовки у вищих військових
навчальних закладах як повноцінного суб‟єкта військово-професійної діяльності. Одним із шляхів
вирішення обумовленої проблеми є використання потенціалу контекстного підходу до побудови
освітньо-виховного процесу вищого військового навчального закладу з урахуванням професійної
спрямованості освітньо-виховної діяльності до поступової адаптації майбутніх офіцерів через
академічну до військово-професійної діяльності. Контекстний підхід, забезпечуючи трансформацію
освітньо-виховної діяльності у професійну сферу, сприяє розвитку професійного мислення курсанта
через визначення конкретної професійно-орієнтованої мети навчання, оперативне реагування на реальні
потреби військово-професійної діяльності офіцера через внесення змін та корегування змісту програм
навчальних дисципліни з урахуванням вимог професії.
Ключові слова: курсант, майбутній офіцер, контекст, контекстний підхід, освітньо-виховний
процес, вищий військовий навчальний заклад.
Постановка проблеми. 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. Очікуваним результатом вищої військової освіти щодо майбутніх офіцерів
є формування професійної суб‟єктності, безпосереднім
проявом якої є готовність бути повноправним суб‟єктом,
сприймати суб‟єктність інших військовослужбовців, цілеспрямовано її формувати і транслювати у своїй діяльності.
Актуальною є потреба визначення потенціалу педагогічних підходів, в тому числі й контекстного, які
забезпечать формування майбутнього офіцера, спроможного адекватно вирішувати актуальні проблемні питання,
притаманні військам. Серед переваг контекстного підходу
виокремлюємо суттєвий потенціал забезпечення сформованості як знань, умінь і навичок, так і професійно
значущих якостей, що складають професійну компетентність фахівця у відповідності до актуальних потреб
професії.
Мета роботи – аналіз психолого-педагогічних підходів
до проблеми формування професійної суб‟єктності
майбутніх офіцерів Збройних сил України під час
навчання у вищих військових навчальних закладах,
потенціалу та шляхів реалізації контекстного підходу до
її формування, оскільки означене актуальне питання ще
не має достатнього теоретичного, методологічного та
методичного обґрунтування в педагогічній науці.
Виклад основного матеріалу. Теоретико-методологічною основою контекстного підходу до підготовки
фахівців у вищій школі є теорія діяльності (С. Виготський,
С. Рубінштейн та ін.), основними напрямами дослідження
питання впровадження контекстного підходу є: концептуальні аспекти контекстного підходу (А. Вербицький,

В. Калашников, Н. Лаврентьєва, М. Левківський), використання потенціалу контекстного підходу до організації
освітньо-виховного процесу (А. Воронін, Ю. Калугін,
О. Ковтун, В. Кругліков та ін.); психологічні основи
контекстного навчання (Т. Дубовицька, І. Жукова та ін.),
контекстний підхід у підготовці фахівців (Н. Бакшаєва,
М. Жалдак, В. Желанова, І. Жукова, С. Качалова,
С. Скворцова, О. Хомік та ін.). Спільним для науковців є
визнання серед переваг контекстного підходу забезпечення сформованості як знань, умінь і навичок, так і
професійно значущих якостей, що складають професійну
компетентність фахівця, а контекстним є «таке навчання,
в якому на мові наук за допомогою всієї системи
традиційних і нових педагогічних технологій у формах
навчальної діяльності, все більше спрямованих до форм
професійної діяльності, динамічно моделюється предметний і соціальний зміст професійної праці. Тим самим
забезпечуються умови трансформації навчальної діяльності студента у професійну діяльність фахівця» [1].
Сутність контекстного навчання, за О. Єфремовою,
полягає в тому, що воно «виступає формою особистісної
активності, яка забезпечує виховання професійно необхідних предметно-професійних і особистісних якостей
особистості фахівця» [9], тоді як А. Косникова вказує,
що його сутність полягає в «такому напрямі підготовки
спеціалістів, який характеризується максимальним наближенням змісту і форми освіти до змісту і форми
професійної діяльності спеціаліста» [12], що є винятково
важливим в процесі професійної підготовки майбутнього
офіцера, так як після закінчення ВВНЗ періоду його
адаптації до самостійної професійної діяльності не
передбачається.
Ми розділяємо погляди Н. Дем‟яненко, на думку якої
провідними принципами контекстного навчання є наступні: психолого-педагогічного забезпечення особистісного
включення студента в навчальну діяльність; послідовного
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моделювання в навчальній діяльності студентів цілісного
змісту, форм і умов майбутньої професійної діяльності;
проблемності змісту навчання в ході його розгортання
в освітньому процесі; відповідності форм і методів
навчальної діяльності студентів, меті й змісту освіти;
суб‟єктності відносин «викладач-студент», «студентстудент»; педагогічно обґрунтованого поєднання нових і
традиційних педагогічних технологій … [8, с.12],
«оскільки задачі, на вирішення яких воно спрямоване,
потребують застосування нетрадиційних підходів, творчих методів і прийомів» [14].
А. Вербицький зазначає, що «саме завдяки контексту
людина знає, що їй належить очікувати, і може його
свідомо інтерпретувати; перш ніж діяти, вона прагне
зібрати всю можливу контекстну інформацію; знання
про те, що відбудеться в майбутньому, дозволяє легше
сприймати сучасність. Без збереження у пам‟яті
контексту, в якому протікає цілеспрямована поведінка,
вона порушується, і організм знаходиться у владі
миттєвих станів, які вона не може регулювати» [4].
На думку науковця, створення в освітньому процесі
різноманітних контекстів життя і професійної діяльності
забезпечує особистісне включення студента у процеси
пізнання, оволодіння майбутньою професійною діяльністю, реалізується через побудову «системи у всій її
предметній та соціальній неоднозначності і суперечливості» [3], що реалізується через динамічні моделі
руху діяльності студентів. Т. Каушан підкреслює, що
«відповідно до провідних контекстів – професійного і
соціального, що розроблені в межах контекстного
підходу, акцентується увага на двох складових підготовки фахівця – навчальному змісті, який є базовим і
забезпечує професійну компетентність фахівця, і соціальному, що є фоновим і забезпечує здатність працювати
в колективі, бути громадянином» [11].
Розглядаючи контекстне навчання як освітню
систему, В. Желанова аргументовано доводить, що її
функціонування реалізується на підставі «ідей поліпарадигмальності, поліпідхідності, моделюється предметний і соціальний зміст їхньої майбутньої професійної
діяльності, результативно-цільовою основою якої є формування професійної компетентності майбутнього фахівця» [10, с.353].
Дослідження проблеми формування особистої та
професійної
спрямованості
студентів
дозволило
Ю. Верховій обґрунтувати потенціал використання
«синтезу міждисциплінарної навчальної інформації в
реалізації внутрішньої активності особистості щодо
знаходження смислів майбутньої професії» [5] в
контекстному навчанні, тоді як О. Волошина серед
переваг контекстного навчання визначає його
спроможність подолати актуальні проблеми, притаманні
традиційному навчанню, до яких дослідниця відносить:
вибір оптимального, системно організованого обсягу
змісту навчання, необхідного для подальшої діяльності;
орієнтацію на засвоєння теоретичних знань на відміну
від їхнього практичного використання; відсутність
цілеспрямованого розвитку соціально-моральних і громадянських якостей [6, с.37], що в значній мірі є
актуальним в професійній підготовці майбутніх офіцерів.
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Спільним для поглядів науковців є визначення
контекстного навчання як одного з оптимальних шляхів
розв‟язання проблеми формування у фахівця потенціалу
та здатності до вирішення актуальних професійних
завдань, під час якого відбувається трансформація
навчальної діяльності у професійну. Серед характерних
відмінностей контекстного підходу науковцями визначається можливість застосування міждисциплінарного
навчання та навчання на основі проблем з використанням зовнішніх контекстів, що дозволяє подолати
«головне протиріччя професійної освіти, яке полягає
в тому, що опанування діяльністю фахівця повинно бути
забезпечено в межах і засобами якісно іншої –
навчальної діяльності» [2, с.86], що обумовлює визнання
перспективи використання отриманих знань та умінь,
набутих компетенцій в майбутній професійній діяльності.
Перевагами контекстного навчання більшість дослідників визначають його продуктивність через залучення
тих, хто навчається, до виконання навчальних занять
практичної спрямованості, орієнтованих на практику
професійної діяльності, що сприяє підвищенню рівня
навчальної мотивації та розкриттю потенціалів суб‟єктів
освітньої діяльності, при цьому підкреслюючи, що
«зміст навчального предмету співвідноситься з реальним
світом ситуацій, що спонукає студентів до встановлення
зв‟язку між отриманими знаннями та їх застосуванням у
різних контекстах життя: як сім‟янина, громадянина,
професіонала» [15].
Процес реалізації контекстного підходу в освітній та
первинній військово-професійній діяльності майбутніх
офіцерів у ВВНЗ відбувається через насичення змісту
професійної підготовки курсантів навчальними дисциплінами, темами та окремими навчальними питаннями, в
основі яких є досвід та практика виконання службовобойових завдань офіцерами, що актуалізує потребу
пошуку шляхів їх вирішення, сприяє формуванню
готовності та здатності до виконання військово-професійних завдань.
Моделювання змісту майбутньої професійної діяльності офіцера в освітньо-виховному просторі ВВНЗ
з використанням технологій контекстного навчання, які
є «поліваріативними, гнучкими, забезпечують високий
рівень мотивації до професійної діяльності, розвиток
професійного мислення, пізнавальну самостійність
студентів, відповідальність за прийняті рішення» [2],
сприяє формуванню його здатностей до становлення
активної суб‟єктної позиції як основи професійної
суб‟єктності майбутнього офіцера.
Як зазначає С. Скворцова, ефективність реалізації
контекстного підходу забезпечується впровадженням
активних форм організації освітньої діяльності, серед
яких науковець виокремлює практичні заняття з елементами дискусії, рольові та імітаційні ігри, моделювання майбутньої професійної діяльності, аналіз
конкретних професійних ситуацій [13, с.89], тоді як
О. Гура до них відносить організаційно-діяльнісну гру,
тренінг та виконання практико-орієнтованих завдань [7].
Спільним для поглядів науковців є визнання потенціалу активних форм навчання для забезпечення умов
активізації суб‟єктної позиції учасників освітнього
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процесу, формування їхньої готовності ухвалювати
нетипові та нешаблонні професійні рішення.
Реалізація потенціалу активних форм навчання, на
наше переконання, здійснюється з урахуванням практикоорієнтованого характеру підготовки майбутніх офіцерів
через впровадження компетентністного підходу до
змісту їх професійної підготовки, що відбувається з урахуванням професійного контексту та є визначальним для
усього процесу підготовки, так як формує вимоги до
побудови освітньо-виховного середовища ВВНЗ як
середовища контекстного типу, визначає зміст взаємодії
між його учасниками як суб‟єктами освітньо-виховної та
військово-професійної діяльності.
Основними видами діяльності курсанта під час
навчання у ВВНЗ є навчальна та військово-професійна.
Поряд з тим, військово-професійна діяльність майбутнього офіцера через створені особливі умови освітньовиховного середовища ВВНЗ поєднує в собі дві взаємодоповнюючих складові: курсант як військовослужбовець
виконує обов‟язки військової служби відповідно до
посади, яку обіймає (курсант, командир відділення чи
командир навчальної групи), що співвідноситься з функціональними обов‟язками сержантсько-старшинського
складу Збройних сил України, і одночасно виконує
окремі елементи, притаманні функціональним обов‟язкам
офіцерського складу, тобто його діяльність є квазіпрофесійною як офіцера.
Квазіпрофесійна діяльність майбутнього офіцера
в освітньо-виховному просторі ВВНЗ є імітацією його
майбутньої професійної діяльності як офіцера через
моделювання умов, змісту, особливостей та з урахуванням вимог до офіцера як військовослужбовця, як
управлінця та як фахівця окремого напрямку діяльності,
забезпечуючи суб‟єктивне сприйняття та усвідомлення
майбутніми офіцерами професійного досвіду та моделей
поведінки через вирішення проблемних ситуацій.
Під час розробки проблемних ситуацій для професійної підготовки майбутнього офіцера та формування
його професійної суб‟єктності необхідним вбачається
вироблення чітких критеріїв сфер професійної діяльності офіцера, до яких ми відносимо наступні:
1) сфера управлінських компетенцій, що визначається рівнем посади та вимогами до неї;
2) сфера професійних обов‟язків (повсякденна життєдіяльність, підготовка до виконання службово-бойових
завдань та безпосереднє їх виконання;
3) сфера особистісно-професійного зростання та
самореалізації у професії (підвищення рівня професійної
майстерності, самоосвіта, самовдосконалення, самовиховання).
З урахуванням того факту, що розв‟язання проблемних ситуацій має відтворювати логіку реалізації
конкретних функцій військово-професійної діяльності
офіцера, оптимальним механізмом розробки проблемних
ситуацій вбачається комплекс ситуаційних завдань як
один з варіантів кейс-методу. На основі досвіду
виконання офіцерами службово-бойових завдань, аналізу
проблемних питань ухвалення управлінського рішення
та успішного управління соціально-психологічними
процесами у підпорядкованих військових колективах,
під час групових та практичних занять курсанту

пропонується до розгляду конкретна проблемна ситуація,
в якій він повинен з позиції офіцера запропонувати
власний варіант її вирішення.
Ситуаційні завдання для курсантів доцільним
вбачається поділяти на три блоки. До першого блоку ми
відносимо проблемні ситуації повсякденної життєдіяльності та управління підрозділом під час виконання
завдань повсякденної життєдіяльності. Під час вироблення власного варіанту вирішення проблемної ситуації
в зазначеному блоці ситуаційних завдань курсант
повинен в повній мірі знати вимоги керівних документів, що регламентують організацію повсякденної
життєдіяльності військових колективів, обов‟язки
офіцера під час її здійснення та володіти методикою
організації та проведення заходів бойової, індивідуальної, національно-патріотичної підготовки особового
складу, основами управління, розуміти принципи протікання внутрішньо-колективних процесів. Вирішення
завдань першого блоку дозволяє майбутньому офіцеру
засвоїти способи раціональної службової діяльності та
перенести знання та набутий досвід виконання обов‟язків військової служби на ситуації, де є можливим
використання сформованих під час навчання у ВВНЗ
моделей поведінки.
До другого блоку доцільно відносити ситуаційні
завдання на основі проблемних ситуацій виконання
обов‟язків офіцера під час залучення підрозділу до
бойових дій. Крім вимог до знань та вмінь курсанта,
зазначених в першому блоці, в даному випадку майбутній офіцер повинен враховувати вимоги бойової
обстановки, рівень ризиків та загроз, їй притаманних, та
усвідомлювати відповідальність за помилкове рішення.
Розв‟язання таких завдань майбутніми офіцерами
потребує сформованості у них професійних знань,
психолого-педагогічних умінь і навичок, здатності до
адекватного оцінювання ситуації та ухвалення управлінського рішення з урахуванням значно більшого
обсягу факторів впливу на нього у порівнянні
з ситуаціями повсякденної життєдіяльності. Вирішення
ситуаційних завдань, що віднесені до зазначеного блоку,
не є можливим механічним перенесенням засвоєних
управлінських чи поведінкових стратегій як моделей
поведінки у схожих ситуаціях, потребують здійснення
продуктивного аналізу ситуації, врахування значної
кількості чинників, що впливають на неї та творчого
використання набутих професійних знань та вмінь.
До третього блоку ми відносимо ситуаційні завдання
службово-бойової діяльності офіцера, які не передбачають одного варіанту його вирішення, є проблемними через відсутність готових шаблонів діяльності.
Свідоме конструювання ситуаційного завдання з введенням в вихідні дані не повної інформації, поєднання
декількох взаємовиключаючих факторів, корегування
завдання під час пошуку варіантів його розв‟язання
курсантом потребують пошуку індивідуального нешаблонного рішення чи розробки декількох варіантів вирішення ситуаційного завдання. Даний підхід спонукає
курсанта до свідомої активності у пошуку додаткової
інформації та її аналізу, створює умови для вироблення
алгоритму розгортання діяльності у процесі її вирішення
через аналіз, рефлексію, моделювання та прогнозування.
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Вироблення індивідуального варіанту вирішення
ситуаційного завдання, крім використання власного
досвіду виконання обов‟язків військової служби та
знання вимог до її організації, потребує від курсанта
сформованих вмінь порівняння та узагальнення нових
фактів, критичного їх осмислення, оперативного реагування на зміни в обстановці, формулювання висновків,
вироблення індивідуальних способів діяльності в конкретних ситуаціях та механізму оцінювання отриманих
результатів, що сприяє самомотивуванню особистості
майбутнього офіцера до самоудосконалення, корекції
особистих та професійних рис та якостей, активізує
навчальну діяльність, підсилює внутрішню мотивацію
щодо засвоєння знань та підвищує інтерес до майбутньої
професійної діяльності.
З метою підвищення ефективності виконання ситуаційних завдань як один із можливих варіантів є їх
розв‟язання в складі мікрогруп, навчальних відділень чи
навчальної групи курсантів. Обговорення та пошук
колективного варіанту вирішення ситуаційного завдання
сприяє виробленню вмінь ухвалення колективних рішень,
врахування поглядів колег, що забезпечує вироблення
комунікативних якостей майбутнього офіцера.
Застосування ситуаційних завдань в професійній
підготовці майбутніх офіцерів з використанням потенціалу контекстного підходу передбачає більш глибше
засвоєння та усвідомлення її предметного змісту,
розвиває навички моделювання управлінських рішень
в різних умовах виконання завдань офіцером. Крім того,
розв‟язання ситуаційних завдань курсантом сприяє
формуванню варіативності його поведінки, аналітичних,
організаційних та рефлексивних вмінь та тих професійно
важливих якостей (самостійність, оперативність, відповідальність, креативність тощо), які є визначальним
в процесі формування його професійної суб‟єктності.
Висновки. Контекстний підхід, забезпечуючи трансформації освітньо-виховної діяльності у професійну
сферу, сприяє розвитку професійного мислення курсанта
через визначення конкретної професійно-орієнтованої
мети навчання, оперативне реагування на реальні
потреби військово-професійної діяльності офіцера через
внесення змін та корегування змісту програм навчальних
дисципліни з урахуванням вимог професії. Під час
навчальних занять на основі діалогічного спілкування як
основи суб‟єкт-суб‟єктної взаємодії через моделювання
майбутньої професійної діяльності та постійного зворотного зв‟язку між науково-педагогічним працівником та
курсантом забезпечується формування його готовності
до ухвалення виваженого управлінського рішення,
активності та ініціативи у пошуку варіантів розв‟язання
нетипових ситуацій професійного спрямування, що є
складовою формування професійної суб‟єктності
майбутнього офіцера.
Подальші перспективи дослідження полягають у
розробці методики формування та розвитку професійної
суб‟єктності майбутніх офіцерів під час навчання у
вищих військових навчальних закладах з використанням
потенціалу контекстного підходу.

97

Література
1. Бекузарова Н.В., Ермолович Е.В. Квазипрофессиональный
характер смешанного обучения в педагогической магистратуре.
Высшее образование в России, 2012. № 10. С. 111-116.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе:
контекстный подход: метод. пособие. Москва: Высш. шк., 1991.
207 с.
3. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория
контекстного обучения: М-лы к 4-му заседанию методол.
семинара 16 ноября 2004 г. Москва: ИЦПКПС, 2004. 84 с.
4. Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и
контекстное обучение/ Монография. Москва, 1999. 75 с.
5. Верхова
Ю.Л.
Формирование
личностной
и
профессиональной направленности студентов в контекстном
обучении: автореф. дисс. … канд. психол. наук: 19.00.07. Москва,
2007. 22 с.
6. Волошина О.В. Педагогіка інновацій у вищій школі: навч.метод. посіб. Вінниця, 2014. 161 с.
7. Гура О.І. Психолого-педагогічна компетентність
викладача
вищого
навчального
закладу:
теоретикометодологічний аспект: монографія. Запоріжжя: ЗІДМУ, 2006.
332 с.
8. Дем‘яненко Н. Теорія і практика контекстного
навчання: освітній простір педагогічної магістратури. Рідна
школа. 2013. № 3. С. 12-16.
9. Ефремова О.И. Реализация принципа контекстного
обучения при организации работы студентов педвуза с
психологическим
текстом.
Известия
Тульского
государственного университета. Серия «Психология». Вып. 4.
Тула: Изд-во ТулГУ, 2004. С.266 – 276.
10. Желанова В.В. Контекстне навчання майбутнього
вчителя початкових класів: теорія і технологія: монографія.
Луганськ, 2013. 482 с.
11. Каушан Т.М. Організація самостійної роботи
студентів на основі контекстного навчання [Електронний
ресурс] Режим доступу: http://conferenceipo.mdu.edu.ua/doklad/
kaushan.pdf.
12. Косникова А.Ю. О применении контекстного подхода
к формированию профессиональной компетентности будущих
специалистов [Электронный ресурс] Режим доступу: http://rgupenza.ru/mni/content/files/2012_Kosnikova.pdf.
13. Скворцова С.О. Контекстне навчання як технологія
формування
професійної
компетентності
вчителя
математики. Вісник Черкаського університету. Серія:
педагогічні науки. Ч. І. Черкаси, 2010. Вип. 191. С. 127-132.
14. Стрілець С.І. Інновації у вищій педагогічній освіті:
теорія і практика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. 544 с.
15. Sears S. Introduction to Contextual Teaching and Learning /
Sears Susan. – Bloomington, Indiana, 2003. 53 p.
References
1. Bekuzarova N.V., Ermolovych E.V. Kvazyprofessyonalnыi
kharakter smeshannoho obuchenyia v pedahohycheskoi mahystrature.
Vыsshee obrazovanye v Rossyy, 2012. № 10. S. 111-116.
2. Verbytskyi A.A. Aktyvnoe obuchenye v vыsshei shkole:
kontekstnыi podkhod: metod. posobye. Moskva: Vыssh. shk., 1991.
207 s.
3. Verbytskyi A.A. Kompetentnostnыi podkhod y teoryia
kontekstnoho obuchenyia: M-lы k 4-mu zasedanyiu metodol.
semynara 16 noiabria 2004 h. Moskva: YTsPKPS, 2004. 84 s.
4. Verbytskyi A.A. Novaia obrazovatelnaia paradyhma y
kontekstnoe obuchenye/ Monohrafyia. Moskva, 1999. 75 s.

98

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

5. Verkhova Yu.L. Formyrovanye lychnostnoi y professyonalnoi
napravlennosty studentov v kontekstnom obuchenyy: avtoref. dyss.
… kand. psykhol. nauk: 19.00.07. Moskva, 2007. 22 s.
6. Voloshyna O.V. Pedahohika innovatsii u vyshchii shkoli:
navch.-metod. posib. Vinnytsia, 2014. 161 s.
7. Hura
O.I.
Psykholoho-pedahohichna
kompetentnist
vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu: teoretyko-metodolohichnyi aspekt: monohrafiia. Zaporizhzhia: ZIDMU, 2006. 332 s.
8. Dem‘ianenko N. Teoriia i praktyka kontekstnoho navchannia:
osvitnii prostir pedahohichnoi mahistratury. Ridna shkola. 2013.
№ 3. S. 12-16.
9. Efremova O.Y. Realyzatsyia pryntsypa kontekstnoho obuchenyia pry orhanyzatsyy rabotы studentov pedvuza s psykholohycheskym tekstom. Yzvestyia Tulskoho hosudarstvennoho unyversyteta.
Seryia «Psykholohyia». Vыp. 4. Tula: Yzd-vo TulHU, 2004. S.266 – 276.
10. Zhelanova V.V. Kontekstne navchannia maibutnoho
vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia i tekhnolohiia: monohrafiia.
Luhansk, 2013. 482 s.

11. Kaushan T.M. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv na
osnovi kontekstnoho navchannia [Elektronnyi resurs] Rezhym
dostupu: http://conferenceipo.mdu.edu.ua/doklad/kaushan.pdf.
12. Kosnykova A.Yu. O prymenenyy kontekstnoho podkhoda k
formyrovanyiu professyonalnoi kompetentnosty budushchykh
spetsyalystov [Эlektronnыi resurs] Rezhym dostupu: http://rgu
penza.ru/mni/content/files/2012_Kosnikova.pdf.
13. Skvortsova S.O. Kontekstne navchannia yak tekhnolohiia
formuvannia profesiinoi kompetentnosti vchytelia matematyky.
Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: pedahohichni nauky.
Ch.I. Cherkasy, 2010. Vyp. 191. S. 127-132.
14. Strilets S.I. Innovatsii u vyshchii pedahohichnii osviti: teoriia
i praktyka: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Chernihiv:
Vydavets Lozovyi V.M., 2015. 544 s.
15. Sears S. Introduction to Contextual Teaching and Learning /
Sears Susan. – Bloomington, Indiana, 2003. 53 p.

Kapinus O.S.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Moral and Psychological Support
of the Troops of the National Academy of Land Forces named after hetman Petro Sagaidachny, oskap@ukr.net
Ukraine, Lviv
THE POTENTIAL AND WAYS OF IMPLEMENTING THE CONTEXT APPROACH TO THE FORMATION
OF PROFESSIONAL SUBJECTIVITY OF FUTURE OFFICERS
The article analyzes the actual psychological and pedagogical problem of finding optimal pedagogical approaches to the
formation of a future officer in the process of professional training in higher military educational establishments as a fullfledged subject of military-professional activity. One of the ways to solve the conditioned problem is to use the potential of a
contextual approach to the construction of the educational process of a higher military educational institution, taking into
account the professional orientation of the educational and educational activity to the gradual adaptation of future officers
through academic to military professional activity. The contextual approach, providing the transformation of educational
activity in the professional sphere, promotes the development of professional thinking of the cadet by defining a specific
vocational-oriented purpose of training, prompt response to the real needs of the military-professional activity of the officer by
making changes and adjusting the content of training programs in discipline .
Key words: cadet, future officer, context, contextual approach, educational process, higher military educational
establishment.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ
У статті розкрито роль вихователя у формуванні виразності мовлення дітей дошкільного віку, подано
аналіз наукової літератури з проблеми виразності мовлення. Проаналізовано поняття «виразність
мовлення», подано характеристику його типів. Пропонується система роботи, яка спрямована на
підготовку майбутніх вихователів до формування виразності мовлення дошкільників. Визначено місце
театрально-ігрової діяльності у формуванні в дітей виразного мовлення.
Ключові слова: виразність мовлення, експресивність мовлення, театралізовані ігри, театрально-ігрова
діяльність, мовленнєве середовище.
Постановка проблеми. У дошкільному віці дитина
активно засвоює мову, відбувається становлення й
розвиток фонетичної, лексичної, граматичної, зв‟язної
сторін мовлення, засвоєння виразностi та образностi.
Крiм того, повноцiнне оволодiння рiдною мовою в
дошкiльному вiці необхідно для вирiшення завдань
рoзумового, естетичнoго й духoвно-морального вихoвання,
засвoєння культури свого нарoду, нацiональних та
загальнoлюдських цiнностей у максимально сенситивний
перiод рoзвитку.
Л. Виготський пiдкреслював, що сутність процесу
формування індивіда полягає в його поступовому
входженні в людську культуру за допомогою оволодіння
особливими «знаряддями розуму». До них, насамперед,
належать мова і мовлення, які завжди стоять між людиною
і світом і є засобами відкриття для суб‟єкта найбільш
істотних сторін навколишньої дійсності [1, с.251].
При досягненнi старшoго дошкiльного вiку фoрмування мoви настільки має значення, що мoжна
говoрити не тiльки про опанування дитиною фонетикою,
лексикою, граматикою, а й прo рoзвиток таких якостей
мовлення, як змістовність, точність і виразність [2, с.89].
У системi факторiв, що обумoвлюють станoвлення
осoбистості, осoблива рoль належить виразностi мoвлення. Вже на раннiх стадiях онтoгенезу мoва стає оснoвним
засoбом спiлкування, мислення, планування дiяльності,
довiльного
управлiння
поведiнкою
(Б. Ананьєв,
Л. Божович, Л. Виготський, А. Леонтьєв, А. Лурія,
С. Рубінштейн та ін).
Формування виразностi мовлення – проблема досить
складна й рiзнобічна. Окремi її аспекти дослiджувалися
вченими рiзноманітних галузей науки: лінгвiстами
(О. Ахманова, Н. Бабич, Б. Головін та ін.); психолoгами
(В. Артемов, К. Ізард, А. Ковальов, С. Рубінштейн,
О. Чебикін, П. Якобсон та ін.); у соцiальній психологiї
(Г. Андрєєва, О. Бодальов, Н. Горелов, С. Кулачковська,
О. Кульчицька, М. Лісіна, Т. Репіна та ін.). Вербальнi
засоби
виразностi в
мовленнi досліджувались
О. Аматьєвою, Б. Головіним, Л. Кулибчук, О. Потебнею,
О. Реформатським, Ю. Руденко, Л. Щербою та ін.
Психологічну характеристику різноманітних сторін розмовного мовлення, особливості його формування, визначення сенситивного періоду задля навчання виразності

мовлення подано в працях О. Бодальова, Л. Виготського,
М. Жинкіна, О. Лурії, С. Рубінштейна та ін.
Метою даної статті є аналіз поняття «виразність
мовлення», характеристика його типів та визначення
системи роботи, спрямованої на підготовку майбутніх
вихователів до формування виразності мовлення
дошкільників.
Виклад основного матеріалу. Поняття «виразність
мовлення» поєднує в собі дві взаємозалежні сторони:
естетичну (художність, образність) й емоційну (експресивність). Умовно виразність поділяють на внутрішню,
художню, складовою частиною якої є образність, і
зовнішню виразність звукового мовлення. Перший тип
виразності належить до змісту мовлення і притаманний
усній і письмовій формам. Другий – існує в усному
мовленні.
Найбiльш наcиченим засoбом виразнoсті є усне мoвлення. Усне мoвлення є звучним мoвленням, вoно завжди
пoвне інтонацій, жестiв, і ця iнтонаційна жвавiсть і
образнiсть мовлення додає йому специфiчного характеру
в порівнянні з писемним. В інтонацiї, що супровoджує
усне мoвлення, виражена її психологiчна вмотивованiсть. Додатковi засоби (мімiка, пантомiміка) слугують
для кoмпенсації граматичнoї непoвноти цiєї фoрми
мoвлення, що пoяснюється безпосереднiм контактом
спiврозмовників.
Отже, поняття «виразність» розглядається у трьох
аспектах: комунікативному, естетичному та емоційноекспресивному.
Виразність мовлення науковці визначають як: «властивість слова як одиниці мови і якості мовлення, що
взаємопов‟язані між собою, оскільки мовлення є втіленням, реалізацією мови (системи мови), яка виявляє себе
тільки в мовленні і тільки через нього виконує своє
комунікативне призначення» [3, с.255]; «це комунікативна
якість мовлення, особливість її структури, що впливає не
тільки на розум, але й на емоційну галузь свідомості
людини; підтримує увагу й інтерес у слухача й читача» [4, с.15].
За С. Гончаренком, виразність – це особливість
мовлення, що допомагає захоплювати увагу, створювати
атмосферу емоційного співпереживання. Виразність
мовлення вихователя є дієвим засобом впливу на дитину
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дошкільного віку. Володіння педагогом різними засобами
виразності мовлення (інтонація, сила, темп мовлення,
висота голосу тощо) сприяє не лише формуванню виразності мовлення дитини, але й більш повному усвідомленню дитиною змісту мовлення, формуванню вміння
виражати своє ставлення до предмета розмови [5, с.54].
Виразність мовлення забезпечує ефективність спілкування, сприяє донесенню змісту висловлення до слухачів.
Доречне і виправдане використання інтонації, темпу,
висоти голосу тощо робить старшого дошкільника цікавим
співрозмовником і бажаним учасником різних видів
діяльності, дозволяє привернути увагу дорослих і однолітків. Дитина, виразно промовляючи, відчуває себе більш
розкуто і впевнено в будь-якій обстановці завдяки тому,
що може адекватно висловити думки і почуття, показати
свою творчу індивідуальність. Виразність мовлення
дозволяє дошкільнику яскравіше проявити себе в різних
видах діяльності (комунікативній, театрально-ігровій,
художній тощо. Виразність характеризує не тільки рівень
формування дитячого мовлення, а й особливості особистості старшого дошкільника: відкритість, емоційність,
товариськість та ін. [6, с.56].
Отже, зважаючи на значення мови і мовлення у становленні і життєдіяльності особистості, важливо, щоб
дитина з перших років життя отримувала різнобічну
допомогу в оволодінні багатим, виразним мовленням,
виховувалась як мовленнєва особистість.
Для розвитку виразної сторони мовлення необхідно
створити такі умови, в яких кожен дошкільник міг би
виявити свої емоції, почуття, бажання не тільки у звичайній розмові, але й публічно. На нашу думку, звичку
виразно розмовляти можна виховати в дитині шляхом
залучення її змалку до виступів перед аудиторією.
У цьому може допомогти використання театралізованої
діяльності в закладах дошкільної освіти, адже процес
розвитку мовлення передбачає освоєння не тільки
образної емоційної сторони мови, але й розвиває творчі
здібності. Будь-який творчий акт дитини – результат її
активних пізнавальних творчих дій. Засвоєння дитиною
мови є творчим процесом, гра – теж творчість, оскільки
створюючи нові ігрові ситуації, дитина вносить щось
своє в ігрові дії, діяльність тощо. Нові знання усвідомлюються кожною дитиною і набувають нових властивостей. Ці процеси є основою тих неочікуваних актів
творчості, які породжуються та реалізуються дитиною [7, с.115].
Процес формування виразності мовлення дітей
дошкільного віку вимагає від фахівця наявності спеціальних знань і умінь до здійснення такої діяльності.
Успішність професійної діяльності педагога, на думку
Л. Іщенко, перебуває у прямій залежності від його
розуміння особливостей організації педагогічного процесу
в закладі дошкільної освіти, від сформованості уявлень
про вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей,
творчих нахилів і здібностей, знання методик та технологій дошкільної освіти [8, с.231].
Проаналізувавши психолого-педагогічну та методичну
літературу та отримавши результати експерименту, нами
була зроблена спроба створити спеціальну систему роботи
вихователів, яка спрямована на розвиток виразності
мовлення дошкільників у театрально-ігровій діяльності.
На першому етапі здійснювалося ознайомлення дітей
з інтонаційною та зовнішньою виразністю. Навчання

відбувалося в різних видах театрально-ігрової діяльності
(ігри-драматизації, інсценізації, дитячі театри тощо).
Основними засобами навчання були: емоційно забарвлене виразне мовлення вихователя, яке слугувало дітям
зразком для переймання; розроблені нами піктограми,
що унаочнювали жестово-мімічні експресивні еталони
під час аналізу художніх творів. Були також розроблені
схематичні зображення інтонаційних засобів виразності
(тембр, темп, гучність).
На першому етапі реалізовувались такі педагогічні
умови: організація відповідного предметно-ігрового
середовища; керівництво з боку вихователя театральноігровою діяльністю; забезпечення розуміння дітьми
засобів інтонаційної та зовнішньої виразності, а також
змісту художніх творів та усвідомлення їх моралі;
збагачення лексики дітей вербальними і невербальними
засобами виразності мовлення.
Реалізація завдань другого етапу навчання здійснювалася на заняттях з розвитку мовлення, в художньомовленнєвій та театрально-ігровій діяльності дітей.
Провідним засобом навчання були розроблені нами ігридраматизації та творчі вправи, які використовувалися
у підготовці дітей до театралізованих ігор, інсценувань
тощо. Перша група вправ базувалася на механізмі наслідування дітьми виразності мовлення вихователя («Впізнай за голосом», «Скажи, як я», «Покажи, як я» тощо).
Друга група (творчі вправи) передбачала вдосконалення
умінь та формування навичок самостійного пошуку
й використання дітьми засобів виразності («Скажи
голосом людини, яка зображена на малюнку», «Покажи,
що ти відчуваєш» тощо).
На другому етапі реалізовувалась такі педагогічні умови:
запровадження спеціально розробленої системи мовленнєвого розвитку, спрямованої на підвищення рівня виразності мовлення дітей старшого дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності; комплексне розв‟язання завдань із
розвитку виразності мовлення дітей у різних видах
діяльності як на заняттях, так і в повсякденному житті.
На третьому етапі була створена умова –
утвердження позитивної мотивації та емоційно-позитивного ставлення дітей до театрально-ігрової діяльності
в межах закладу дошкільної освіти, яка застосовувалася
для стимулювання творчого саморозвитку дитини в активній театрально-ігровій діяльності.
Важливим компонентом розвивального середовища,
сприятливого для розвитку виразності мовлення дітей,
слід вважати соціальне, тобто коло спілкування з дітьми
та дорослими. Тому ми розглядаємо актуальне мовленнєве середовище як сукупність сімейних, побутових,
соціально-педагогічних цілеспрямованих умов спілкування
дитини в системах «дорослий (батьки, родичі, вихователь)дитина», «дитина-дорослий», «дитина-дитина». Дитина
може розвиватися як особистість і як його рівноправний
член суспільства лише під впливом мовлення людей, які
її оточують, і чільне місце в цьому процесі посідає
особистість вихователя. Актуальне мовленнєве середовище – це максимально активна ініціативна взаємодія
дитини з іншими учасниками спілкування – мовцями;
занурення дитини в активну мовленнєву діяльність в обмеженому соціокультурному просторі закладу дошкільної освіти. Ефективний вплив мовленнєвого середовища
на дитину та її мовлення буде тільки за наявності
розвивальної функції цього середовища.
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Отже, педагог повинен докласти чимало зусиль, щоб
заняття з дітьми були вдалими, на високому професійному рівні, щоб вирішити головну проблему дошкільного закладу – створити всі умови для своєчасного,
повноцінного, всебічного фізичного, психологічного та
духовного розвитку дитини.
Поєднання мовленнєвих театралізованих ігор у процесі
організації театрально-ігрової діяльності сприяло розвитку як виразності мовлення, так і формування ігрових
умінь і навичок.
Педагогічний супровід розвитку виразності мовлення
сприяє:
 розвитку творчих здібностей у театрально-ігровій
діяльності;
 розвитку в дітей стійкого інтересу до театральноігрової діяльності;
– вдосконаленню виконавських умінь дітей, їх бажання шукати засоби для створення образу персонажа,
користуючись рухами, мімікою, жестами інтонацією;
– збагаченню словника дітей, вмінню користуватися
прямою і непрямою мовою в інсценуваннях казок,
оповідань;
– вдосконаленню вміння зв‟язно й виразно переказувати казки, самостійно їх складати;
– розвитку пам‟яті, мислення, уяви, мовлення, уваги
дітей;
 підвищенню рівня розвитку дітей у театральноігровій діяльності.
Висновки. Отже, формування виразної сторони мовлення дошкільників залежить від особистості вихователя,
його емоційності, естетичної культури, вміння враховувати вікові та індивідуальні особливості, інтереси і нахили
дошкільників, налаштовувати їх на втілення ігрових
задумів. Театрально-ігровий напрям педагогічної діяльності є ефективним підґрунтям для творчого та особистісного розвитку дитини, сприяє розвитку оригінального
мислення, фантазії та уяви, розкриває її творчий потенціал, розвиває такі особистісні якості як комунікабельність, розкутість, артистичність, безпосередність, впевненість у собі.
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FUTURE EDUCATORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS PREPARATION FOR
FORMATION OF PRESCHOOL AGE CHILDREN SPEECH EXPRESSIVENESS
The article reveals the role of the educator in forming the expressiveness of the speech of preschool age children, the
analysis of scientific literature on the problem of expressiveness of speech is given. The concept of "expressiveness of speech"
is described, the characteristic of its types is given. The system of work, which is aimed at preparing future educators for the
formation of the expressiveness of preschoolers speech, is proposed. The place of theatre and game activity in the formation of
children‟s expressive speech is determined.
Key words: expressiveness of speech, dramatized games, theatre and game activity, speech environment.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ
Успішний розвиток особистості, її професійне становлення в умовах суспільства, що стрімко
змінюється, у значній мірі залежить від ефективного використання традиційних і сучасних технологій
післядипломної освіти, зокрема, спеціалізації, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування і
самоосвіти. Мета дослідження полягає у аналізі та виявлені впливу сучасних технологій
післядипломної освіти на професійних розвиток фахівців, обґрунтування їх сутності, прогнозування
подальших наукових розвідок з питань впровадження ефективних моделей професійного розвитку
педагогічних, науково-педагогічних і управлінських кадрів. Використовуючи результати проведеного
дослідження, автор підкреслює ключову роль самоосвіти, стажування і підвищення кваліфікації у
професійному розвитку фахівців, а також важливість використання таких сучасних технологій, як
змішане навчання, мікро-навчання і міні-тренінги, перевернуте навчання, майстер-класи, семінари,
віртуальні заходи і онлайн заняття. В умовах відкритої освіти, на думку автора, зростає вагомість
контент-маркетингу, який розглядається як форма маркетингу, що орієнтована на створення,
публікацію та розповсюдження контенту для цільової аудиторії в Інтернеті. Подальших досліджень
потребують питання управління створенням навчального контенту і його використання в умовах
відкритої освіти, вивчення психологічних особливостей фахівців, які надають перевагу
короткотерміновому навчанню, що поєднується з активною професійною діяльністю, розкриття
ключових засад контент-маркетингу для професійного розвитку працівників галузі освіти.
Ключові слова: післядипломна освіта, сучасні технології, професійний розвиток, моделі навчання,
контент-маркетинг.
Постановка проблеми. Вимоги до рівня
компетентностей особистості ХХІ-го століття
спонукають до пошуку нових ефективних форм її
професійного розвитку, спрямованих на розкриття задатків
і обдаровань, успішний розвиток кар‟єри, задоволення
потреб суспільства у фахівцях нової генерації. Чільне
місце у цьому процесі займають спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації і стажування, що є
вагомими складовими післядипломної освіти [1]. Важливим є вивчення потреб педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників закладів освіти щодо
найбільш затребуваних технологій післядипломної
освіти та їх реального впливу на рівень розвитку
професійних компетентностей фахівців.
Мета дослідження полягає у аналізі та виявлені
впливу сучасних технологій післядипломної освіти (ПО)
на професійних розвиток фахівців галузі освіти, обґрунтування їх сутності, прогнозування подальших наукових
розвідок з питань впровадження ефективних моделей
професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і управлінських кадрів.
Виклад основного матеріалу. Проблема ПО постійно
є у полі зорі вітчизняних і зарубіжних науковців. Аналіз
літературних джерел свідчить, що значна увага приділяється дослідженню теоретико-методологічних засад
професійної підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти у системі ПО,
зокрема, у працях В. Андрущенка, В. Бондаря, Л. Ващенко,
Л. Даниленко, Б. Гершунського, Г. Єльникової, Л. Калініної, В. Кременя, Н. Клокар, В. Лутая, В. Маслова,
В. Огнев‟юка, В. Олійника, В. Паламарчук, М. Поташника,
Н. Протасової, П. Третьякова, Т. Сорочан, Т. Сущенко,
Т. Шамової та ін. Різні аспекти післядипломної освіти
фахівців (короткотермінові та довготривалі курси, ста-

жування, магістратура і докторантура тощо) у країнах
Західної Європи розкривають зарубіжні дослідники
О. Бітусікова,
Д. Борер,
І. Борошич,
А. Ганбері,
М. Гіббонс, Мері-Луїза Кірні, Г. Кларк, Н. Костес,
М. Кулей, Ф. Малдер, Д. Негєсі, С. Парк, С. Пауелл,
М. П‟єтзонка, Ф. Альтбах, К. Холанддер, Г. Якобссон,
І. Якопович тощо [2]. Проведений аналіз дає підстави
стверджувати, що проблема впливу сучасних технологій
ПО на професійних розвиток фахівців галузі освіти
потребує посиленої уваги з боку українських дослідників, оскільки у столітті цифровізації значно зростає
попит на моделі навчання, що пов‟язані з поняттям
«відкрита освіта».
Аналіз стану дослідження проблеми і вивчення результатів діяльності закладів ПО дали можливість виявити низку суперечностей між:
– темпами змін у суспільно-політичному і соціальноекономічному розвитку держави і правовою невизначеністю системи освіти дорослих як важливої складової
пожиттєвого навчання особистості, її професійного
розвитку;
– вимогами європейського суспільства ХХІ ст. до
рівня професійних компетентностей особистості й невідповідність такого рівня у педагогічних і науковопедагогічних працівників, керівників закладів освіти;
– інтенсивним використанням інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій в освітньому процесі,
відкритих систем навчання, використання можливостей
BigData (мета дані) і недостатнім рівнем володіння
такими технологіями як педагогічними, науково-педагогічними працівниками, так і керівниками закладів освіти;
– існуючими запитами на сучасні, мобільні,
диференційовані, короткотермінові програми навчання,
в т.ч. ПК і недостатнім рівнем спроможності системи
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ПО задовольнити існуючу потребу дорослих у навчанні
за такими програмами;
– зростаючим процесом демократизації суспільного і
професійного життя, і незадовільним рівнем доступності
сучасних технологій ПО відповідно запитів і потреб
здобувачів такої освіти.
Важливим є врахування фокусів європейського
співробітництва у політиці освіти дорослих на період до
2020 року, що подані у оновленій Європейській програмі
навчання дорослих (EAAL) [3]. Так, серед завдань,
спрямованих на розвиток освіти дорослих, визначено
такі: збільшення можливостей для дорослих отримати
доступ до гнучких, якісних навчальних програм у будьякий період свого життя; розробка нових підходів до
освіти дорослих, орієнтованих на результати навчання;
підвищення усвідомлення того, що навчання – це
пожиттєвий процес; розробка ефективних систем
орієнтування у освітньому просторі протягом усього
життя, методики підтвердження результатів неформального та неформального навчання.
Необхідність посилення ролі ПО у професійному
розвитку фахівців спонукали до розгортання наукового

пошуку та розв‟язання практичних проблем використання сучасних форм ПО, що побудовані на цифрових
технологіях і можливостях відкритої освіти у професійному розвитку педагогічних і науково-педагогічних
кадрів. Із врахуванням необхідності вирішення окремих
складових вище поданих суперечностей, орієнтуючись
на ключові задачі, що описані в Європейській програмі,
у 2017–2019 рр. реалізовувалися окремі завдання наукової роботи «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною
освітою в умовах суспільної трансформації в Україні»,
що здійснювалася кафедрою публічного адміністрування
та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Дослідженням, метою якого було виявлення
впливу сучасних технологій післядипломної освіти на
професійний розвиток фахівців, було охоплено понад
350 слухачів курсів підвищення кваліфікації. Результати
формуючого експерименту (2018–2019 рр.), які подано
у табл. 1, дають можливість прослідкувати динаміку
вагомості показників за складовими післядипломної
освіти у порівнянні з даними, отриманими на етапі
констатуючого експерименту (2017 рік).
Таблиця 1
Динаміка вагомості форм післядипломної освіти серед педагогічних і науково-педагогічних працівників,
керівників закладів освіти, 2017–2019 рр.*

Форми післядипломної
освіти
Роки
спеціалізація
перепідготовка
підвищення кваліфікації
стажування
самоосвіта

Високий рівень впливу
%
2017
2018–2019
конст.
форм.
експер.
експер.
5
12
16
26
74
49
13
54
59
77

Середній рівень впливу
%
2017
2018–2019
конст.
форм.
експер.
експер.
31
27
35
51
18
31
18
25
30
13

Низький рівень впливу
%
2017
2018–2019
конст.
форм.
експер.
експер.
64
61
49
23
8
20
69
21
11
10

*Складено автором.
Проведений аналіз отриманих результатів показує,
що найбільш значущою формою післядипломної освіти
фахівців була і залишається самоосвіта (59% 2017 р. і
77% 2019 р.). Більшої ваги набуває стажування як практична складова професійного розвитку фахівців (від 13%
у 2017 р. до 54% у 2019 р.). Значно знизилась, на думку
респондентів, вагомість курсів підвищення кваліфікації
(від 74% 2017 р. до 49% 2019 р.), хоча показники залишаються досить високими. Позитивна динаміка на
користь стажування і самоосвіти пояснюється зрослим
попитом педагогів і керівників на сучасні технології
професійного розвитку, про що респонденти говорять
під час опитування. Так, значна частина учасників
формуючого експерименту (83%) висловились за більш
активне впровадження форм навчання, що базуються на
цифрових технологіях, активне використання можливостей відкритої освіти (онлайн навчання, масових відкритих онлайн курсів (MOOCs), віртуального навчання
(конференції, круглі столи, дискусії, майстер-класи,
семінари тощо), перевернутого навчання, мікро-навчання,
міні-тренінгів і сторітеллінгу.
У зв‟язку з цим актуалізується питання більш широкого використання можливостей змішаного навчання
(blended learning), яке сприятиме максимальному задоволенню запитів фахівців щодо змісту і форм ПО з вико-

ристанням можливостей формальної, неформальної та
інформальної освіти, що активно поєднує очну, очнозаочну, очно-дистанційну і дистанційну форми, сприяє
самоорганізації фахівців у процесі ПО, спонукає їх до
ефективного використання своїх ресурсів, удосконалює
тайм-менеджмент фахівця шляхом раціонального розподілу часу на засвоєння відповідного навчального контенту,
формує внутрішні механізми контролю за власною
освітньою траєкторією і самоорганізацією процесу професійного розвитку.
У контексті вище сказаного варто звернутися до
роботи Х. Стакера і М. Горна «Класифікація К-12
Змішане навчання» [4] в якій автори виділяють чотири
моделі змішаного навчання, що згруповані за основними
навчальними характеристиками: ротаційну, гнучку,
самостійного змішування і поглиблену віртуальну.
Дослідниками обґрунтовано моделі для навчання учнів
шкіл. Однак, практика їх використання показує, що такі
моделі можуть бути успішно адаптованими і використовуватися у навчанні дорослих, зокрема курсах ПК.
Проведене нами протягом трьох років дослідження,
у процесі якого вивчалися і використовувалися моделі
змішаного навчання Стакера і Горна, дає підстави
стверджувати (Табл.2), що найбільш прийнятними для
навчання дорослих у системі ПО є ротаційна модель,
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зокрема, ротація за станціями і перевернутий клас,
а також гнучка модель.
Порівняння динаміки вагомості моделей за роками
показує зростаючу роль поглибленої віртуальної моделі
у ПО дорослих, що пояснюється швидкими темпами
впровадження цифрових технологій у навчальний процес.
Все більшої актуальності набуває модель самостійного
змішування, що дає можливість кожному фахівцю
моделювати, конструювати і вибудовувати у змістовому
і часовому просторі процес професійного розвитку
використовуючи можливості сучасних технологій ПО,
про що свідчать результати вивчення думки слухачів
курсів ПК за період проведення дослідження (87%
опитаних фахівців висловились за те, щоб самим стати
активними учасниками моделювання і змістового наповнення навчального контенту).
Таблиця 2
Динаміка вагомості моделей змішаного навчання
(за Х. Стакером і М. Горном) серед педагогічних
і науково-педагогічних працівників, керівників
закладів освіти (2017–2019 рр.)
Моделі
Вагомість моделі%
Роки
2017
2018–2019
конст.
форм. експер.
експер.
Ротаційна модель:
- ротація за станціями
25%
74%
- ротація за лабораторіями
11%
27%
- перевернутий клас
34%
58%
- індивідуальна ротація
15%
31%
гнучка модель
18%
66%
модель самостійного змішування
23%
43%
поглиблена віртуальна модель
16%
56%
*Складено автором.
Як бачимо, значний ріст демонструє ротаційна
модель, що передбачає декілька варіантів, які можуть
бути успішно використані у процесі професійного
розвитку фахівців. За результатами дослідження ротація
за станціями і перевернутий клас є найбільш ефективними з точки зору мобільності, можливостей забезпечення обладнанням, використання дистанційного
етапу навчання, тому досить часто використовується
у процесі вироблення нових навичок і вмінь, розвитку
професійних компетентностей всіх категорій слухачів
курсів ПК в ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
Під час перевернутого навчання учасникам надавалися
навчальні матеріали та завдання за якими можна
індивідуально взаємодіяти до зустрічі в режимі реального часу в групах. Мета полягає у тому, щоб ця
просунута підготовка сприяла більш продуктивним
можливостям навчання під час групових сесій. Дослідник проблеми перевернутого навчання Д. Кобб пише:
«На мою думку, перевернуте навчання – це набагато
більше про те, як скористатись новими можливостями,
що надаються у процесі підготовки до живого спілкування» [5], адже одне із завдань – у постійному комунікуванні мати можливість почути і з‟ясувати думку
здобувачів освіти щодо вирішення того чи іншого
питання. Таку ж думку поділяє і Б. МакГован, один із
лідерів просування перевернутого навчання на ринку
освітніх послуг, наголошуючи на важливості залучення
змісту та додаткової випереджувальної роботи, яка

потім переходить до відпрацювання у класній кімнаті
попередньо вивченого контенту [6].
Ротаційна, гнучка, самостійного змішування і поглиблена віртуальна моделі є сучасними за своєю
сутністю, оскільки можуть активно впроваджуватися
через форми короткотермінового навчання, тобто мікронавчання, міні-тренінги, майстер-класи, семінари, віртуальні заходи, що можуть проводитися у режимі відкритої
освіти. Мікро-навчання (до 15–20 хв.), як одна із найбільш затребуваних сучасних технологій освіти дорослих,
передбачає навчання у зручний час і у зручному місці
з використанням гаджета (вдома, у транспорті, на
відпочинку, під час обідньої перерви тощо), засвоєння
матеріалу малими порціями, практичне відпрацювання
теоретичного матеріалу. Реальна увага повинна бути
зосереджена на досягненні конкретних, малих навчальних цілей, а не просто на скороченні тривалості навчального часу. Наприклад, перегляд відео, презентації,
фрагменту заняття тощо. Мікро-навчання, на відміну від
макронавчання, це підхід, який фокусується на досягненні невеликої кількості навчальних цілей – часто лише
однієї, є досить стислим й інструктивно ефективним [7],
має чітко визначений тип навчального контенту, його
цілісність і логічність складових, час, що витрачається
на навчання, творців контенту, легкість пошуку навчального матеріалу, структуру навчального циклу, цільову
групу, роль і участь здобувачів освіти [8]. Міні-тренінги
(до 15–20 хв.) – технологія навчання, яка дає можливість
у досить стислий час тренінгу відпрацювати і засвоїти ті
чи інші навички, розвинути відповідні професійні компетентності, як от: тайм-менеджмент у щоденній роботі
керівника, як провести наставницьку бесіду, організація
і проведення неформального спілкування з учнівським
активом, як провести робочу нараду з педагогічним
колективом, як підготувати прес-реліз шкільної події
тощо.
Віртуальні заходи (конференції, круглі столи, диспути
тощо), онлайн курси дають можливість залучати до їх
проведення значну кількість учасників, зацікавлених
ефективно використовувати свої ресурси (час, кошти,
відстань, без відриву від роботи тощо), що може стати
потужним інструментом для поширення знань та
створення реального впливу на ринку освітніх послуг.
У контексті врахування запитів і потреб фахівців на
сучасні технології ПО, зростає вагомість контентмаркетингу, який розглядається як форма маркетингу, що
орієнтована на створення, публікацію та розповсюдження контенту для цільової аудиторії в Інтернеті [9] і
за допомогою якого не лише відстежується та враховується надавачами освітніх послуг, але й формується
спільно зі споживачами освітніх послуг. Активне
використання такого підходу сприяє приверненню уваги
споживачів до форм і змісту післядипломної освіти,
розширення контингенту слухачів і залучення до процесу
навчання Інтернет-спільнот тощо.
Результати проведеного дослідження дають підстави
для прогнозування напрямів подальшого наукового
пошуку з проблеми впливу сучасних технологій на
професійний розвиток фахівців, зокрема, розкриття
потребують питання управління створенням навчального
контенту і його використання в умовах відкритої освіти,
вивчення психологічних особливостей фахівців галузі, які
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надають перевагу короткотерміновому навчанню, що
поєднується з активною професійною діяльністю,
розкриття ключових засад контент-маркетингу для
професійного розвитку працівників галузі освіти.
Висновки. Аналіз сутності та виявлення впливу
сучасних технологій ПО на професійних розвиток педагогічних, науково-педагогічних і управлінських кадрів, обґрунтування їх доцільності та експериментальне впровадження дає підстави стверджувати, що професійне
зростання фахівців є у прямій залежності від ефективності
використання сучасних технологій ПО, які базуються на
можливостях Інтернет-ресурсів і цифрових технологій,
перспективах відкритої освіти (онлайн навчання, масових
онлайн курсів (MOOCs)), віртуального навчання
(конференції, круглі столи, дискусії, семінари, майстеркласи тощо), змішаного і перевернутого навчання, мікронавчання і міні-тренінгів, що надають фахівцю доступний
та гнучкий спосіб для здобуття нових знань і вироблення
нових навичок, просування кар‟єри і успішного
професійного розвитку.
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MODERN TECHNOLOGIES OF POSTGRADUATE EDUCATION
IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SPECIALISTS
The successful development of an individual, his/her professional development in a rapidly changing society largely
depends on the effective use of traditional and modern postgraduate education technologies, in particular, specialization,
retraining, advanced training, internships and self-education. The purpose of the study is to analyze and identify the impact of
modern technologies of postgraduate education on the professional development of specialists, substantiation of their essence,
the prediction of further scientific intelligence on the implementation of effective models of professional development of
pedagogical, scientific-pedagogical and management personnel. Using the results of the research, the author emphasizes the
key role of self-education, internships and certification training in the professional development of specialists, as well as the
importance of using such modern technologies as blended learning, micro-learning and mini-training, workshops, seminars,
inverted learning, virtual events and online classes. In the context of open education, according to the author, the importance
of content marketing is growing, which is considered as a form of marketing focused on creating, publishing and distributing
content to the target audience on the Internet. Further studies require the management of educational content creation and its
use in open education, the study of the psychological characteristics of professionals who prefer short-term training, combined
with active professional activity, the discovery of the key foundations of content marketing for the professional development of
employees.
Key words: postgraduate education, modern technologies, professional development, models of training, content
marketing.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ
В ТЕОРІЇ Г. ГАРДНЕРА
У статті розглядаються питання природи феномену інтелекту, що з‟являється із впливом різних
чинників. Надано теоретичний аналіз проблеми розвитку множинного інтелекту дітей в освітньому
процесі. Особлива увага зосереджена на видах множинного інтелекту за Г. Гарднером (вербальнолінгвістичний, музичний, логіко-математичний, натуралістичний, тілесно-кінестетичний, просторовий,
міжособистісний, внутрішньо особистісний, екзистенційний). Визначена основна мета навчання за
теорією Гарднера, яка полягає в наданні можливості дитині пізнавати світ, вивчати предмети та явища
тим способом, який найбільш близький, зручний. Наведено приклади інтегрованих занять та ігрових вправ,
на яких реалізується теорія множинного інтелекту в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
Ключові слова: теорія, інтелект, множинний інтелект, діти дошкільного віку, розвиток.
Постановка проблеми. Як зазначається у 11 Закону
України «Про освіту» [6] забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих
здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та
формування необхідних життєвих навичок є метою
дошкільної освіти. У Національній доктрині розвитку
освіти України у ХХІ столітті [11], Державній національній програмі розвитку «Освіта» [3], Законі України
«Про дошкільну освіту» [5], Базовому компоненті дошкільної освіти України» [1] підкреслюється необхідність
створення сприятливих умов для особистісного розвитку
дошкільників. Зокрема, Базовий компонент дошкільної
освіти України [1] визначає державні вимоги до
розвитку індивідуальності дитини, спрямовує зусилля
батьків, педагогів, психологів на розвиток особистісного
потенціалу дитини, що має свої особливості у дошкільному дитинстві; на своєчасне підтримання досягнень
індивідуальної своєрідності неповторного життєвого
шляху дитини. Тому виховання розумної та різнобічнорозвиненої людини – це одне з найголовніших пріоритетних завдань сучасності.
Суть і завдання розумового розвитку дітей розглядалася в наукових студіях О. Водовозової, Л. Виготського,
Т. Кондратенко, В. Котирло, С. Ладивір, М. Поддьякова,
Т. Поніманської, Л. Шлегер, та ін. В своїх роботах вчені
Л. Грегуль та Л. Шовкова доводять, що розумове
виховання полягає в тому, щоб дати дітям не лише
знання, а й навчити використовувати їх на практиці.
Основні концепції природи інтелекту на підставі
різних підходів (соціокультурного, генетичного, процесуально-діяльнісного, освітнього, інформаційного, феноменологічного, структурно-рівневого,
регуляційного)
визначає М. Холодна [7, с.9-11].
Метою статті є теоретичний аналіз проблеми розвитку множинного інтелекту дітей в освітньому процесі
за теорією Г. Гарднера.

Виклад основного матеріалу. Низькою вчених проводились дослідження в напрямку розвитку різних видів
інтелекту особистості.
Так, феномен інтелекту, що з‟являється із впливом
різних чинників (спадковість, виховання, середовище)
досліджував Роберт Стернберг. Учений схарактеризував
головні види людського розуму, такі як: аналітичний,
практичний, науковий. Науковець довів, що Їх поєднання, динаміка, модифікації перебувають під впливом
зовнішнього середовища і того, як людина реагує на
мінливі умови оточення [18].
Особливості соціального інтелекту в дошкільному
віці були предметом досліджень в низці робіт педагогів
та психологів (О. Власова, І. Ісаєва, С. Журавльова,
А. Макаров, О. Масягина, О. Нікітіна, Н. Рубльова та
ін..), в яких ученими з‟ясувалися особливості формування та найбільш сприятливі умови розвитку здібностей
соціального інтелекту дітей [15].
Вчені Г. Доман., Д. Доман, Б. Хагі. у книзі «How to
teach your baby be physically superb» (укр. «Як зробити
дитину фізично вдосконаленою») розкрили питання
розвитку фізичного інтелекту у дітей. Автори дослідили
питання фізичного вдосконалення дітей, які мають
травми мозку. Дослідники зазначали, що завдяки використанню методики паралізовані діти спочатку починали
рухатися, потім повзати, після цього карабкатися, а
у результаті бігати та ходити, як звичайні діти. Автори
доводять необхідність фізичного вдосконалення здорових
дітей як запоруки їх інтелектуального розвитку [4].
Автор книги «Емоційний інтелект» Д. Големан казав,
що коли він працював над «Емоційним інтелектом», за
основу він взяв саме модель множинного інтелекту
Г. Гарднера: «…моя модель емоційного інтелекту деталізує те, що Гарднер називає «внутрішньо особистісним»
та «міжособистісним» інтелектами. У моїй теорії
самосвідомість та саморегуляція – це внутрішньоособис-
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тісні здібності, а емпатія та соціальні вміння» – міжособистісні» [9; 17].
Теорія множинного інтелекту Д. Големана становить
особливий інтерес у тій частині, де розкриваються
закономірності розвитку видів інтелекту впродовж
життя людини, а також можливості здійснювати цілеспрямовані впливи на цей процес. Автор розмірковує
над проблемами освіти, вибором педагогічних методів,
які сприяють формуванню індивідуальних профілів
інтелекту дітей, починаючи із раннього віку. Без впливу
дорослого, наголошує вчений, навіть діти, народжені
досить талановитими, можуть потонути у вирі буденності. Так, скажімо, людина не стане великим шахістом,
якщо в неї немає принаймні шахової дошки. Однак,
якщо дитина перебуває в середовищі, де грають у шахи,
у неї набагато більше шансів стати шахістом, якщо не
великим, то хоча б досвідченим [2, с.85; 13].
Американський психолог Г. Гарднер [2; 16] у 1983 році
розробив теорію множинного інтелекту. Науковець довів,
що кожна людина м дев‟ять типів інтелекту, а саме:
 вербально-лінгвістичний інтелект;
 музичний інтелект;
 логіко-математичний;
 тілесно-кінестетичний;
 просторовий інтелект;
 міжособистісний інтелект;
 внутрішньоособистісний інтелект;
 натуралістичний інтелект;
 екзистенційний інтелект [8].
Усі види інтелекту мають свої особливості, які
можна виявити, починаючи з дитинства. Г. Гарднер
стверджував, що кожна людина унікальна і може
розвивати як яскраво виражені, так менш розвинені види
інтелекту за рахунок більш розвинених. Види інтелекту,
ймовірно, є нейропсихічними утвореннями, які можна
активувати в залежності від цінностей, які є домінантними в даній культурі, а також завдяки тим рішенням,
яки приймає людина її родина та оточення [9, с.117].
Аналізуючи наукові доробки вченого, можна дійти
висновку, що розвиток вищезазначених видів інтелекту
допоможе педагогам, психологам та батькам виховати
розумну дитину та допомогти їй у виборі майбутньої
професії. Відомо, що інтереси дітей досить різноманітні:
одним дітям подобається вигадувати казки, другі можуть
годинами спостерігати за павучком, треті з легкістю
виконують музично-ритмічні вправи та співають із
задоволенням.
Хто знає, може сьогодні дитина, знаходячись у
закладі дошкільної освіти, спостерігає за павучком, а
завтра захистить дисертацію на здобуття ступеня
доктора наук та зробить великі відкриття у сфері
біології.
Освітній процес, за визначенням Г. Гарднера,
повинен надавати дітям можливості набути досвіду та
сформувати навички на основі залучення різних типів
інтелекту.
Під час проведення групових занять частіш за все
використовують вербально-лінгвістичний тип інтелекту.
Застосування таких навчальних прийомів як лекція,
конспектування, письмо на дошці, письмові роботи є
дуже важливими. Слід зазначити, що вони будуть широко
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застосовані по мірі дорослішання дітей. Задачею
закладів освіти є інтеграція вербально-лінгвістичного
інтелекту з іншими типами. Є такі методи здійснення
теорії Г. Гарднера:
 групові проекти;
 індивідуальні проекти ;
 створення груп за типами інтелекту.
Основне призначення таких груп – це виявлення і
розвиток здібностей у дітей.
Основна мета навчання за теорією Гарднера – дати
дитині можливість пізнавати світ, вивчати предмети та
явища тим способом, який найбільш близький, зручний.
Матеріал для засвоєння повинен подаватися на заняттях
різними способами, щоб задіяти максимальну кількість
типів інтелекту.
Говард Гарднер акцентує увагу на те, що ступінь
розвитку того чи іншого типу інтелекту залежить від
частоти його використання в житті. Чим частіше це
відбувається, тим більше можливостей формувати
певний тип інтелекту в майбутньому, тим краще він
буде розвиватися. Насправді, всі типи інтелекту тісно
пов'язані між собою. Розвиваючи один, обов'язково
будуть розвиватися і інші суміжні типи [16].
У дітей добре розвинені кілька типів інтелектів, які
проявляються і розвиваються з легкістю, інші проявляються, якщо докласти зусиль, а одна або кілька – тільки
при значних зусиллях. Щоб визначити співвідношення
рівнів розвитку певних типів інтелекту, досить пройти
нескладний тест, який легко знайти в інтернет-мережі [12; 14]. В результаті можна дізнатися, які здібності
та інтереси виражені більше, а які менше.
Дорослі, помітивши у дитини схильність до якогонебудь типу інтелекту, повинні намагатися розвивати ці
здібності, а також вибрати відповідну методику для
здійснення цього. Важливо підібрати той стиль навчання,
який ідеально підійде саме вашому малюкові. Тоді розвиток дитини буде максимально ефективним і радісним [10].
Розвитку множинного інтелекту дітей сприяють такі
форми діяльності, як заняття. Наприклад з дітьми п‟ятого року життя доцільно провести інтегроване заняття зі
сфери «Культура» та мовленнєвого розвитку на тему:
«Ознайомлення з червоним кольором». Метою даного
заняття є: розвивати тілесно-кінестичний інтелект
у дітей; формувати у дітей відчуття м‟язової радості;
вправляти в умінні впевнено ходити, бігати; фізична
активність, формувати вміння за допомогою іграшок
відображати дії, будувати башту з 5-ти кубиків;
демонструвати прагнення до успіху; уточнити знання
дітей про зайчика, за допомогою методу «емпатії».
Вчити дошкільників передавати характерні звички цієї
тварини, закріпити вміння правильно розпізнавати
червоний колір, закріпити знання про частини, що
становлять машини; мовленнєва активність: збагачувати
словниковий запас словами, що позначають частини
машини, розвивати зв‟язну мову, виховувати в дітей
інтерес до заняття. Прийоми, які використовує вихователь на занятті: на занятті вихователь створив сюрпризний момент, провів обстеження предмету, спонукав
дітей повторювати разом з ним та індивідуально,
подарував дітям подарунки, включив до сюжету
казкового героя тощо.
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Для розвитку природничого інтелекту можна провести інтегроване заняття для дітей п‟ятого року життя зі
сфери «Природа» (субсфери «Природа планети Земля»),
сфери «Культура», субсфери «Мистецтво» (образотворче мистецтво) та мовленнєвого розвитку на тему:
«Кольори природи». Мета заняття: розвивати природничий інтелект; уточнити та розширити знання дітей
барви довкілля; вправляти дошкільників в умінні правильно визначати, співвідносити і називати кольори
природи; формувати вміння правильно називати предмети
за їх ознаками; підвести до розуміння того, що всі
кольори довколишнього світу мають свої аналоги в природі; вчити акуратно замальовувати предмети складної
форми. Продовжувати вчити дошкільників складати
з пальців умовні об‟єкти живої природи. Продовжувати
вчити вербально позначати предмети вжитку (меблі);
у розмовному мовленні передавати свої враження про
природу; в процесі мовлення застосовувати різні типи
речень, частини мови. Виховувати дбайливе ставлення
до природи рідного краю; викликати захоплення краєвидами у різні пори року. Прийоми, які використовує
вихователь на занятті: на занятті вихователь роздав
дітям кульки різних кольорів; прочитав вірші та загадки
про кульки; запитував про настрій, який викликає
у дитини ця кулька; розвивав природничий інтелект,
порівнюючи колір кульки з об‟єктами природи; задавав
дітям запитання, якого кольору об‟єкти природи тощо.
Оскільки в дошкільному віці провідною діяльністю
дітей є ігрова, то задля розвитку множинного інтелекту
дітей старшого дошкільного віку використовуються
наступні ігрові вправи:
1. Складання сюжету за заданими словами. Мета:
розвивати здатність встановлювати зв‟язки між знайомими предметами, створювати нові сюжети з окремих
елементів. Ігрове завдання: скласти як можна більше
сюжетів за заданими дорослим словами, які не пов‟язані
один з одним. Наприклад: ведмідь, шляпа, літак.
2. Знайти спільні ознаки. Мета: формувати вміння
знаходити спільні ознаки в різних речах. Ігрове завдання: знайти як можна більше спільних ознак у предметах,
які загадав вихователь. Наприклад: човен і тарілка,
хмарка і овечка.
3. Способи використання предмета. Мета: розвивати
здатність концентрувати розумовий процес на одному
предметі, вміння використовувати його в різноманітних
ситуаціях. Ігрове завдання: назвати якомога більше способів використання добре знайомого дітям предмету,
наприклад, паперу.
4. Ланцюжок «Добре – Погано». Мета: розвивати
здатність концентрувати розумовий процес на одному
предметі, вміння знаходити позитивні та негативні
ознаки предмета чи явища. Ігрове завдання: називається
об‟єкт або явище. Потрібно знайти в ньому позитивну
ознаку 1. До виявленої ознаки 1 найти протилежну (негативну) ознаку 2. До ознаки 2 знайти протилежну
ознаку (позитивну) 3. Скласти якомога більший ланцюжок позитивних і негативних ознак. Наприклад: Крейда –
це добре: можна писати на дошці. Писати на дошці – це
погано: треба витирати. Треба витирати – це добре:
можна написати щось нове. Можна написати щось нове –
це погано..

5. Гра « Що можна сказати про предмет, якщо там
є…?» Мета: учити «розбирати» будь-який об‟єкт на
складові частини й надавати характеристику кожній
його частині. Ігрове завдання: ведучий називає якунебудь складову, а дитина повинна надати характеристику об‟єкту. Наприклад: що можна сказати про
об‟єкт, якщо в нього є очі, які бачать уночі? (птах,
тварина або комаха, днем спить, а вночі добуває собі
їжу). Що можна сказати про об‟єкт, частиною якого є
ласкаві слова? (це може бути добра людина, книга
з віршами, листівка, пісня, вітання). Що можна сказати
про об‟єкт, у якому є сміття? (це неприбраний будинок,
вулиця, спеціальний бак для сміття).
6. Гра «Біном фантазії». Мета:учити комбінувати
слова, установлювати взаємозв‟язки. Ігрове завдання:
вибираються два об‟єкти, які не пов‟язані між собою за
значенням, віддалені. Використовуючи прийменники та
сполучники необхідно їх пов‟язати між собою.
Наприклад: Подушка й крокодил. Подушка під крокодилом; крокодил, що стрибає через подушку; крокодил
у подушці; подушка, що стрибає через крокодила.
Питання: Як це трапилося? (Діти фантазують ситуацію
та розповідають).
Правильно підібрані ігри та заняття є засобом
розвитку множинного інтелекту дітей. Організовуючи ці
види діяльності, ми повинні враховувати вікові властивості дітей та вже набуті уміння та навички.
Висновки. Аналіз психолого-педагогічної літератури
довів, що розвиток множинного інтелекту є досить
важливим у формуванні особистості дитини. Спираючись
на теорію Г. Гарднера, в якій визначені та обґрунтовані
види множинного інтелекту, можна дійти висновку, що
вдало підібрані форми, методи та прийоми навчання
можуть сприяти вихованню талановитої та розумної
дитини, соціально адаптованої до життя. Оскільки кожна
дитина має певні таланти, завдання дорослих – підтримати їх. Перспективами подальших досліджень вбачаємо
в вивчені питання впливу ігрової діяльності дітей на
розвиток множинного інтелекту дітей раннього віку.
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PSYHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT
OF THE MULTIPLE INTELLENGE CHILDREN IN THE THEORI OF H. HARDNER
The articles addresses to the issues of nature of the phemomenon of intelligence, which is affected by various factors.
Shown a theoretical analysis of the problems of development of multiple intelligence of children in the educational process.
Special attention focused on species of multiple intelligence by H. Hardner (the verbal-linguistic, the musical, the logicalmathematical, naturalistic, bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, existential). Primary goal defined teaching by
theory of H. Hardner, which is to enable the child to know the world, to study objects and phenomena in this way, which is the
closest, very. The methods and methods of realization of the theory of multiple intellect in the educational process of the
institution of preschool education are presented.
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Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

110
УДК 796.42.015.4

Лишевська В.М.,
канд. з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри загальноекономічної підготовки
Херсонського державного аграрного університету, Fizkultura2018@ukr.net
Україна, м. Херсон

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ЛЕГКОАТЛЕТІВ
У статті розглядається сутність індивідуалізації тренувального процесу легкоатлеток у швидкісносилових видах легкої атлетики та шляхи її реалізації. Розкриті підходи до розробки алгоритмів індивідуалізації
підготовки легкоатлетів.,а також показані протиріччя у вирішенні цієї проблеми.
Ключові слова: легка атлетика, спринт, тренувальний процес, індивідуалізація.
Постановка проблеми. Сьогодні в світі відбувається
значне зростання результатів у легкій атлетиці взагалі,
і у швидкісно-силових видах легкої атлетики зокрема.
Сучасний рівень світових рекордів у бігу на 100 метрів
та 100 метрів з бар‟єрами настільки високий, що для
подальших успішних виступів на міжнародних змаганнях та встановлення світових рекордів необхідна більш
досконала система спортивного тренування. Саме тому
сьогодні актуальним є пошук нових підходів до
побудови тренувального процесу юних спортсменок
у бігу на 100 метрів та 100 метрів з бар‟єрами. Одним із
таких підходів є індивідуалізація тренувального процесу
юних легкоатлеток.
Мета роботи – з‟ясувати сутність індивідуалізації
тренувального процесу юних легкоатлеток у швидкісносилових видах легкої атлетики.
Виклад основного матеріалу. Загалом, підготовка
спортсменів – це цілісна система, яка містить велику
кількість складових, котрі тісно переплітаються у своїй
взаємодії. Проте в різних видах спорту і на різних етапах
багаторічної підготовки питома вага того чи іншого
компонента підготовки спортсменів може бути різною,
що пов‟язано з особливостями змагальної діяльності,
індивідуальними темпами біологічного розвитку та
структурою підготовленості конкретного спортсмена.
Індивідуалізація як форма управління є одним з основних принципів спортивної підготовки, в основі якого
лежить врахування особливостей і можливостей конкретних спортсменів при плануванні навантажень у різних структурах тренувального процесу.
Індивідуалізація будь-якої діяльності – це універсальний спосіб підвищення її ефективності. Разом з тим,
напрямки індивідуалізації диктуються специфікою виду
діяльності і тому не можуть бути універсальними.
Одним із можливих шляхів вдосконалення структури та
змісту підготовки спортсменів є орієнтація при плануванні та організації тренувального процесу на індивідуальні особливості [2;5].
Згідно з визначенням Л.П. Матвєєва [6, с.198]
«Індивідуалізація – це така побудова процесу фізичного
виховання та таке використання його засобів, методів та
форм занять, при яких здійснюється індивідуальний
підхід до осіб та створюються сприятливі умови для
розвитку їхніх здібностей до навчання».
На думку численних авторів (С.В. Воробйов 2004,
В.Н. Платонов 2004, О.І. Камаєв, А.Л. Кривенцов 2009
та ін.), індивідуалізація є провідним компонентом

у побудові тренувального процесу юних спортсменів.
З‟ясування та врахування індивідуальних особливостей
юних спортсменів на етапі початкової спортивної
підготовки дозволить розвинути у дітей ті якості, які
надалі сприятимуть зростанню спортивних результатів
та оптимізації системи багаторічної підготовки.
За даними О.Ф. Товстонога та В.С. Науменка доцільно, якнайшвидше виявити схильність юних спортсменів
до певного рухового режиму та сприяти інтенсивнішому
розвиткові пріоритетних сторін підготовки, що забезпечить у майбутньому можливість максимально реалізувати руховий потенціал спортсмена.
Варто також погодитись з думкою В.П. Черкашина,
що індивідуально адаптувати тренування – це, перш за
все, так побудувати систему багаторічної підготовки для
конкретного юного спортсмена, щоб забезпечити максимальну реалізацію його прогнозованого потенціалу
у віковій зоні оптимальних можливостей (найбільш
перспективні атлети) або в намічені тренером і спортсменом терміни (менше перспективні атлети). Оскільки
у кожного хто займається є свій власний потенціал, то,
отже, повинна бути і власна багаторічна динаміка тренувальних дій, свої темпи підвищення навантажень, тощо.
Індивідуалізацію тренувального процесу доцільно
здійснювати за напрямами, що характеризують визначення для кожної спортсменки використання типово
специфічних вправ, вибір тренувальних дій при визначенні провідних або недостатніх сторін фізичної,
технічної, тактичної й психологічної підготовленості,
наповнення змісту занять залежно від обраної моделі
побудови річного циклу. Індивідуально орієнтована
технологія моделювання тренувального процесу юних
бар‟єристок на основі диференціювання засобів підготовки сприяє планомірному та стабільному зростанню
спортивних результатів, дозволяє наповнювати тренувальний процес широким набором засобів, адекватних
їхнім руховим можливостям [1].
В основі вдосконалення системи управління індивідуальної підготовки юних спортсменів, повинна бути
систематизація вроджених і набутих морфо-функціональних показників, індивідуально-типологічних ознак,
динаміки розвитку рухового потенціалу, особливостей
процесу адаптації до фізичних навантажень і механізмів
енергозабезпечення специфічної працездатності у відповідному руховому режимі. Основою вдосконалення
системи управління індивідуальною підготовкою юних
спортсменів за даними Л.А. Ворфоломеєвої [3] є функ-
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ціонально-часовий принцип систематизації індивідуальнотипологічних ознак, що враховує вроджені і набуті
конституціональні особливості дітей, стратегію адаптації
та поведінки при впливі різних зовнішніх факторів
у період їхнього зростання та розвитку.
Процес спортивного тренування на думку Е.П. Врублевського може бути індивідуалізований за трьома
напрямками:
– індивідуалізація технічної та інтегральної підготовки відповідно до перспективної моделі змагальної
діяльності спортсменів;
– індивідуалізація спеціальної фізичної підготовки
відповідно до перспективної моделі фізичної підготовленості;
– корекція педагогічних, тренувальних та інших
впливів відповідно до динаміки оперативного, поточного та сталого (етапного) стану та індивідуальних
психофізіологічних особливостей спортсменів.
Натомість Камаєв О.Н. [5] пропонує алгоритм індивідуалізації тренувального процесу юних спортсменів, що
включає п‟ять елементів:
– отримання інформації про індивідуальні форми
реакції на навантаження, рівень різних сторін підготовленості та напруженості адаптаційних механізмів
організму;
– розробка індивідуальної моделі змагальної діяльності;
– розробка індивідуальної тренувальної програми на
якісному і кількісному рівні;
– визначення стратегії реалізації програми спортивної підготовки;
– контроль за виконанням програми і її відповідністю
функціональним можливостям спортсмена.
При формуванні індивідуально орієнтованої моделі
річного макроциклу тренування в основу слід брати
досягнуті показники зі спортивної результативності та
провідних сторін підготовленості в основному змагальному періоді попереднього тренувального макроциклу,
а також цільові орієнтири за результативністю і провідними сторонами підготовленості для основного
змагального періоду модельованого макроциклу занять,
які безпосередньо пов‟язані з цільовими орієнтирами
багаторічного спортивного вдосконалення. При цьому
цільові орієнтири на майбутній річний тренувальний
цикл необхідно своєчасно коригувати з урахуванням
настання сенситивних періодів у розвитку тих чи інших
фізичних якостей (рухових здібностей) та обраної
стратегічної лінії в акцентуванні тренувальних дій на
провідні та недостатньо розвинені щодо поточної
індивідуальної моделі, компоненти спортивної майстерності. Розробляючи модель тренувального річного
макроциклу юного спортсмена, особливо достатньо
кваліфікованого й орієнтованого на успішний виступ
у змаганнях майбутнього сезону, необхідно враховувати
календар стартів, до яких потрібна спеціальна перед
змагальна підготовка.
Черкашин В.П. наголошує на важливій ролі
соціальних умов, які можуть серйозно вплинути на
реалізацію тренувальної програми (умови навчання
юного спортсмена в освітній установі, його побутові
умови, матеріально-технічне забезпечення тренуваль-
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ного процесу і т.д.). Вивчення та облік сукупності
соціальних чинників дозволить своєчасно і в потрібному
напрямку скорегувати модель майбутніх тренувальних
дій. Він також відзначає, що побудову індивідуально
орієнтованої моделі майбутнього річного тренувального
макроциклу доцільно здійснювати з використанням
фонду науково обґрунтованих формалізованих моделей
цілорічного тренування, які певним чином видозмінюються і уточнюються у відповідності до вихідних
індивідуальних даних конкретного спортсмена. Таким
же, в принципі, має бути і порядок використання фондів
формалізованих моделей тренувальних мікроциклів при
деталізації індивідуальної програми цілорічного вдосконалення. Ключовим компонентом у запропонованій
автором схемі індивідуально орієнтованої побудови
тренувального процесу юних спортсменів є наявність
фондів ефективних тренувальних засобів і навантажень
(для достатньо досвідчених і кваліфікованих юних
легкоатлетів), а також фондів стандартизованих тренувальних завдань (для початківців і малопідготованих
спортсменів). При цьому слід враховувати специфічні
пріоритети у складі тренувальних засобів і структурі
навантажень, що визначаються статевими, віковими
і кваліфікаційними особливостями спортсменів, а також
особливостями змагальної діяльності в обраному виді
легкої атлетики.
Висновки: 1. Дослідження проблеми індивідуалізації
підготовки спортсменів знаходиться на етапі накопичення емпіричних даних та розробки теоретико-методичних
основ індивідуалізованої підготовки в різних видах
спорту. 2. В наукових статтях з проблем індивідуалізації
підготовки юних легкоатлетів виявлені протиріччя щодо
структури і змісту алгоритмів індивідуалізації тренувального процесу. Перспективи подальших досліджень
пов‟язані з розробкою практичних рекомендацій щодо
індивідуалізації підготовки юних легкоатлеток у бігу на
100 метрів та 100 метрів з бар‟єрами, адже саме цей
напрям є малодослідженим у сучасній вітчизняній науці.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
У змісті статті звернено увагу на підготовку майбутніх фахівців позначеної галузі, яка має бути
орієнтована як на отримання певної сукупності професійних знань, так і на творчий характер
діяльності. Питання про розвиток професійної ідентичності включено в коло загальної проблеми
становлення професіонала. Аналізуючи погляди науковців на проблему формування професійної
ідентичності, можна відмітити, що професійна ідентичність виступає системним, динамічним,
багаторівневим психологічним явищем, безпосередньо пов‟язаним з професійним самовизначенням,
професійною самосвідомістю, професійним простором і професійним розвитком. Розкрито зміст
основних етапів формування у студентів професійної ідентичності. Виходячи з того, що фахівцям із
охорони праці вкрай важливо оволодіти професійною діяльністю на індивідуально-особовому рівні,
його підготовка має бути орієнтована на професійно-особовий розвиток і саморозвиток. Тому
важливим є розкриття сутності таких об‟єктів професійної самосвідомості, як: комунікативні,
статусно-позиційні, діяльністно-професійні і зовнішньо-поведінкові якості. Важливого значення
набуває дослідження професійної ідентичності.
Ключові слова: професійна ідентичність, психолого-педагогічні умови, професійна підготовка,
індивідуально-особовий розвиток, професійно-особовий розвиток та саморозвиток, фахівець з
охорони праці.

Постановка проблеми. Інтеграція України
в європейську освітню спільноту припускає принципово
інший підхід до організації професійної підготовки
майбутніх фахівців з охорони праці. Сучасна інженерна
діяльність характеризується інтеграцією наукового,
технічного і виробничого знання, високими темпами
зміни науково-технічної інформації, вживаної у виробничих процесах. Підготовка майбутніх фахівців позначеної галузі має бути орієнтована як на отримання
певної сукупності професійних знань, так і на творчий
характер діяльності, оволодіння методами пізнання,
навичками самостійної пошукової діяльності, що дозволяють вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.
Сьогодні підготовка висококласних фахівців потрібна не
лише суспільству з його вимогами, що постійно
підвищуються, до професіоналізму працівника, але і
самій людині для якісної інтеграції в суспільстві,
можливості знаходити себе в структурі професійних
стосунків, що постійно міняється. Мобільність трудових
ресурсів, здатність людей до зміни професій, рівень
освіти і здатність до подальшого навчання виходять на
перший план. Економічні і організаційні зміни останніх
років спричинили зміни в характері взаємовідносин між
професійними учбовими закладами і підприємствами, а
також державними і недержавними організаціями в
питаннях підготовки фахівців. Сьогодні відсутня система
розподілу випускників професійних учбових закладів,
а підприємства і організації самостійно вирішують свої
кадрові проблеми. Це супроводжується, з одного боку,
загальним скороченням чисельності випускників, що
влаштовуються на роботу, а з іншої – більш високими
вимогами до претендентів.

В зв‟язку з цим основою освітнього процесу
у закладах вищої освіти стає компетентнісний підхід, що
забезпечує формування професійної компетенції випускника, та задовольняє запити працедавця. Здатність
ефективно вирішувати практичні завдання зв‟язують
з наявністю розгалуженої системи компетенцій, адаптивною гнучкістю, здатністю створювати і впроваджувати
в процес професійної діяльності усе нове та передове,
швидко орієнтуватися в стрімкому потоці інформації і
з найменшими витратами знаходити і освоювати необхідні знання, та безпосередньо навчатися в процесі
діяльності. Усі ці когнітивні параметри не можуть не
впливати або не перебуває під впливом такої динамічної
особової характеристики, як професійна ідентичність.
Вирішальна роль у системі вищої освіти в даному
контексті належить системі сучасних педагогічних
технологій підготовки майбутніх фахівців будь-якої
галузі, завдяки чому реалізується державна політика,
спрямована на потреби суспільного розвитку в галузі
освіти і виховання спеціалістів вищої кваліфікації.
Одним із першочергових завдань з цього питання
в галузі забезпечення безпеки виробничої діяльності і
охорони праці працівників є вдосконалення системи
управління якістю підготовки фахівців (інженерів)
з охорони праці в закладах вищої освіти, зокрема
випускаючих кафедр.
Визначальними, системоутворювальними компонентами професійної готовності фахівця є суб‟єктивні
(особистісні) характеристики, адже вони відповідають за
успішну актуалізацію професійних знань, умінь та навичок у процесі вирішення різних професійних завдань,
забезпечують подальший гармонійний професійний
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розвиток фахівця. Інтегративним особистісним показником готовності майбутнього фахівця до професійної
діяльності є його професійна ідентичність, оскільки саме
вона є центральною категорією професійної самосвідомості особистості, відображає єдність її професійного
менталітету й майстерності, породжується професійним
досвідом і професійним спілкуванням; вона в єдине
пов‟язує долю та істину, реальність і ментальність,
свідомість та поведінку фахівця [1].
Питання про розвиток професійної ідентичності
включено в коло загальної проблеми становлення професіонала. Це можливо тому, що професійна ідентичність виступає як внутрішнє джерело професійного
розвитку й особистісного зростання будь-якого суб‟єкта
діяльності [1].
Особливий інтерес представляє дослідження формування і розвитку професійної ідентичності сучасних
фахівців як в процесі професійної підготовки, так і
в процесі безпосередньої роботи. Деякі студенти ще
у момент навчання у закладах вищої освіти починають
працювати за фахом, що тільки посилює їх входження
в професію. Основною метою професійної освіти є
формування і розвиток професійної ідентичності
студента, і усвідомлення ним сенсу власної професійної
діяльності. Людина з сформованою професійною ідентичністю вільніша у своїй професії, може передбачати
труднощі роботи, самостійно ставити цілі і виробляти
шляхи їх досягнення.
Процес пізнання професійного досвіду здійснюється
невіддільно від особи того, кто навчається. Тому на
сучасному етапі професійної освіти майбутніх фахівців
позначено важливе питання про зміщення акценту
з об‟єкту навчання на суб‟єкт творчого самонавчання
особи студента, що можливо за умови досягнення
певного рівня професійної ідентичності. Саме здатність і
готовність до самоосвіти та саморозвитку є одним
з основних показників підготовленості молодої людини
до функціонування у сучасному швидкозмінному світі.
Суб‟єктом освітньої діяльності у закладах вищої
освіти є студент. Тому для виявлення психолого-педагогічних умов реалізації процесу формування професійної
ідентичності необхідно враховувати специфічні особливості особи студента як многофакторної обумовленої системи суб‟єкта освітнього процесу, що саморозвивається.
Метою даної статті є аналіз основних підходів по
вивченню професійної ідентичності майбутніх фахівців і
визначення психолого-педагогічних аспектів формування
професійної ідентичності фахівців з охорони праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині більшість дослідників сходяться на думці, що професійна
ідентичність – це багатовимірний і інтеграційний психологічний феномен, що забезпечує людині цілісність,
тотожність, визначеність, розвивається в ході професійного навчання в просторі процесів самовизначення,
самоорганізації, персоналізації (Д. Альбуханова-Славска,
Е. Єрмолаєва, Є. Зєєр, А. Клімов, У. Родигіна, А. Шатохин,
Л. Шнейдер, П. Шавір та ін.). Вивчення становлення
професійної ідентичності студентів вищої школи в
психолого-педагогічних
дослідженнях
посідають
помітне місце. Їх досліджують у своїх наукових працях
Г. Гарбузова, М. Кліщєвська, Д. Леонт‟єв, Ю. Поваренков,

У. Родигіна, В. Сафін. Окремі питання становлення
професійної ідентичності студентів у закладах вищої
освіти розглянуті зарубіжними і вітчизняними науковцями Н. Авдоніною, Г. Любімовою, Н. Мілорадовою,
О. Макаровою, О. Романішиною ін.
Виклад основного матеріалу. Діяльність фахівця
з охорони праці як певна система не зводиться до суми
елементів, що утворюють її, – вона має особливу,
інтеграційну якість, що не знаходиться в одному ряду
з іншими складовими цієї системи. Особлива якість
задається об‟єктом професійної діяльності фахівця, та
має подвійну природу: з одного боку, це людина
в усьому багатстві його суб‟єктності, з іншої – система
управління безпекою праці. Професійна діяльність
фахівця з охорони праці за своїм характером є своєрідною методологічною діяльністю в тому сенсі, що
вона є діяльністю по організації «іншої діяльності»,
а саме діяльності інших фахівців виробничого процесу,
котра організується і направляється на безпеку. Робота
фахівця з охорони праці, в якій би формі вона не
протікала, завжди є складний акт, в основі якого лежить
не пряма дія, а взаємодія.
На сучасному етапі в галузі охороною праці на перше
місце висуваються чинники, пов‟язані з так званим
«людським чинником» (діями безпосереднього виконавця) та організацією робіт (діями сукупного виконавця –
працівників та працедавця). А також відомо, що
останніми роками все частіше на перший план виходять
проблеми психологічної і фізіологічної напруги працівника, відтісняючи вдосконалення традиційних умов
праці, пов‟язаних з фізичними чинниками довкілля
(температура, вологість, світло, шум, вібрація і забруднена атмосфера). Це визвано відносним зниженням
фізичних навантажень одночасно з ростом психологічних і фізіологічних навантажень на людину. Підсумок
відомий: хронічна втома, розумове і душевне перенапруження, загострення відносин з іншими працівниками і
з керівниками. При цьому фізіологічне і психологічне
стомлення супроводжується погіршенням якості роботи,
хворобами, втратою концентрації уваги і координації
рухів, втратою обережності і обачності. Усе це істотно
підвищує ризик травмування в одних і тих же фізичних
умовах робочого місця. Крім того, не можна забувати,
що безпечна праця припускає фізичну і психологічну
готовність працівників працювати «за правилами» і
виконувати свої функції відповідно до вимог охорони
праці, маючи в розпорядженні достатній рівень
професійної грамотності і усвідомленої мотивації [2].
Тобто, виходячи з двоїстості природи позначеної
професии, професійною діяльністю фахівця з охорони
праці вкрай важливо оволодіти на індивідуальноособовому рівні, його підготовка має бути орієнтована
на професійно-особовий розвиток і саморозвиток за
умови усвідомлення її як взаємодії, взаєморозуміння,
психологічного контакту з людьми, з урахуванням правильних рішень, виникаючих труднощів і помилок.
Об‟єктом професійної самосвідомості повинні виступати
комунікативні, статусно-позиційні, діяльністно-професійні
і зовнішньо-поведінкові якості.
Комунікативні якості визначають відношення фахівця
з охорони праці як активного суб‟єкта спільної діяль-
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ності, що будується за схемою «суб‟єкт – суб‟єкт», і
уміння працювати в тісній співпраці з фахівцями інших
профілів, тобот, як це прийнято у світовій практиці,
працювати в «команді».
Статусно-позиційні якості відбивають змістовні
характеристики суб‟єкта, систему його стосунків до суспільства, людей, самому собі, до норм, правил і професійних цінностей.
Діяльністно-професійні (суб‟єктні) якості лежать
в основі мотиваційної, змістовно-інформаційної діяльності. Вони включають професійне цілепокладання,
професійне пізнання, професійне програмування діяльності, професійне відношення і професійну ідентифікацію.
До зовнішньо-поведінкових якостей відносяться
вимогливість, товариськість, принциповість, упевненість,
справедливість, тактовність та ін.
Сучасні педагогічні технології передбачають встановлення педагогічно доцільних взаємовідносин викладачів і майбутніх фахівців, відбір і застосування
стимулюючих самодіяльність активних демократичних
форм і методів професійної підготовки, регулювання
процесу взаємодії засобами пізнання і самопізнання
організації і самоорганізації, контролю і самоконтролю.
Великі можливості в обговорюваному плані має в розпорядженні діалогізація педагогічного процесу, яка
вимагає перетворення суперпозиції викладача і субордінізірованної позиції слухачів (майбутніх фахівців
з охорони праці) в особово-рівноправні позиції, у позиції
співпрацюючих людей. Таке перетворення пов‟язане
з тим, що викладач не стільки учить, скільки актуалізує.
Тобто ми можемо сказати, що постійне оновлення
змісту і якості професійної освіти у зв‟язку з інтеграцією
науки і практики, впровадженням інноваційних технологій освіти, через справжню (актуальну) пізнавальну
активність до професійних ситуацій визначає систему
якісної підготовки та формування сучасного фахівця
з охорони праці. У цій площині реалізується процес
активізації професійної підготовки студентів, принцип
активності в професійному самовизначенні фахівців
визначеного профілю.
У теорії і практиці професійного розвитку в процесі
освіти все більше відчувається необхідність нового
осмислення суті і сенсу праці конкретних професіоналів,
специфіки професійного самовизначення, коли на перший
план все більше висуваються проблеми, пов‟язані із
становленням професійної ідентичності. Свою роль
в становленні професійної ідентичності грають суб‟єктивні очікування і можливості соціальних перспектив,
а також визнання суб‟єкта оточенням в якості професіонала, що сприяє затвердженню професійної ідентичності. Професійна ідентичність – це самостійне і усвідомлене володіння сенсами виконуваної роботи.
Аналізуючи підходи до проблеми ідентичності
вітчизняних та зарубіжних авторів, можна виділити
наступні підходи.
Є. Зєєр визначає професійну ідентичність через
поняття професійного «образу Я», що включає стереотипи і унікальність власного «Я»; усвідомлення своєї
тотожності з професійним образом «Я» [4].
А. Клімов розглядає професійну ідентичність в контексті проблематики професійної самосвідомості [5].
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Е. Єрмолаєва означає професійну ідентичність як
продукт тривалого особового і професійного розвитку,
який з‟являється на досить високих рівнях оволодіння
професією і виступає як стійке узгодження основних
елементів професійного процесу [6].
Однією з найбільш розроблених концепцій професійної ідентичності є робота Л. Шнейдер, в якій розкриті
структури, генезису, динаміка професійної ідентичності.
Професійна ідентичність, на думку автора, – «це не
лише усвідомлення своєї тотожності з професійною
спільністю, але і її оцінка, психологічна значущість
членства в ній, професійні почуття, що розділяються,
своєрідна ментальність, відчуття своєї професійної
компетентності, самостійності і самоефективності, тобто
переживання своєї професійної цілісності і визначеності» [7].
У роботах Д. Альбуханової-Славскої розкривається
підхід до типології ідентичності на основі таких
складних явищах як структура життєвого шляху
(життєва позиція, життєва лінія, сенс життя). Автор
описує типи ідентичності відповідно до особливостей
самовираження особи в професії: самовираження відбувається через вибір професії, яка максимально близька
до характеристик особи; вибирається професія, що дає
можливість особі рухатися по східцях професійної
майстерності; самовираження в професії відбувається
через вдосконалення і розвиток особових якостей і
здібностей; самовираження людини засноване на розвитку здібностей і самоконтролю, самоаналізу, планування
творчої активності [8].
Є. Єрмолаєва вважає, що «професійна ідентичність
складається тільки на досить високих рівнях оволодіння
професією і виступає як стійке узгодження основних
елементів професійного процесу» [9].
Н. Іванова у своїх роботах розглядає професійну
ідентичність як вид соціальної ідентичності. На думку
цього автора, професійна ідентичність «формується
в процесі виявлення істотних зв‟язків усередині і поза
професією і їх відмінністю, вона пов‟язана із загальною
інформаційною основою діяльності, а також з цілісними
еталонами типових професійних подій і індивідуалізованих концептуальних схем професійної поведінки».
У структуру ідентичності розкривається когнітивний,
мотиваційний і ціннісний компоненти [10].
У своїх дослідженнях Н. Авдоніна приходить до
висновку, що професійна ідентичність – це, по-перше,
результат професійного самовизначення; по-друге, критерій професійного розвитку; по-третє, обов‟язкова
умова прийняття системи цінностей конкретної професії
і усвідомлення себе як представника цієї професії.
У професійній ідентичності відбиваються уявлення
людини про те, яким професіоналом має бути, які уміння
і навички повинно мати і наскільки він або вона
відповідає цим професійним вимогам. Автор також
зазначає основні аспекти професійної ідентичності:
чинник психологічного благополуччя людини; аспект
інтеграції особової і соціальної ідентичності в професійній реальності; результат професійного самовизначення особи представляється через образ «Я» [11].
Резюмуючи погляди науковців на проблему формування професійної ідентичності, можна відмітити, що
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професійна ідентичність виступає системним, динамічним,
багаторівневим психологічним явищем, безпосередньо
пов‟язаним з професійним самовизначенням, професійною
самосвідомістю, професійним простором і професійним
розвитком. Початковим чинником процесу формування
професійної ідентичності виступає професійна самосвідомість, яка є складеним компонентом цілісної
самосвідомості особи.
Студентство є перехідним періодом в становленні
професійної ідентичності, а саму професійну ідентичність
на цьому віковому етапі можна охарактеризувати як
пасивно виражену (засвоєння основних знань, вимог
професії до людини, усвідомлення можливостей, уявлення про виконання цієї діяльності) [7].
Г. Любімова відмічає актуальність вивчення становлення професійної ідентичності студентів. Важливим
завданням вищої освіти, окрім передачі знань і умінь (інформування), являється також формування особи професіонала, сприяння його самоідентифікації з професією [12].
П. Шавір відмічає, що в найбільш узагальненому виді
професійна самосвідомість проявляється в юності в усвідомленні себе як суб‟єкта майбутньої професійної
діяльності [13].
На думку Л. Шнейдер професійна самосвідомість
студентів включає наступні компоненти: знання про
міру своєї відповідності професійним еталонам; знання
про міру свого визнання в професійній групі; уявлення
про себе і свою роботу в майбутньому; співвіднесена
професійної діяльності і образу «Я» [7].
О. Романішина у процесі формування професійної
ідентичності майбутнього фахівця виокремлює обов‟язкові взаємопов‟язані стадії: 1) окреслення студентом
основних ознак образу професії, якою він оволодіває
у закладах вищої освіти; 2) визначення студентом власних характерних рис, які ідентифікують його з обраною
професією (професійний образ-Я); 3) усвідомлення
студентом свого ототожнення з професійним образом-Я;
4) переконаність у правильності вибору професії і
позитивне відношення до себе як до суб‟єкта навчальнопрофесійної діяльності і майбутньої професійно-виробничої діяльності [14].
За працями Н. Мілорадової та О. Макарової дослідження професійної ідентичності надає можливість
формувати нові напрямки підготовки фахівців . Завданням
професійного самовизначення та становлення представників багатьох сучасних професій є: формування здібності рефлексувати зміни у соціальному оточенні та
спрямованості особистого розвитку. Професійна ідентичність може бути деяким індикатором спектра
проблеми суб‟єкта в існуючому соціальному середовищі
та в той же час – внутрішньою основою для подолання
труднощів професійної соціалізації. Професійне становлення – це складний довгий суперечливий процес, який
включає в себе різні змістовні та структурні компоненти.
Тому до підготовки фахівця необхідно підходити
комплексно з урахуванням індивідуальних особливостей
особистості, професійної специфіки та характеру сучасного соціально-економічного простору [15].
Н. Авдоніна пропонує власне визначення професійної
ідентичності: стан відповідності особи вибраній професії, яке представлене синтезом особових і важливих

професійних якостей, сприяючих професійному розвитку і
самовдосконаленню на емоційному, когнітивному і
поведінковому рівнях. Зміст емоційного компонента
включає відношення до світу, професії і собі, мотиви,
актуальні професійні потреби і необхідність їх задоволення. Через емоційний компонент реалізується можливість регулювання власної професійної поведінки за
допомогою вибирання засобів і способів задоволення
професійних потреб. Основним критерієм емоційного
компонента сформованої професійної ідентичності особи
є здатність уникати або долати емоційну напругу, яка
може виникнути в професійній діяльності. Другий
компонент в структурі професійної ідентичності –
когнітивний – відбиває оцінку і самооцінку пізнавальних
здібностей людини як майбутнього професіонала,
включає внутрішню мотивацію пізнавального інтересу
до оволодіння професійними знаннями, уміннями і
навичками, професійними компетенціями, професійна
самосвідомість, мислення і знання про професію
в цілому. Критерієм цього компонента є свідомість і
усвідомленість здійснюваної професійної діяльності.
Третім компонентом в структурі професійної ідентичності особи є поведінковий компонент, основний критерій
якого – самостійно набутого і переробленого професійного досвіду. Поведінковий компонент включає професійні
правила і норми, які в процесі практичної діяльності
стають власними переконаннями індивіда, систему професійних цінностей і ціннісних орієнтацій, що регулюють
професійну поведінку індивіда. За допомогою цього
компонента можливе коригування або попередження
небажаної професійної поведінки. Це визначення дозволяє розглядати професійну ідентичність як структурне
явище, враховуючи яке, викладачі зможуть збудувати
освітній процес в просторі рішення особових і професійних завдань, сприяючих професійному розвитку особистості. Знання, що придбавалися, уміння і навички повинні
емоційно переживатися такими, що вчаться як власний
досвід подолання учбових і професійних завдань. Під
час професійного освітнього процесу необхідно враховувати дві ролі учня: особа і професіонал. Студент
у закладах вищої освіти не лише є повноцінною особою,
але і майбутнім фахівцем. Педагогові слід сприймати
студентів не як студентів, що вчаться, людей, які прийшли здати заліки/іспити, отримати гарні оцінки і стипендію, а людей, які прийшли стати професіоналами [11].
Г. Гарбузова виокремлює зовнішні і внутрішні детермінанти процесу професійної ідентифікації студентів [16].
В якості узагальненої зовнішньої детермінанти
формування професійної ідентичності в сучасних
умовах автор називає інформаційно насичене середовище, яке є джерелом уявлень про предмет праці,
способи здобуття професійної освіти, вимоги професії
до людини і т. п. На перших етапах формування професійної ідентичності зовнішні детермінанти грають пріоритетну роль. Основою подальшого розвитку професійної ідентичності стають внутрішні умови і детермінанти.
Внутрішніми детермінантами процесу формування
у студентів професійної ідентичності є:
біопсихологічні і індивідуально-типологічні властивості особи: статеві, вікові особливості, властивості темпераменту, характеру, здібностей;
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особливості психічних процесів і властивостей:
відчуттів, пам‟яті, уяви, емоцій, почуттів;
досвід: знання, уміння, навички, звички, стиль
діяльності;
особливості спрямованості: інтереси, мотиви, ідеали,
світогляд, переконання.
До внутрішніх джерел становлення професійної
ідентичності відносяться наступні [7]:
емоційно-позитивний фон, на якому відбувалося
отримання інформації про професію;
позитивне сприйняття себе в якості суб‟єкта професійної діяльності;
емоційно-позитивне прийняття своєї приналежності
до професійного співтовариства;
успішне засвоєння (привласнення) прав і обов‟язків,
норм і правил професійної діяльності;
готовність фахівця перейняти на себе професійну
відповідальність;
характер вираженості і самопрйняття экзистенціонального і функціонального Я;
мотиваційна активність до реалізації себе на обраному професійному терені.
Також науковці виділяють основні етапи формування
у студентів професійної ідентичності.
Перший етап (1-й курс) – це період осмислення
професійної ідентичності, коли на основі входження
в нове соціальне і професійне середовище зовнішня
студентська ідентичність переходить у внутрішньо прийняту, усвідомлену, емоційно забарвлену характеристику.
Це нестабільний етап, пов‟язаний з адаптацією до нової
соціальної ролі студента. Суть його полягає в становленні студентської ідентифікації («Я – студент») і передбаченні майбутньої професійної ідентичності. Цей етап
зветься адаптаційним.
Другий етап (2–3-й курси) – це період, коли на основі
усвідомлення вимог нової соціально-професійної ролі і
власних здібностей і можливостей відбувається усвідомлення досягнень, які зроблені завдяки власним зусиллям.
У цей період конструктивні схеми саморозвитку знаходяться в досить стабільному стані, оскільки студент
починає отримувати задоволення від сприйняття себе як
суб‟єкта майбутньої професійної діяльності («Я – майбутній фахівець»). Цей етап називають стабілізаційним.
Третій етап (4–5-й курси) – період, коли на основі
усвідомлення спектру ролей, засвоєних в ході професіоналізації, відбувається формування нових цілей і
перспектив. Це другий нестабільний період, суть якого
полягає в переосмисленні і уточненні різних варіантів
професійно-творчого саморозвитку, працевлаштування і
побудови професійної кар‟єри («Я – і моя професія і
кар‟єра»). Цей період умовно позначають уточнюючим.
Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна
говорити і про професійну ідентичність фахівця з охорони праці. У професійній ідентичності фахівця позначеної галузі повинні відбиватися уявлення про те, яким
професіоналом він має бути, які уміння і навички
повинен мати і наскільки він відповідає цим професійним вимогам. У студентському віці планування життєвого шляху, визначення його перспективності, як
правило, пов‟язане з вибором професії, її рейтингом на
ринку праці, затребуваністю в суспільстві, показниками
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заробітної плати, а також можливістю самореалізації
в цій професії, отриманням задоволення від самого себе і
виконуваної діяльності. Професійна ідентичність фахівця
з охорони праці як здатність до ототожнення себе
з майбутньою професійною діяльністю стає активним
чинником формування майбутнього професіонала, що
визначає його майбутню успішність в даному виді
діяльності.
Серед функцій професійної ідентичності сучасні
науковці виділяють пізнавальну, регулятивну і інтегральну функції. Відповідно до цього за допомогою
пізнавальної функції розвивається професійна компетентність фахівців з охорони праці; регулятивна функція
професійної ідентичності полягає в розвитку професійно
важливих якостей фахівців з охорони праці; за допомогою інтеграційної функції здійснюється формування
професіоналізму шляхом з‟єднання професійної компетентності і професійно важливих якостей позначеної
групи фахівців.
Професійна ідентичність фахівця з охорони праці
складається з наступних етапів:
1) усвідомлення далекої і ближньої професійних
цілей, прагнення зрозуміти свою справу, оволодіти їм
в повному об‟ємі, освоєння усіх трудових функцій;
визначення структури професійних стосунків і пошук
свого місця в них; відповідність людини і професії на
рівні «хочу»;
2) засвоєння основних знань, вимог професії до
людини, усвідомлення своїх можливостей, уявлення про
виконання цієї діяльності, здійснення діяльності за
зразком; встановлення професійних контактів, входження
в професійне співтовариство; відповідності людини і
професії на рівні «знаю»;
3) практичній реалізації вибраних професійних цілей,
самостійного і усвідомленого виконання діяльності,
формування індивідуального стилю діяльності; складання певного круга професійних контактів, інтенсифікації
процесу професійного спілкування (професійне спілкування рівне const); відповідності людини і професії на
рівні «можу»;
4) вільного виконання професійної діяльності, підвищення рівня домагань – пошук складних професійних
завдань, професійного вдосконалення, майстерності і
творчості; відчуття значущості професійних контактів,
усвідомлення своєї професійної неповторності, бажання
передати свій досвід іншим; відповідність людини і
професії на рівні «роблю».
Формування професійної ідентичності фахівця з охорони праці – це багатовимірне педагогічне явище, що
характеризується методологічним, структурним і функціональним рівнями.
На методологічному рівні формування професійної
ідентичності розглядається з точки зору цілісного,
системного і особово-діяльністного підходів, що дозволяє
представити його як цілісну діяльність по організації
саморозвитку індивідуальності фахівця.
На структурному рівні цей процес представляється як
система діяльності викладача і фахівця з охорони праці
при безперервній професійній підготовці.
На функціональному рівні він розглядається як
взаємозв‟язок і взаємообумовленість безперервної про-
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фесійної підготовки і новоутворень в сферах психіки
фахівця з охорони праці.
Трактувати формування професійної ідентичності
фахівця з охорони праці слід з урахуванням того, що
розвиток тих або інших сфер психіки, властивостей і
якостей відбувається не в порядку черговості, не у
відриві один від одного, а у взаємодії, в єдності.
Становлення такого фахівця в процесі безперервної
професійної підготовки буде тим ефективніше і гармонійніше, чим значніше буде опора на самоактуалізацію
внутрішніх сил особи фахівця, чим сильніше стимулюватиметься функціонування екзистенціальної і регулятивної сфер для того, щоб вони активізували усі потенції
людини і його прагнення до саморозвитку.
Окрім цього, до педагогічних умов, що забезпечують
успішність формування і підвищення рівня професійної
ідентичності майбутнього фахівця з охорони праці,
відносяться: обов‟язкова базова професійна підготовка
усіх фахівців позначеної галузі; активізація їх самоудосконалення в процесі навчання; формування показників
особової зрілості і розвиток професійної культури, і надалі забезпечення безперервності професійної підготовки.
Висновки. Таким чином ми приходимо до висновку,
що у досягненні професійної ідентичності фахівця
з охорони праці важливу роль грають індивідуальноособові якості особи. Найбільш важливими чинниками
становлення професійної ідентичності є показники
особової зрілості прийняття відповідальності за професійну роботу, прояв терпимості і встановлення взаємовідносин, досягнення поставлених цілей, здатність
реагувати на зміни і пристосовуватися до них, адекватне
сприйняття реальності і себе в професійному співтоваристві. Разом з індивідуально-особовими чинниками
важливими є освітні чинники. Стимулювати прагнення
особи до самопізнання і до саморозвитку необхідно
в процесі навчання з використанням інноваційних
педагогічних технологій і стимулюючих демократичних
форм і методів навчання та професійної підготовки.
Ділові ігри, інтерактивні технології, проблемні професійні ситуації, проективні та діяльністні технології,
комунікативні технології, тренінги, коучінг сприятимуть
формуванню професійної ідентичності і мотивуватимуть
майбутніх фахівців з охорони праці до активної участі
в певних ситуаціях в професійному середовищі. Сенс
формування професіоналізму фахівця з охорони праці –
сформувати палітру необхідних значимих властивостей і
якостей особи, здатної до оволодіння необхідних
компетенцій, і зробити процес глибоко розуміння
професії і самоудосконалення в ній важливим елементом
професійного життя. Такий погляд на фахівця з охорони
праці вимагає нового, більш досконалішого підходу до
управління якістю підготовки фахівців позначеної галузі
в закладах вищої освіти та на рівні випускаючих кафедр.
Професійна ідентичність фахівців з охорони праці
впливає на рівень їх професіоналізму, а отже, і на
ефективність професійної діяльності. Чим вище рівень
професійної ідентичності, тим вище орієнтація цього
фахівця на професійну компетентність з адаптивною
гнучкістю, здатністю створювати і впроваджувати
в процес професійної діяльності усе нове і передове,
швидко орієнтуватися в стрімкому потоці інформації і

з найменшими витратами знаходити і освоювати необхідні знання, а так само навчатися безпосередньо
в процесі діяльності.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION PROFESSIONAL IDENTITY
OF A FUTURE SAFETY PROFESSIONAL
The article draws attention to the training of future specialists in the designated area, which is focused on obtaining a
certain set of professional knowledge and creativity. The issue of the development of professional identity is included in the
circle of the General problem of becoming a specialist. Analyzing the views of scientists on the problem of formation of a
specialist it can be noted that professional identity is a systemic, dynamic, multilevel and psychological phenomenon, directly
associated with professional self-determination, self-consciousness, professional space and development. The content of the
main stages of formation of students‟professional identity is revealed. Based on the fact that it is extremely important for job
safety specialists to master professional skills at a personal level, their training should be focused on professional and selfdevelopment. Therefore, it is important to disclose the essence of such objects of consciousness as: communicative, statuspositional, activity-professional and externally-behavioral qualities. The study of professional identity becomes critical.
Key words: professional identity, psychological and pedagogical conditions, professional training, personal development,
vocational and personal development and self-development, specialist in job safety.
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АНАЛІЗ АНГЛОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА
«СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
У статті аналізується зміст англомовного підручника як ефективного засобу комунікації «Сільське
господарство» видавництва «Експрес Паблішінг». Особлива увага приділяється відповідності змісту
навчальної книги її меті, доцільності використання вищезазначеного підручника на практичних заняттях у
вищих навчальних закладах. Робиться наголос на найбільш вдалих текстах та вправах, вміщених у
навчальній книзі. Статтю присвячено опису трьох частин, включно з читанням, прослуховуванням і
фокусуванням на мові, говорінні й письмі. Автори вказують на позитивну роль вступу, підкреслюючи мету
курсу для здобувачів вищої освіти й людей, працюючих у галузі сільського господарства зі середнім й
просунутим рівнем англійської мови. Науковий пошук розглядає використання найбільш поширених тестів:
питально-відповідних вправ, заповнення пробілів/пропусків, співвіднесення/зіставлення, доповнення,
заповнення таблиць, конспектування (складання коротких записів), називання, вікторин/опитувань/
змагань/ігор і т. д. Стаття підкреслює важливість функцій підручника, необхідність впровадження в
освітній процес таких креативних завдань для здобувачів вищої освіти, як розробку портфоліо, роботу в
групах, складання записів, діалогів, організацію дискусій, презентацій, рольових ігор. Вищезгадана стаття
фокусується на подальшому розвитку чотирьох вмінь на заняттях з англійської мови – аудіювання,
говоріння, читання та письма й на чотирьох компетенціях – мовній, мовленнєвій, соціально-культурній та
стратегічній.
Ключові слова: англомовний підручник, засоби комунікації, зміст, мета, частини, практична робота,
вищий навчальний заклад, тексти та вправи.

Постановка проблеми. Постійні зміни, що відбуваються в Україні, є реальним підгрунтям для
подальшого демократичного поступу держави. Вагому
роль у цих процесах відіграють заклади вищої освіти.
Серед нагальних завдань – подальше зростання якості
професійної освіти, всебічної підготовки педагогів
у їхньої співпраці зі здобувачами вищої освіти.
Велике значення має вміння освітянина плідно
працювати, використовуючи найновіші, найсучасніші
підручники, посібники тощо. Очевидно, що процесс
написання підручників нового покоління для нової
генерації потребує врахування попереднього досвіду
підручникотворення, виваженого аналізу вже наявних
науково-теоретичних основ його конструювання, наукових
підходів до розробки навчальної книги. Ми вважаємо,
що без виваженого переосмислення поліфункціональності
підручника, його аналіз буде безрезультатним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню англомовних підручників присвячені роботи
сучасних учених України, серед яких ми відзначаємо
таких авторів як: Н.В. Андрійчук, Т.О. Бровченко,
Г.П. Буцан, А.С. Гембарук, Т.В. Гора, В.А. Дмитренко,
В.Ф. Дороз, А.К. Корсаков, О.Ю. Кузнецова, К.О. Олександренко, В.Г. Рогожа, А.М. Самойленко, І.А. Ткаля,
С.О. Царьова, Л.О. Чулкова та ін.
Успішно висвітлюють вітчизняні підручники англомовні дослідники Х. Аллен, Дж. Годуін, У. Кепел,
К. Кеппер, С. Макуін, М. Рейллі, Р. Річі, С. Сіебай,
А. Сілвер, Л. Стратт. Вони роблять всебічний аналіз,
небезпідставно пишаються здобутками, водночас кри-

тикуючи застарілі підходи до написання навчальної
літератури.
Оскільки аналіз автентичних англомовних підручників з боку українських науковців не дуже розповсюджений, в нашій статті ми намагаємося об‟єктивно й
неупереджено висвітлити позитивні та негативні сторони
підручника «Сільське господарство», за допомогою якого
навчаються здобувачі вищої освіти, розвиваючи мовні,
мовленнєві, соціокультурні та стратегічні компетенції.
Ми впевнені, що таке наукове дослідження допоможе
викладачам англійської мови в їхній подальшій роботі зі
здобувачами.
Постановка мети. Виходячи з вищезазначеного,
мета статті – здійснення всебічного аналізу англомовного підручника «Сільське господарство» видавництва
«Експрес Паблішінг» як ефективного засобу комунікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підручник
«Сільське господарство» видавництва «Експрес Паблішінг» є результатом колективної спільної праці низки
науковців Великої Британії, серед яких ми відзначимо
Н. О‟Саллівана та Дж.Д. Ліббіна. Вперше надрукована
у 2011 році, навчальна книга перевидавалася декілька
разів (востаннє у 2019 році) й розрахована на рівні А1,
А2 та В2 володіння англійською мовою та має
теоретичне та практичне вузькогалузеве спрямування.
Вона складається зі вступу, трьох частин та п‟ятнадцяти
розділів у кожній з глосаріями. Вступ чітко розписує
послідовність тем, пропонуючи контент для розвитку
навичок читання, базовий вокабуляр й окреслюючи
мовні та мовленнєві функції. Підручник, як освітнє
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джерело, розрахований на широке професійне коло
людей: його можуть з користю для себе використовувати викладачі, інструктори, здобувачі вищої освіти,
а також особи, що прагнуть самовдосконалення. Всі без
винятку частини англомовного підручника містять
інформацію щодо історії, рослинництва, тваринництва,
ґрунту, водних ресурсів, насіння, збору врожаю, його
зберігання та інших складових у царині сільського
господарства.
Особлива увага нами приділяється відповідності
змісту навчальної книги її меті, доцільності використання вищезазначеного підручника на практичних заняттях
з англійської мови у вищих навчальних закладах.
В цьому аспекті контент підручника повністю відповідає
нормативним положенням, враховує вікові особливості
й попередню підготовку здобувачів вищої освіти.
Загальна характеристика викладу навчального матеріалу
свідчить про науковий підхід до написання вищезазначеного підручника. Головний плюс підручника
«Сільське господарство» видавництва «Експрес Паблішінг», його авторів – у високій інформаційній насиченості, в спрямованості навчального матеріалу на
формування науково-теоретичного мислення, мотивації
навчання, розширення світоглядних позицій. Навчальний
матеріал містить інноваційні педагогічні технології,
виклад матеріалу сільськогосподарського спрямування
доречний, скоординований та збалансований. Заслуговує
на увагу і окрему подяку оптимальність розподілу
матеріалу відповідно нормам навчального часу. Великим
бонусом є відповідність підручника принципам наступності, циклічності, логічної послідовності; він органічно
поєднується з попередніми виданнями. Якість та
доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці,
малюнки, рисунки, фотознімки, колажі) допомагають
легше засвоїти навчальний матеріал. Для посилення
емоційного впливу навчальних текстів у підручнику
«Сільське господарство» використовуються засоби виразності й образності англійської мови [6].
Всебічно аналізуючи підручник, ми пам‟ятаємо й про
методичні аспекти, а саме, про відповідність системи
питань, завдань, вправ вимогам сучасної вищої освіти.
Навчальна книга видавництва «Експрес Паблішінг» має
в наявності завдання різного ступеню складності. Заслуговує на відзначення різноманітність та оригінальність
завдань, суцільна спрямованість навчальної книги на
розвиток логічного мислення, творчих здібностей, пізнавальної активності здобувачів вищої освіти. Добірка
різнобічного ілюстративного матеріалу надає нам право
впевнено сказати про методичну цінність підручника [5].
Поліграфічне виконання книги «Сільське господарство» на високому рівні: якість естетичного оформлення,
спрямованість на розвиток естетичного смаку, дотримання гігієнічних, поліграфічних вимог (шрифт, формат,
вага, ламінація) свідчить про професійний підхід науковців
Н. О‟Саллівана та Дж. Д. Ліббіна до створення навчальної книги. Все це полегшує сприйняття навчального
матеріалу підручника.
Найбільш вдалі, на наш погляд, вправи, пов‟язані
з креативною роботою здобувачів, а саме – з постановою
власної сільськогосподарської мети й шляхів її досягнення, з чисельними ризиками, що можуть з‟явитися при про-
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веденні сільськогосподарських операцій. Автори підручника доречно використовують найбільш поширені типи тестів, пропонують скласти власні проекти з опорою на зразок.
В цілому, англомовний підручник «Сільське господарство» містить основи наукових знань з навчальної
дисципліни, матеріал викладено згідно з метою навчання,
визначеними програмою і вимогами дидактики. У навчальному процесі він послідовно й успішно виконує
наступні функції: а) освітню, що полягає в забезпеченні
процесу засвоєння здобувачами вищої освіти певного
обсягу систематизованих знань, у формуванні в них
пізнавальних умінь; б) розвивальну, що сприяє розвиткові
здобувачів вищої освіти, їх перцептивних, розумових,
мовних, мовленнєвих та інших здібностей; в) управлінську, яка полягає в програмуванні певного типу навчання,
його методів, форм і засобів, способів застосування
знань у різних ситуаціях; г) науково-дослідницьку, яка
спонукає молодь до самостійного вирішення проблем,
навчає методів наукових пошуків [3].
Навчальна книга забезпечує цілковиту науковість
змісту матеріалу, вона доступна, зрозуміла, з чіткими
формулюваннями, підходами, правилами, законами, ідеями. Найважливіший матеріал проілюстрований схемами,
малюнками, фотографіями, колажами, він відповідно
структурований, налаштований на всебічне сприйняття
матеріалу. Великий позитив підручника в тому, що
в ньому чітко виокремлюється індивідуальний підхід до
вивчення тем, що є пріоритетним на сьогодення. Рівень
завдань і вправ у підручнику різний, що говорить про
продуманість та виваженість підходу його авторів. Слід
також додати беззаперечну інноваційність цієї навчальної книги; використання найновіших, найсучасніших
досліджень, технічних установок, методик, технологій
сприяє засвоєнню матеріалу аудиторією [4].
Проте, підручник, на наше переконання, містить
невелику низку недоліків, а саме:
– велика кількість діалогів;
– відсутність триалогів та полілогів;
– мала кількість вправ, спрямованих на розвиток уяви;
– слабкість психологічного компоненту у підручнику;
– недостатньо велике розмаїття тестових завдань.
Отже, на основі здійснення аналізу англомовного
підручника «Сільське господарство» як корисного
засобу спілкування, можна встановити такі висновки,
закономірності й тенденції:
– навчання здобувачів вищої освіти з використанням
вищезазначеної навчальної книги корисне, адже базується
на впровадженні досвіду найкращих традицій європейської системи освіти, яка має провідне значення;
– використання новітньої методології викладання
англійської мови у вищих навчальних закладах успішно
здійснюється засобами книги;
– залучення підручника як цілковито автентичного
з притаманними рисами є міцним підмурівком для подальшого опанування іноземною мовою номер один у світі;
– опрацювання підручника людьми, що навчаються,
дає переваги при тестуванні, працевлаштуванні, професійному спілкуванні з носіями мови;
– дедуктивний та індуктивний методи є основними
у підручнику, що сприяють подальшій реалізації мовних
і мовленнєвих компетенцій здобувачів вищої освіти;
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– наявність основних тестових завдань дає змогу
молодим людям бути гнучкими й мобільними, обирати
оптимальні шляхи вирішення професійних проблем.
Англомовний підручник як ефективний засіб комунікації виправдовує себе, оскільки допомагає педагогу
реалізувати наступні три функції:
– термінальну, або функцію-мету (пов‟язану із стратегічними напрямами педагогічної діяльності);
– тактичну, або функцію-засіб (що сприяє успішній
реалізації стратегій, обслуговує всю сукупність стратегічних функцій);
– операційну, або функцію-прийом (обслуговує
кілька багатовекторних функцій, хоча в певних межах
вона може бути пов‟язана з тією чи іншою педагогічною
стратегією або тактикою).
Ми поділяємо точку зору науковця Н. Волкової, яка
вважає, що до термінальної функції відноситься навчальна, виховна, розвивальна, життєзабезпечення, соціалізації; до тактичної – інформативна, експресивна,
смислоутворювальна, діагностична, індивідуалізаційна,
спонукальна, прогностична, культурологічна, психотерапевтична, рекреаційна; до операційної ми відносимо
функції вимірювання та оцінювання, методичну, управлінську, координаційну функції, а також функції самоствердження та формоутворень [1].
Перевага навчальної книги «Сільське господарство»
полягає у її цілісності, компактності й динаміці. На
основі вищезазначеного підручника педагог вищої
школи може розробити власний мета-план та спрогнозувати мета-діяльність. Такий вид діяльності викладача
буде дуже корисним особисто для нього та для
здобувачів вищої освіти [2].
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи, ми можемо зробити наступні висновки: на основі
системного і концептуального аналізу наукової літератури визначено, що якість підручника «Сільське госпо-

дарство» є на високому рівні. У розробленій структурі
підручника ми відзначаємо системність, врахування
чотирьох складових іноземної мови (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Завдяки найсучаснішій інформації, вміщеній у підручнику, викладач і здобувачі вищої
освіти підвищують власний кругозір, набувають теоретичних знань та практичних навичок.
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ANALYSIS OF ENGLISH TEXTBOOK «AGRICULTURE»
The article analyses the content of the English textbook «Agriculture» of the publishing house «Express Publishing» as an
effective means of communication. Special attention is paid to the correspondence of the content of the textbook to its aim,
expediency of using the mentioned textbook at practical sessions at higher education institutions. The emphasis is placed on
the most successful texts and exercises presented in the teaching book. The article deals with the description of three parts,
including reading, listening, and language focus, speaking and writing. The authors indicate a positive role of the
introduction, emphasizing the objectives of the course for higher education aspirants and people working in the agricultural
branch with an intermediate or upper-intermediate level of English. Scientific search comprises the use of the most spread
tests: asking-answering questions, gap-filling, matching, completing, table-filling, note-taking, labeling, quiz, etc. The article
underlines the importance of the functions of the textbook, necessity of inculcation into the educational process of such
creative tasks for students as working out portfolios, work in groups, making notes, making up dialogues, organization of
discussions, presentations, and role-play. The given article focuses on further development of the four skills of the English
language –listening, speaking, reading and writing, and four competences – language, linguistic, social-cultural and strategic
ones.
Key words: English textbook, means of communication, content, purpose, parts, practical work, higher education
institution, texts and exercises.
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто поняття загальнокультурної грамотності та проаналізовано формування
загальнокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого
мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як
підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. Саме тому
вчитель початкової школи має бути взірцем культури для своїх вихованців, а проблема формування
загальнокультурної грамотності у майбутніх вчителів початкової школи завжди буде актуальним
питанням у підготовці фахівців початкової освіти.
Ключові слова: компетентність, загальнокультурна грамотність, загальнокультурна компетентність.
Постановка проблеми. Проблему формування
ключових компетентностей майбутніх вчителів розглядали такі науковці як О. Савченко, С. Гончаренко,
І. Тараненко, В. Ковальчук, Н. Кузьміна, Л. Мітіна.
Питання формування естетичної культури особистості
розглядали науковці С. Кононанець, Л. Масол, Н. Миропольська, О. Отич, О. Рудницька та ін..
В сучасних умовах стає необхідним посилення
культуротворчої ролі освіти, з‟являється новий ідеал
«людини культури», який володіє загальнокультурною
компетентністю, що визначає його активну життєдіяльність, здатність орієнтуватися в різних сферах
соціального й професійного життя, гармонізує внутрішній світ і відносини із соціумом.
Концепцією «Нової української школи» передбачено
вивчення ключових компетентноcтей, яких кoжен
пoтребує для осoбистої реалiзації, рoзвитку, активної
грoмадянської пoзицiї, соцiальної iнклюзії та працевлаштування i якi здатнi забезпечити осoбисту
реалiзацiю та життєвий успiх прoтягом усього життя.
Однiєю з десяти ключoвих компетентнoстей є обiзнаність та самoвираження у сферi культури – здатнiсть
розумiти твори мистецтва, формувати власнi мистецькi
смаки, самостiйно виражати iдеї, досвiд та почуття за
допомогoю мистецтва. Ця компетентнiсть передбачає
глибоке розумiння власної нацiональної iдентичності як
пiдґрунтя вiдкритого ставлення та поваги до розмаїття
культурного вираження iнших.
Вчитель початкової школи має бути взірцем культури для своїх вихованців, саме тому, проблема формування загальнокультурної грамотності у майбутніх
вчителів початкової школи завжди буде актуальним
питанням у підготовці фахівців початкової освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему
формування ключових компетентностей майбутніх
вчителів розглядали такі науковці як О. Савченко,
С. Гончаренко, І. Тараненко, В. Ковальчук, Н. Кузьміна,
Л. Мітіна. Питання формування естетичної культури

особистості розглядали науковці С. Кононанець, Л. Масол,
Н. Миропольська, О. Отич, О. Рудницька та ін.
Метою статті є аналіз формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів початкової
школи засобами образотворчого мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Одним з пріоритетів в
системі освіти має стати досягнення нового освітнього
результату – формування базових компетентностей
студентів. Реформування освіти передбачає відновлення
змісту навчання з орієнтацією на ключові компетентності, оволодіння якими дoзволить випускникам вирішувати різні проблеми в професiйному, соцiальному,
повсякденному житті. Компетентнiсно орiєнтований
підхiд до стандартизацiї освiти поширений у провідних
країнах свiту, де вiдбувається процес визначення та
вiдбору ключових компетентностей. Впровадження компетентнісного підходу до стандартизації змiсту освiтніх
галузей є, на думку багатьох мiжнародних експертiв,
одним із ключових моментiв розробки стандартiв освiти.
В основі поняття компетентності лежить ідея виховання
компетентної людини та працівника, який має не лише
необхідні знання, професіоналізм, високі моральні якості,
а й вміє дiяти адекватно у вiдповідних ситуацiях,
застосовуючи цi знання і беручи на себе вiдповідальність за певну дiяльність.
Формування обізнаності та самовираження у сфері
культури реалізується через опанування майбутніми
учителями загальнокультурної компетентності.
Одним з завдань виховання молодших школярів є
формування загальнокультурної компетентності, що
припускає орієнтацію в першоджерелах культури –
творах художньої літератури, народної творчості, музичного, образотворчого, театрального мистецтва,
музейних експозиціях, творах якщо не наукової, то хоч
би науково-популярної літератури. У зв‟язку із цим
можна сказати, що культурологічний аспект – найважливіший підхід сучасної освіти у вихованні молодшого школяра.
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Загальнокультурна компетентність визначається як
здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення
національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства,
застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на
загальнолюдські цінності.
Аналіз сутності поняття «загальнокультурна компетентність» та його зіставлення з декларованим навчальними програмами, змістом початкової освіти дав змогу
виокремити три групи компетенцій, які важливо формувати у дітей молодшого шкільного віку: мовленнєві
(уміння точно висловлювати думку українською, російською та англійською мовами; здатність до словесної
творчості; уміння будувати речення; багатство словникового запасу; уміння пояснити сутність слова, його
походження); комунікативні (уміння вести діалог; уміння
вислухати людину під час ведення діалогу; уміння
толерантно висловити думку під час діалогу); культурні
(знання народних пісень; знання народних танців;
знання і володіння прислів‟ями, приказками, лічилками;
знання народних ігор; знання певних традицій).
Зміна парадигми зі «знанієцентризму», тобто прагнення
освітнього закладу дати школярам раціональне знання,
на парадигму культуровідповідності і культуротворчості
освіти дає шанс забезпечити освоєння усіма суб‟єктами
навчально-виховного процесу гуманітарних і культурних
цінностей («культуроцентризм») [1, 3-5].
Корисним для аналiзу й розумiння є трактування
загальнокультурної компетентностi, яке подано в матерiалах дискусiй, що були органiзовані у рамках
проекту ПРООН «Освітня політика та освіта „рівний –
рівному”», а саме: загальнокультурна компетентність
стосується сфери розвитку культури особистості та
суспільства в усіх її аспектах та передбачає формування
культури міжособистісних відносин, оволодіння світовою
та вітчизняною культурною спадщиною, принципи толерантності, плюралізму і дозволяє особистості:
– аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення
національної, європейської та світової науки і культури;
– орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства;
– застосовувати засоби й технології інтеркультурної
взаємодії;
– знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички
мовлення та норми відповідної мовної культури, інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти;
– застосовувати методи самовиховання, орієнтовані
на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар‟єри;
– опановувати моделі толерантної поведінки та
стратегії;
– конструктивної діяльності в умовах культурних,
мовних;
– релігійних відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації [2].
Сформована загальнокультурна компетентність свідчить про те, що людина має певні морально-особистісні
якості, які допомагають їй правильно визначати роль
культури, орієнтуватися в її продуктах, узгоджувати вла-

сну поведінку з загальноприйнятими моральними нормами і культурними цінностями.
Як зазначає М. Яковлєва, «сформована загальнокультурна компетентність дає особистості змогу аналізувати
та оцінювати здобутки науки та культури, орієнтуватися
в сучасному культурному просторі, користуватися засобами та технологіями міжкультурної взаємодії, методами
самовдосконалення, що зорієнтоване на систему як
загальнолюдських і національних та індивідуальних
цінностей, реалізовувати моделі толерантної поведінки
та конструктивної діяльності в умовах мультикультурного розмаїття» [4].
Формування загальнокультурної компетентності забезпечується засобами практично усіх навчальних предметів. Воно відбувається у процесі реалізації затвердженого МОН України цілісного змісту освіти початкової
та основної школи.
Аналіз навчальних програм, вивчення змісту матеріалу, що пропонується учням з навчальних дисциплін,
дає підстави стверджувати: формуванню загальнокультурної компетенції у найбільшій мірі сприяють такі
дисципліни: українська мова та література, зарубіжна
література, іноземні мови, історія України, географія,
етика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво,
основи безпеки життєдіяльності. Загалом, формування
естетичної культури та художнього мислення як складової суспільно-політичних й професійних компетенцій
вчителя, має не тільки праксіологічну, а й прагматичну
направленість. Це передбачає набуття системи знань про
художню культуру, розширення уявлень щодо естетичної сфери життєдіяльності людини; формування вмінь
інтерпретувати й оцінювати твори мистецтва, аргументовано висловлювати щодо них власні судження, виховання
художньо-світоглядної позиції, особистісно-ціннісного
ставлення, потреби й здатності до мистецької самоосвіти,
художньо-естетичного та морально-духовного самовдосконалення, а також вміння створювати художні образи
та естетизація оточення.
Саме тому, підготовка майбутнього вчителя початкової школи має на меті не тільки досконало оволодіти
знаннями з навчальних предметів, а й набути вміння та
навички з формування загальнокультурної та інших компетентностей засобами навчальних предметів.
В Миколаївському національному університеті імені
В.О. Сухомлинського здійснюється навчання студентів
за напрямом підготовки 013 «Початкова освіта». Неодмінним напрямком формування особистості майбутнього
вчителя початкової школи є набуття фахових та предметних компетентностей. Навчальна дисципліна «Образотворче мистецтво з методикою навчання» є курсом,
який спрямований не тільки на оволодіння методикою
викладання цього предмету у початковій школі, а й на
формування загальнокультурної грамотності майбутнього
педагога.
Мета курсу – спираючись на знання в галузі теорії та
історії візуальних та різних видив образотворчого
мистецтва, навчити студентів розумінню та практичному
засвоєнню різноманітних засобів виразності у створенні
художнього образу у образотворчого мистецтва, графічного дизайну та декоративно-ужитковому мистецтв;
навчити студентів самостійно виконувати як репродук-
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тивні, так и творчі роботи в різних матеріалах і техніках,
оволодіти методикою навчання образотворчому мистецтву,
а також передовим досвідом у педагогічної та художньопрактичної діяльності.
Курс «Образотворче мистецтво з методикою навчання» має на меті підготувати студентів, майбутніх учителів
початкових класів, до самостійного проведення занять
з образотворчого мистецтва в І–IV класах, а також до
застосування знань, умінь і навичок, здобутих в процесі
навчання малювання, у виховній роботі і викладанні
інших предметів у початкових класах. Разом з цим курс
малювання сприяє загальному, особливо естетичному,
вихованню студентів, що дуже важливо для формування
загальнокультурної грамотності майбутнього вчителя.
За період вивчення курсу студенти повинні
усвідомити основні педагогічні ідеї як традиційної, так й
розвиваючої систем навчання з художньо – творчої
роботи у галузі образотворчого мистецтва:
- сприяти якісному освоєнню і творчому усвідомленню знань, умінь та навичок художньої діяльності
у галузі образотворчого мистецтва;
- реалізувати диференційне навчання з урахуванням
своїх індивідуальних здібностей;
- забезпечити інтелектуальний зріст, сформувати свій
творчий підхід до рішення будь-яких художньо-творчих
завдань [3].
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми
студент оволодіває такими предметними компетентностями: здатність малювати з натури з цілю здобути систематичні знання з курсу основ образотворчого мистецтва;
володіння основами теорії (композиція, перспектива,
світлотінь, колір); здатність до опанування кольором як
засобом відтворення натури і декоративної виразності,
елементами теорії кольору, прийоми і послідовність виконання акварельного живопису, техніка роботи гуашшю;
здатність виконувати декоративні малюнки з виготовленням ескізів, з оформленням навчального приладдя;
володіння основами композиції у створенні образу,
вираження ідейного задуму і передачі смислового
зв‟язку в малюнку; здатність застосовувати методи та
порядок підготовки й виконання сюжетного малюнка і
послідовність процесу роботи над композицією на
задану тему; здатність виконувати творчі завдання за
власним задумом.
При вивченні дисципліни «Образотворче мистецтво з
методикою навчання» використовуються різні форми
роботи як групові, так і індивідуальні. Методами виступають: лекція, практичне заняття, самостійна робота та ін.
Лекційні заняття надають студенту можливість
систематично та послідовно ознайомитись з основними
питаннями з курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання» та забезпечують орієнтовну основу для
подальшого вивчення навчального матеріалу. Зміст навчального матеріалу лекцій сприяє формуванню у студентів
наукового світогляду, соціальної зрілості, громадянської
відповідальності, естетичних почуттів та загальнокультурної грамотності, працелюбності.
На практичних заняттях з майбутні вчителі початкової школи не тільки закріплюють теоретичні знання
з певної теми, а у практично опановують різні техніки
зображення малюнку.
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Самостійна робота з курсу «Образотворче мистецтво
з методикою навчання» займає більшу частину часу.
Студенти працюють з додатковою літературою, готують
доповіді, реферати та презентації, виконують різні творчі
завдання та ін.
Студенти неодноразово приймають учать у конференціях та методичних семінарах, досліджують проблемні питання з методики викладання образотворчого
мистецтва на сучасному етапі розвитку освіти. Одним
з напрямів виховної роботи є підготовка та проведення
виставок творчих робіт студентів. Неодноразово у рамках
вивчення курсу студенти відвідують Миколаївський
обласний художній музей імені В.В. Верещагіна та
знайомляться з експозиціями творів, які включають
живопис, скульптуру, графіку та декоративно-ужиткове
мистецтво. Участь у такій роботі підвищує творчу активність студентів і надає їм усвідомлення свого індивідуального креативного потенціалу та причетності до
загальної культури і мистецтва.
Такі форми та методи роботи сприяють розвитку
індивідуальних творчих здібностей студентів, їхніх естетичних смаків і розширенню інтелектуального та духовного рівнів на основі вивчення культурної спадщини
українського народу та народів світу. Це допомагає
всебічно та раціонально підготувати студентів до
творчої діяльності в умовах сьогодення та сформувати
загальнокультурну грамотність майбутнього вчителя
початкової школи.
Результатом вивчення курсу Образотворче мистецтво
з методикою навчання» є підготовленість студентів до
викладання образотворчого мистецтва у початковій школі,
їхнє володіння основними методичними прийомами,
розуміння провідних психічних процесів, особливості
роботи з обдарованими дітьми тощо.
Висновки. Отже, основним принципoм, що має визначити загальнокультурну грамотність майбутніх вчителів
пoчаткової шкoли в умoвах незалежнoї України, пoвинно
стати врахуванням кращoго культурно-мистецького
досвiду минулoго, йoго кoнкретне викoристання в межах
принципoво нового перiоду iсторії. Саме цей підхiд
сприятиме формуванню всебiчно розвиненої особистостi,
яка має жити й працювати в умовах третього тисячолiття. Навчальна дисципліна «Образотворче мистецтво з
методикою навчання» є одним із головних засобів
формування загальнокультурної грамотності майбутнього
вчителя початкової школи. Вивчення здобутків культури
та мистецтва різних часів, знайомство з видатними
художниками та їхніми творами підвищують рівень
освіченості майбутніх педагогів та сприяють формуванню загальнокультурної грамотності.
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FORMATION OF GENERAL CULTURAL LITERACY OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
In modern conditions it becomes necessary to strengthen the role of culture education, as there arises a new ideal of human
in culture, who possesses the general cultural competence, which determines its vitality, ability to navigate in different areas of
social and professional life, harmonizes inner world and its relationship with society. The concept of New Ukrainian School
provides knowledge of basic competences, which every individual needs for personal realization, inner development, being
active citizen, for social inclusion and future employment. Due to these competences students are able to provide personal
realization and achieve success throughout life.
One of the ten basic competencies is knowledge and self-expressions in culture – the ability to understand art, to form own
artistic tastes, independently express ideas, experience and feelings through different forms of art. Building awareness and
self-expression in the sphere of culture is realized through mastering the general cultural competences by future teachers.
General cultural competences are defined as a student‟s ability to analyze and evaluate the achievements of representatives of
national and worldwide culture; freely orient in the cultural and spiritual context of modern society, apply methods of selfeducation focused on general human values. The developed general cultural competence indicates that a person has certain
moral and personal qualities, priorities and opinions that help her/him to properly define the role of culture, orient in pieces of
cultural heritage, coordinate own behavior with generally accepted moral norms and both national and accepted foreign
cultural values.
Therefore, the preparation of future teachers of primary school aims not only on gaining perfect knowledge in academic
subjects, but also on acquiring valuable skills of general cultural awareness and other competences formation by means of
academic disciplines.
Key words: competence, general cultural literacy, general cultural competence, visual arts.
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Досліджено теоретико-прикладні питання підготовки майбутніх соціальних працівників під час
вивчення навчальної дисципліни «Соціальна робота в установах пенітенціарної системи». Узагальнення і
систематизація наукових досліджень у галузі соціальної роботи дозволили визначити основні шляхи
реалізації підготовки майбутніх соціальних працівників під час їх професіоналізації. Розширення змісту
навчальної дисципліни теоретичними знаннями та практичними задачами щодо професійного розвитку
збагатить і осучаснить змістове наповнення як цієї дисципліни, так і процесу підготовки в цілому. Крім
того, розкриття особливостей реалізації підготовки майбутніх соціальних працівників під час вивчення
навчальної дисципліни «Соціальна робота в установах пенітенціарної системи» дозволить підвищити
якість їх професійної підготовки у сучасних умовах.
Ключові слова: соціальний працівник, професійний розвиток, професіоналізація, соціальна робота в
установах пенітенціарної системи.

Постановка проблеми. Умови оновленого українського соціуму визначають видозміну змісту та функціонування соціальних інституцій нині, подальший розвиток
системи освіти, переорієнтацію підготовки високопрофесійних кадрів із зовнішнього інспектування на
критеріальний аналіз сутності та демократизації життя,
подальшого реформування освітньої галузі, де основним
фактором, який визначає відношення до вищеназваних
процесів виступає формування особистості майбутнього
фахівця. Сучасне українське суспільство характеризується трансформаційними процесами соціально-культурних, економіко-правових та психолого-педагогічних
умов формування професійно орієнтованої підготовки,
яка включає активну підготовку до соціального включення в життя України. Нині реформування усіх ланок
освіти переорієнтовує до гармонізації взаємин, швидкої
адаптації до динамічних вимог часу. Зрозуміло, що
професійна підготовка майбутніх соціальних працівників визначається особливостями інтеграції зусиль
соціальних інститутів у навчальний та позанавчальний
час.До соціальних інститутів, що формують особистість
молодого громадянина, насамперед, належить заклад
вищої освіти, як специфічне освітнє, культурне, дозвіллєве середовище. Тому сьогодні особливу увагу зосереджують на проблемах пошуку шляхів оптимізації
професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах
вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою підготовки майбутніх соціальних працівників була і
залишається актуальною для вітчизняних та зарубіжних
дослідників. Так педагогічні аспекти підготовки соціальних працівників розглядаються в наукових розвідках
В. Поліщук [4], Г. Рідкодубської [5], Л. Романовської та
інш., де визначаються детермінанти формування й динаміки професіогенезу, за якими учені акцентують увагу

на компонентах професіоналізації, яка відбувається під
час вивчення дисциплін професійного циклу.
Метою статті є характеристика особливостей реалізації професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників під час вивчення навчальної дисципліни
«Соціальна робота в установах пенітенціарної системи».
Виклад основного матеріалу. Зміст професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників нами розглядається як система професійно значимих та потрібних
якісних характеристик майбутньої професійної діяльності,
підґрунтям якої є системний підхід, програмно-цільовий
метод планування й управління процесом навчання.
Б. Гершунський зміст навчання визначає як «обґрунтовану, логічно впорядковану й зафіксовану в навчальній
документації наукову інформацію про матеріал, який
необхідно вивчити, що й визначає зміст навчальної
діяльності викладача і діяльності учіння студентів» [1,
с.23]. Отже, ми вважаємо, що у загальнодидактичному
розумінні поняття «зміст професійної підготовки» є
характеристикою структурованої системи навчальної
інформації. «Соціальна робота в установах пенітенціарної
системи» (5 курс, 9 семестр) – навчальна дисципліна, яка
є однією з базових у професійній підготовці майбутніх
фахівців напряму підготовки «Соціальна робота». Під
час вивчення цієї навчальної дисципліни відбувається
ознайомлення студентів з предметом та пріоритетними
завданнями пенітенціарної системи, соціально-психологічними особливостями засуджених, основними положеннями і принципами, а також формами і методами
соціально-виховної роботи з засудженими, і персоналом,
професійно-етичними основами роботи в установах
пенітенціарної системи, практичними засадами профілактики суіцидальної поведінки серед засуджених, та
основними формами профілактики професійної деформації персоналу пенітенціарної системи.
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Вивчення даної дисципліни є етапом практикоорієнтованого навчання про напрями, форми, методи
соціально-виховної роботи та використання їх у роботі
соціального працівника в умовах установи виконання
покарань (УВП), сприяє розкриттю основних теоретичних
положень практичної професійної діяльності; обґрунтування змісту провідних напрямів з соціально-виховної
роботи та надання соціально-психологічної допомоги
ув‟язненим, попередження суїцидальної активності засуджених та превенції професійної деформації працівників УВП.
Основною особливістю навчання студентів є систематичне використання оновленого дидактичного наповнення навчальної дисципліни, що передбачало цілеспрямоване формування кожного компонента готовності
до майбутньої професійної діяльності. Так, основною
метою вивчення Теми 1. «Становлення та розвиток
пенітенціарної системи: історія та сучасність» визначено
ознайомлення студентів з основними історичними етапами
розвитку пенітенціарної системи (з огляду на соціальноекономічний, політичний та освітній рівень розвитку
суспільства) [4, с.25]. Це підкреслює важливість формування готовності до роботи майбутніх соціальних
працівників в установах пенітенціарної системи.
Системний підхід до створення наукового підґрунтя
у вивченні кожної дисципліни передбачає опанування
студентами основних категорій, що складають понятійно-термінологічний апарат. Адже соціальна робота як
наука і як професійна діяльність має власну специфічну
термінологію, яку майбутні фахівці соціальної сфери
використовуватимуть у процесі здобуття професії (у вивченні інших дисциплін) та в майбутній професійній
діяльності. Тому, починаючи з перших занять, перед
студентами ставили завдання в ознайомленні й усвідомленні сутність 10–15 термінів на кожному занятті. Для
систематизації та конкретизації понятійно-термінологічного апарату студенти фіксували тлумачення нових
понять у «Словнику професійних термінів», який поповнювався впродовж вивчення професійних дисциплін.
На першому практичному занятті з дисципліни
«Соціальна робота в установах пенітенціарної системи»
студенти виконують професійно зорієнтовані вправи на
зразок: Вправа 1. Розгляньте та проаналізуйте роботу
соціального працівника в умовах різних історичних епох.
(Стародавньому Китаї, Месопотамії, Стародавньому
Єгипті, Стародавньому Римі, в країнах Західної Європи
ХІХ–ХХ ст.., у царській Росії.) Зрозуміло, що
особливістю більшості історичних періодів була
відсутність професії соціального працівника як такого,
але уявімо, що вона була. Які параметри соціальної
роботи, на Вашу думку, можна було б використовувати
до аналізу взаємодії Соціальний працівник-клієнт в
умовах виконання покарань в той історичний період?
Чому? Які історичні особливості будуть мати
найбільший вплив на виконання професійних обов‟язків?
Як Ви розумієте проблеми клієнтів того часу і чи змогли
б надати кваліфіковану соціальну допомогу? У чому Ви
вбачаєте сенс роботи з клієнтами в той історичний
період [4, с.35] ?
Вправа 2. Уявіть, що Ви ведете розмову з особою,
якій надаєте професійну допомогу. Розкажіть цій

людині, що їй повинно допомогти під час надання
допомоги, на Вашу думку. Виконайте це завдання в
письмовій формі [4, с.28].
Такого виду практично орієнтовані вправи дають
змогу усвідомити правильність вибору професійно орієнтованого майбутнього, рівень готовності до професійної діяльності, що спрямовувалося на формування
процесуально-поведінкового компонента готовності до
виконання професійних ролей.
Вивчення теми 2 «Органи і установи виконання покарань» [4, с.5] спрямовує студентів на усвідомлення різних
типів установ, що підкреслювало актуальність професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та
розкривало суть професійної діяльності та знання
структурних дільниць виправних і виховних колоній і
розкривало положення функціонування соціально-психологічної служби в УВП.
Розподіл за структурними елементами навчального
матеріалу формує усвідомлення майбутніми працівниками
соціальної сфери вміння практичної реалізації поставлених
професійних знань під час професіоналізації, чіткому
визначенні соціальної роботи в установах пенітенціарної
системи. Під час виконання завдань самостійної роботи
студенти аналізують організацію та нормативно-правові
аспекти роботи установ пенітенціарної системи відповідно
кількості такого типу установ в Україні, на рівні держави.
У студентів формується стійкий інтерес до ознайомлення
з різними аспектами професійної діяльності соціальних
працівників в такого виду установах; формується «прагнення до професійного розвитку згідно вимог до роботи
в цих службах; визначалися подальші плани для майбутнього працевлаштування тощо. В процесі інтерактивної
взаємодії студенти узагальнюють інформацію обговорюють основні проблеми, що перешкоджають активному і
прогресивному розвитку соціальної роботи на сучасному
етапі. Таким чином відбувається формування особистісного та аналітично-результативного компонентів готовності до професійної діяльності» [5, с.243].
Вивчення теми 3 «Соціально – психологічна служба
як структурний підрозділ УВП» супроводжується виконанням вправи «Лови момент». Студенти готують текст
оголошення про пошук роботи, в змісті якого потрібно
викласти перелік вимог до кандидата, зацікавити потенційних працівників та набрати тих кандидатів, які
повністю відповідають вимогам професійної діяльності
в установах пенітенціарної системи, які здатні якісно
працювати із засудженими, володіють необхідними для
роботи з такого типу клієнтами, психологічними та
професійними якостями. Об‟єм оголошення необмежено
і може бути будь-якої форми (це може бути список
вимог до кандидата, опис набору професійних якостей,
якими він має володіти та ін.). На підготовку студентам
дається 12 хв., після чого всі матеріали мають бути
представленими. Завдання студента: обрати три на його
думку, найвдаліші пропозиції (власне оголошення не
можна обирати). Вибір найкращого оголошення визначався за кількістю набраних голосів.
Після підведення підсумків проводилося обговорення
за такими запитаннями: «Чим саме вирізнялось оголошення, що набрало найбільше голосів?», «Які професійні
вимоги до кандидата на посаду соціального працівника в
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органах і установах виконання покарань найчастіше
висувалися?», «Які якості, на Вашу думку, є найважливішими у питанні працевлаштування в такий підрозділ?».
Важливим для професійного становлення майбутнього
фахівця соціальної сфери є його професійні переконання. Студентам пропонується заповнити чат: я висловлюю думку (про положення статей КВК України та
особливості виконання покарань та особливості взаємодії
з клієнтами різного типу (мається на увазі різний тип
клієнтів за їх потребами).
Вивчення теми 4 «Соціально – виховна робота з
засудженими» базується на засвоєнні студентами основних теоретичних понять соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, розглядаються основні
засоби виправлення поведінки засуджених та формування
психологічного комфорту, напрями, форми, та методи
виховної роботи із клієнтами такого типу та розглядається особливості здійснення соціально-педагогічна та
психологічна профілактика самогубств в установах
пенітенціарної системи України. Під час вивчення лекційного матеріалу студентів залучають до обговорення
дискусійних питань (на зразок: У чому полягає складність роботи із засудженими в Україні? В інших країнах?
Що саме, на Вашу думку, найбільше впливає на якісну
допомогу засудженим клієнтам? Чому? Які найбільш
перспективні методи роботи соціального працівника Ви
визначаєте в закладах виконання покарань? та ін.)
спонукає майбутніх соціальних працівників глибинного
аналізу можливих професійних ролей та спрямовувалося
на формування аналітико-результативного компонента
готовності до виконання професійної діяльності.
Під час вивчення теми 5 «Професійно етичні основи
діяльності в установах пенітенціарної системи України»
увага студентів акцентується на дотриманні «Етичного
кодексу фахівців із соціальної роботи» в роботі з клієнтам, в якому викладено головні принципи професійної
діяльності соціального працівника та висвітлені етичні
аспекти роботи за фахом [4, с.8]. Студенти об‟єднуються
в групи та отримують завдання: навести приклади
моделей професійних дій з використанням чи не використанням етичного кодексу в практичній діяльності
соціальних працівників в установах пенітенціарної
системи України: 1підгрупа – Етична поведінка стосовно
професії; 2 підгрупа – Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій.
Під час обговорення майбутні соціальні працівники
вибудовують перелік професійних якостей, які характеризують стандарт діяльності фахівця соціальної сфери,
якого вони прагнуть досягнути під час навчання у ЗВО
(що свідчить про сформованість процесуальноповедінкового компонента готовності до виконання професійної діяльності).
Упродовж вивчення теми 6 «Зарубіжний досвід
соціальної роботи з засудженими до позбавлення волі»
студенти збагачують свою професійну мову новими
термінами, визначаючи особливості та умови відбування
покарання в колоніях різних видів Польщі, умови
відбування покарання засудженими жінками Великобританії, особливості та умови відбування покарання
у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми
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в США, професійна діяльність соціального працівника
в Норвегії в контексті відбування покарань.
Так, під час розгляду питання надання соціальної
допомоги засудженим в США увага студентів зосереджується на різних напрямах соціальної роботи, яка
проводиться з сім‟єю засудженого: сімейна терапія,
сімейна психопрофілактика, надання соціальної допомоги
сім‟ї, посередництво у розв‟язанні сімейних конфліктів,
сімейне консультування, соціальне обслуговування сім‟ї,
соціально-педагогічна робота з сім‟єю, соціально-профілактична робота, соціальний супровід сім‟ї, соціальне
інспектування та ін. [4, с.9].
Окрім цього студенти виконують індивідуальні
завдання для конкретизації тих питань, на які необхідно
звертати увагу соціальному працівнику в роботі з засудженими. Розробка такого типу завдань базується на
інтеграції системного, діяльнісного та компетентнісного
філософських підходів в організації підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності. На занятті
використовуються дуальні рольові ігри в мікрогрупах,
у яких один співрозмовник виконує роль клієнта соціальної служби і формулює проблемні запитання,
інший – соціального працівника, який надає професійну
допомогу, пояснюючи власну позицію Етичним кодексом
чи статтями конституції України. Саме такі ситуації
сприяють набуттю практичного досвіду міжособистісної
взаємодії, опануванню навичок професійної комунікації,
що спрямовуються на формування аналітико-результативного компонента готовності до професійної діяльності,
оскільки змодельована роль клієнта була сформована на
основі аналізу основних проблем у взаємодії соціального
працівника із засудженим.
З метою системного формування процесуальноповедінкового компонента готовності до професійної
діяльності майбутніх соціальних працівників впроваджувались в освітній процес ситуативні вправи, а для
встановлення рівнів сформованості когнітивного компонента після вивчення дисципліни «Соціальна робота
в установах пенітенціарної системи» студенти виконують контрольну роботу.
Висновки. Таким чином, комплексна реалізація визначених наукових підходів та принципів підготовки
майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності, системне використання інноваційних технологій,
методів та форм навчання студентів, що формували
стійку мотиваційну активність до навчально-пізнавальної,
творчої діяльності студентів, спрямовувалися на формування всіх компонентів готовності до професійної
діяльності. Перспективами подальших розвідок у даному
напрямі вважаємо аналіз міжнародного досвіду з проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників під
час вивчення дисциплін професійного спрямування.
Література
1. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века
(в поисках практико-ориентированных образовательных концепций) РАН; Институт теории образования и педагогики. – М. :
Совершенство, 1998. – 608с.
2. Капська А.Й. Деякі аспекти професійної підготовки
соціальних педагогів і соціальних працівників А.Й Капська
Вісник Глухівського національного педагогічного університету

130

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – №15. –
С.12-16
3. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців соціальної
сфери: зарубіжний досвід. Посібник. – Тернопіль: Навчальна
книга – Богдан, 2003. – 184 с.
4. Попик Ю.В Робота соціального педагога в установах
пенітенціарної системи. Курс лекцій для студентів
спеціальності «Соціальна педагогіка». – Хмельницький: ХНУ,
2011. – 142с.
5. Рідкодубська А. Практична спрямованість професійної
підготовки працівників соціальної сфери. Науковий вісник
Ужгородського університету. Сер.: «Педагогіка. Соціальна
робота». 2016. Вип. 1 (40). С.240-245
6. Харченко С.Я. Дидактические основы подготовки
студентов к соціально-педагогической деятельности – Луганск :
Альма матер, 1999. – 138с.
References
1. Hershunskyi B.S. Fylosofyia obrazovanyia dlia KhKhI veka
(v poyskakh praktyko-oryentyrovannыkh obrazovatelnыkh

kontseptsyi) RAN; Ynstytut teoryy obrazovanyia y pedahohyky. –
M. : Sovershenstvo, 1998. – 608s.
2. Kapska A.I. Deiaki aspekty profesiinoi pidhotovky
sotsialnykh pedahohiv i sotsialnykh pratsivnykiv A.I Kapska Visnyk
Hlukhivskoho
natsionalnoho
pedahohichnoho
universytetu
im. O. Dovzhenka. Seriia: Pedahohichni nauky. – 2010. – №15. –
S.12-16
3. Polishchuk V.A. Profesiina pidhotovka fakhivtsiv sotsialnoi
sfery: zarubizhnyi dosvid. Posibnyk. – Ternopil: Navchalna knyha –
Bohdan, 2003. – 184 s.
4. Popyk Yu.V Robota sotsialnoho pedahoha v ustanovakh
penitentsiarnoi systemy. Kurs lektsii dlia studentiv spetsialnosti
«Sotsialna pedahohika». – Khmelnytskyi: KhNU, 2011. – 142s.
5. Ridkodubska A. Praktychna spriamovanist profesiinoi
pidhotovky pratsivnykiv sotsialnoi sfery. Naukovyi visnyk
Uzhhorodskoho universytetu. Ser.: «Pedahohika. Sotsialna robota».
2016. Vyp. 1 (40). S. 240-245
6. Kharchenko S.Ia. Dydaktycheskye osnovы podhotovky
studentov k sotsialno-pedahohycheskoi deiatelnosty – Luhansk :
Alma mater, 1999. – 138s.

Popik Yu.V.,
Candidate of psychological sciences, associate professor, Khmelnitsky National University,
Ukraine, Khmelnitsky
FEATURES OF THE TRAINING OF FUTURE SOCIAL WORKERS DURING THE STUDY OF THE
DISCIPLINE «SOCIAL WORK IN PENITENTIARY INSTITUTIONS»
The author explores theoretical issues of training of preparation future development workers during the study of
educational discipline «Social work in penitentiary institutions». Generalization and systematization of scientific researches in
industry of social work allowed defining the basic ways of realization of preparation of future development workers during
their professionalization. Expansion of maintenance of educational discipline in relation to professional development will
enrich theoretical knowledge and practical tasks and make lucidity the semantic filling of this discipline. In addition, opening
of features of realization of preparation of future development workers during the study of educational discipline «Social work
in penitentiary institutions» will allow to improve quality them professional preparation in modern terms.
Key words: development worker, professional development, professionalization, social work in penitentiary institutions.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ З ФОРМУВАННЯ
АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ
У статті розглядаються особливості використання сучасних технологій навчання у самостійній роботі
з формування англомовної лексичної компетентності майбутніх учителів географії на заняттях іноземної
мови.
Автором проаналізовано освітній потенціал проектної технології навчання та технології мовного
портфелю.
Ключові слова: англійська мова, майбутні учителі географії, самостійна робота, англомовна лексична
компетентність, проектна технологія, мовний портфель.
Постановка проблеми. Економічні та соціальні
умови світового суспільного розвитку в епоху глобалізації визначають нові завдання і потреби в системі
вищої освіти, а саме, необхідність підготовки компетентних, комунікабельних та конкурентоспроможних
фахівців, які не тільки володіють глибокими професійними знаннями та вміннями, а й готових до
вирішення професійних завдань в умовах полімовного
науково-освітнього середовища. Відповідно, в системі
вищої освіти значна увага приділяється пошуку ефективних технологій навчання іноземним мовам, які
інтегрують потенціал лінгводидактичного інструментарію
для проектування умов, принципів, коригування змісту і
засобів навчання, зовнішньої оцінки його результатів і
рефлексії щодо процесу та результатів вивчення мови.
У педагогічній науці дослідження проблеми організації
самостійної роботи здійснюється за такими аспектами:
педагогічні основи організації самостійної роботи студентів (Е. Гапон, Н. Гелашвілі, В. Кобзарьов, О. Рогова,
Л. Клименко, Г. Гнитецька); контроль за самостійною
роботою студентів (Н. Краєвська, Р. Мошанова, В. Єфімов,
Л. Русакова, З. Ямалдінова, Н. Черкезова; керівництво
аудиторною і позааудиторною самостійною діяльністю
студентів (Н. Грекова, Л. Заякіна, Л. Клименко, Т. Степура,
Д. Тетеріна); формування навичок самостійної навчальної
діяльності (Н. Ликова,
А. Рамошкене,
О. Рогова,
Д. Ситдикова); організація самостійної роботи студентів
педагогічних закладів різного рівня акредитації
(І. Бобакова, С. Борисюк, Г. Гаврилова, Н. Дідусь,
С. Марченко, О. Маслов, М. Сичова, О. Яхно); організація
самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови
(І. Задорожна, С. Заскалєта, М. Князян, М. Смірнова,
Н. Ягельська).
Мета статті – обґрунтувати особливості використання сучасних технологій навчання у самостійній роботі
з формування англомовної лексичної компетентності
майбутніх учителів географії.
Виклад основного матеріалу. Проблема формування
лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей відображена у дослідженнях І.М. Бермана,
В.А. Бухбіндера, Ю.В. Гнаткевича, М.О. Бурлакова,

Е.В. Мірошниченко, І.В. Баценко, В.Д. Борщовецької,
N. Schmitt, R. Carter, М. McCarthy, R. Ellis та багатьох
інших. Вченими проаналізована робота лексичного
механізму в рецептивних та репродуктивних видах
мовленнєвої діяльності, розроблені прийоми семантизації
лексики та групи вправ для її якісного освоєння, вивчено
способи застосування слів у контексті для формування
і формулювання думки.
Однією з відмінних характеристик компетентнісного
підходу, який стрімко увірвався в систему освіти, є
«перехід від навчання на все життя» до «навчання
протягом усього життя». Інноваційні процеси на
сучасному етапі представлені у вигляді відповідей на
виклики та ризики глобальної соціокультурної реальності
у вигляді встановлення між педагогом і учнем нового
виду педагогічного спілкування як процесу взаємодії,
взаємодопомоги і взаємної творчості [2].
Відмінною особливістю освітньої інновації є формування у студентів готовності до змін, невизначеного
майбутнього, переоцінці цінностей, здатності до творчості
і співтворчості. Процес інновацій включає три стадії: створення нового, засвоєння нового і реалізація нового [2].
Сучасні форми і методи самостійної роботи студентів
при вивченні іноземної мови тісно пов‟язані з використанням інтерактивних технологій, які, безперечно, підвищують ефективність засвоєння майбутніми учителями
географії навчального матеріалу, сприяють розвитку
розумових, творчих здібностей студентів; підвищують
їхню зацікавленість та активність в оволодінні знаннями.
Використання нових технологій дає змогу вирішити
певні дидактичні завдання, що постають перед
викладачем під час організації самостійної роботи
студентів. Методи застосування інтерактивних технологій
у самостійній роботі надають можливість диференціації,
поглиблення індивідуалізації навчання, розширення
можливостей інформаційних, контролю та самоконтролю,
використання творчих завдань.
Так, одним з головних методом, який містить
значний потенціал у формуванні англомовної лексичної
компетентності у процесі самостійної роботи студентів,
є метод проектів. Його трактують як спосіб досягнення

132

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

дидактичної цілі через детальну розробку проблеми
(технологію), яка повинна завершитися реальним практичним результатом, оформленим тим чи іншим способом.
В контексті нашого дослідження метод проектів є
способом підвищення рівня англомовної лексичної
компетентності студентів – майбутніх учителів географії,
який можна застосувати в реальній практичній діяльності.
Щоб досягти цього, студентів потрібно «навчити
самостійно мислити, знаходити і вирішувати лексичні
комунікативні завдання, залучаючи з цією метою знання
з суміжних навчальних дисциплін, здатність прогнозувати
результати і можливі наслідки різних варіантів рішення,
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв‟язки [3].
В організації самостійної роботи майбутніх учителів
географії з оволодіння англомовною лексичною компетентністю можна визначити такі основні завдання:
вдосконалювати рівень володіння мовною, мовленнєвою,
лексичною компетентностями; демонструвати вміння
студента використовувати здобутий у процесі навчання
дослідницький досвід; реалізовувати власний інтерес до
предмета вивчення; актуалізовувати навчально-пізнавальну діяльність; активізовувати студента як суб‟єкта
діяльності; розширювати коло знань про предмет
дослідження; розвивати вміння презентувати результати
власної діяльності; створювати умови для розвитку
особистості студента шляхом надання йому можливості
самореалізації в процесі вибору тематики проекту, його
виконання та презентації; формувати самостійність
студентів; розвивати творче, критичне мислення; вчитися
співпрацювати в процесі роботи над проектом, яка
базується на моделюванні соціальної взаємодії в малій
групі в ході навчального процесу.
Для реалізації методу проектів необхідними є: значуща
проблема, яку можна розглядати у дослідницькому та
творчому плані; практична, теоретична, пізнавальна
значущість очікуваних результатів (випуск газети,
альманаху; доповідь); самостійна (індивідуальна, парна,
групова) робота студентів; структурування змістової
частини проекту з виділенням поетапних результатів;
використання дослідницьких методів, які визначають
певну послідовність дій: визначення проблеми і відповідних завдань дослідження (використання методу
«мозкового штурму», «круглого столу»), висунення
гіпотези і її рішення; обговорення методів дослідження;
обговорення способів оформлення кінцевих результатів;
збір, систематизація та аналіз отриманих даних; оформлення результатів, їх презентація; висновки, висунення
нових гіпотез [3].
На основі сучасних досліджень [4, 128] ми окреслили
типологію проектів, які доцільно використовувати у СР
студентів – майбутніх учителів географії з оволодіння
лексичною компетентністю:
1. Рольові проекти, в яких учасники «приміряють» на
себе певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту
(літературні персонажі; вигадані герої, які імітують
соціальні чи ділові стосунки, ускладнені придуманими
учасниками ситуаціями) – наприклад, рольові чи ділові
ігри, драматизація, написання власної п‟єси.
2. Творчі проекти, які передбачають відповідне
оформлення результатів – наприклад, творчі письмові
роботи різноманітних жанрів, відеофільм, репортаж,

альбом, сценарій Тижня АМ в університеті тощо.
3. Інформаційні проекти, які спрямовані на збір
інформації про явище, предмет, аналіз, систематизацію
та презентацію отриманої інформації. Значну частку
інформаційних проектів студентів-майбутніх учителів
географії можуть становити проекти країнознавчого
характеру. Крім того, важливими в цьому контексті є
проекти соціального спрямування (наприклад, «Вплив
американської та британської культури на спосіб життя
в моїй країні»).
4. Дослідницькі проекти, які в умовах ВНЗ мають
структуру наукового дослідження (аргументація актуальності, визначення мети, предмета, об‟єкта, завдань,
методів тощо) і повністю залежать від логіки наукового
дослідження.
5. Практико-орієнтовані проекти, в яких чітко визначений кінцевий результат, орієнтований, у першу
чергу, на потреби самих студентів – наприклад, словник
англомовної лексики з певної тематики; моя педагогічна
практика в школі тощо.
У запропонованій системі самостійної роботи ми
врахували та розвинули визначені Н.Ф. Коряковцевою
[4, 128-133] положення щодо використання проектного
методу в самостійній роботі з англійської мови:
 проектна
робота повинна орієнтуватися на
особистість студента, його інтереси та потреби,
створення особистісного освітнього продукту;
 студент є ініціатором, організатором, виконавцем і
контролюючим суб‟єктом, бере на себе відповідальність за кінцевий результат проекту;
 викладач створює умови для розвитку і реалізації
автономії та створення розумного балансу творчої
свободи і відповідальності за хід та результати проекту,
разом зі студентами оцінює результати;
 робота над проектом повинна створювати умови для
розвитку таких компонентів саморегуляції студентів:
планування (розуміння запропонованих цілей; уміння
самостійно ставити і утримувати цілі до їх реалізації;
визначення послідовності реалізації навчальних цілей;
вміння доводити почате до кінця); моделювання (врахування значущих умов навчальної діяльності, необхідних
для її виконання); програмування (вибір необхідних
прийомів та стратегій навчальної діяльності, відбір
засобів); рефлексивної самооцінки мовленнєвих і навчальних дій та результатів; вміння порівнювати
результати з критеріями, визначеними викладачем чи
самим студентом; вносити корективи в програму дій
відповідно до критеріїв успішності та зміни ситуації);
самоконтролю та самокорекції мовленнєвих та навчальних дій на основі індивідуально прийнятих еталонів
успішності, які є необхідною умовою успішності СР
студентів.
 проектна робота повинна забезпечувати умови для
використання АМ в ситуаціях реального міжкультурного спілкування; введення процесу оволодіння
англомовною лексичною компетентністю до реальної
інформаційно-освітньої, проектно-дослідницької, соціально-культурної, творчої діяльності;
 обов‟язковою умовою навчально-проектної діяльності є постановка проблемно-пошукового, дослідницького завдання, орієнтованого на досягнення певного
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кінцевого продукту, який і визначає тип проектної
роботи – інформаційний, дослідницький, практикоорієнтований, творчий, рольовий чи змішаний;
 проектна робота повинна сприяти розвитку НСК
студентів.
Так, студентам – майбутнім учителям географії була
запропонована наступна тема проєкта «My school in
pedagogical practice». Виконання проекту потребувало
використання матеріалів педагогічної практики: фотографій, щоденника практики, розроблених конспектів
занять та інше. В основу проекту була покладена творчопізнавальна діяльність студентів. Студенти опрацювали
різні варіанти автентичних мовних кліше, застосовуваних в даній області, познайомилися з текстами і
діалогами з даної тематики. Підсумком роботи є проект
по темі: «Моя школа на педагогічній практиці» з включенням в змістом обов‟язкових розділів:
1. Тексту по темі
2. Переведення тексту.
3. Розклад уроків.
4. Розклад дзвінків.
5. Схема проїзду
6. Відеоряд про школу
І. Студентам було запропоновано самостійно скласти
текст англійською мовою з теми «Моя школа на педагогічній практиці».
ІІ. Потрібно було скласти діалог:
● Вчитель – учень: оцінка відповіді;
● Вчитель – батьки учня: характеристика успіхів у
навчанні та поведінка учня;
● Вчитель – учні: пояснення домашнього завдання та
інше;
● Директор школи – студент практикант: презентація
себе, власних умінь та можливостей;
● Студент – студент:
аналіз проведеного уроку,
виховного заходу.
ІІІ. Студентам необхідно було написати розклад
уроків та розклад дзвінків, скласти схему проїзду «Як
нас знайти?» з описом можливих маршрутів англійською мовою.
ІV. Скласти мультимедійну презентацію «Моя школа
на педагогічній практиці»: опис школи, будинку,
внутрішніх приміщень, характеристика кабінету географії та інше.
Таким чином, метод проектів у підготовці майбутніх
учителів географії здатний забезпечити підвищення
мотивації до самостійної роботи з англійської мови,
покращення рівня лексичної компетентності, розвиток
автономії студентів.
Перспективним, на нашу думку, є використання в СР
студентів – майбутніх учителів географії технології
мовного портфеля (МП).
У рамках педагогічної функції мовний портфель
виступає засобом навчання, що відображає процес
розвитку лексичної компетенції його власника. За основними положеннями Європейського Мовного Портфеля
[2, 3-29], як засіб навчання він розкриває такі можливості для студента: створює умови для самостійного
планування власної навчальної діяльності з формування
лексичної компетенції під керівництвом викладача;
індивідуалізує процес формування лексичної компетен-
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ції; надає йому більш усвідомленого характеру; слугує
довідником, що містить зразки позитивних результатів
формування лексичної компетенції; слугує основою для
формування нових співробітницьких і партнерських
взаємовідносин між викладачем і студентом; допомагає
студенту брати більш активну участь у керуванні
процесом формування комунікативної компетентності
взагалі; заохочує творчість, ініціативність і відповідальність власника мовного портфеля.
Як стверджує Н.Ф. Коряковцева, у процесі роботи
з мовним портфелем студент вчиться експериментувати
з прийомами оволодіння мовою й виділяти найбільш
продуктивні, накопичувати навчальний досвід, відстежувати свої успіхи і проблеми та вносити відповідну
корекцію у свою роботу [4, 119].
У рамках звітної функції мовний портфель являє
собою засіб оцінювання, педагогічні можливості якого
полягають у забезпеченні поточного і підсумкового
контролю на основі самооцінки та у створенні умов для
реалізації контролю у відповідності до загальноєвропейських вимог. Як засіб оцінювання мовний портфель
покликаний допомагати студенту: визначати та документувати власні успіхи й досягнення в опануванні комунікативною компетенцією, простежувати динаміку
формування; здійснювати систематичну самооцінку
формування комунікативної компетенції (зокрема лексичної); порівнювати результати власної самооцінки
з оцінкою викладача.
У нашому розумінні, мовний портфель – це
персональний пакет документів кожного студента, що
вивчає іноземні мови. Його можна вести протягом
певного курсу навчання, доки вивчається іноземна мова.
За допомогою цього документа майбутній фахівець має
можливість здійснювати самооцінку своїх знань і умінь,
встановити власну мету в навчанні, вести облік своїх
досягнень, підтверджувати їх результатами тестів, екзаменів, сертифікатами, дипломами тощо. Тобто, коли
виникає потреба підтвердження знань, то вся інформація
про мовну підготовку зібрана у мовному портфелі.
Мовний портфель є навчальним засобом і визначається як «пакет документів, за допомогою яких
студент (власник портфеля) аналізує та систематизує
свої досягнення та досвід у вивченні іноземних мов,
збирає зразки виконаних робіт, отримані свідоцтва та
сертифікати, тощо». Портфель сприяє розвитку мовленнєвих умінь та компетенцій, необхідних для майбутньої
професійної діяльності. У навчальному процес і Портфель
має відігравати значну роль в організації самостійної
роботи студентів, яка є одним із ключових положень в
контексті сучасних підходів до вищої освіти.
Серед документів, що регламентують статус ЄМП
в системі освіти, ключову роль відіграє Резолюція Ради
Європи про Європейський Мовному Портфелі. Науковометодичний апарат технології ЄМП представлений
значною списком публікацій – А. Кріст, Ф. Дебюзер,
А. Добсон, Дж. Трим (1998 г.), Г. Шнайдер, П. Ленц,
Д. Літлл (2000), Р. Шерер (2004), які стояли біля витоків
розробки науково-методичної концепції ЄМП.
Мета розробки педагогічної технології «Мовний
портфель» полягає у: 1) усвідомленні можливих способів
досягнення успіху; 2) тому, щоб показувати досягнення
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користувачів мови; 3) вивченні іноземної мови; 4) показувати ставлення користувачів мови до іноземної мови;
5) повністю відображати роботу користувача мови в оволодінні іноземною мовою.
До принципів педагогічної технології «Мовний
портфель» належать: 1) самооцінка поточних, проміжних та підсумкових результатів оволодіння іноземною
мовою; 2) систематичність і регулярність самоконтролю;
3) структуризація матеріалів «Мовного портфелю»;
4) логічність і лаконічність усіх пояснень; 5) акуратність
та естетичність оформлення «Мовного портфелю»;
6) цінність та тематична завершеність матеріалів, представлених у «Мовному портфелі».
Робота студентів зі створення мовного портфеля при
вивченні іноземної мови має бути організована як і будьяка інша навчальна діяльність та включати низку етапів,
а саме: підготовчий; основний; завершальний.
Якщо розглядати процес формування лексичної
компетенції, то слід говорити про етапи формування
лексичних навичок, планування етапів їх оволодіння,
контроль за виконанням плану та виявлення ефективності обраної стратегії навчання.
У сьогоднішній практиці викладання іноземних мов
можуть бути ефективно використані різні види мовного
портфеля залежно від його цільової спрямованості:
мовний портфель як інструмент самооцінки досягнень
студента в процесі оволодіння іноземною мовою (Self –
Assessment Language Portfolio); мовний портфель як
інструмент автономного вивчення іноземної мови
(Language Learning Portfolio. Цей вид мовного портфеля
може також варіюватися залежно від одноцільової або
комплексної спрямованості.
Так в залежності від видів мовленнєвої діяльності
одноцільовим мовним портфелем може бути: мовний
портфель по читанню (Reading Portfolio), аудиюванню
(Listening Portfolio), говорінню (Speaking Portfolio), письму
(Writing Portfolio), мовний портфель взаємопов‟язаного
розвитку видів іншомовної діяльності (Integrated Skills
Portfolio).
До загальних вимог при роботі з будь-яким Мовним
портфелем, можна віднести вимоги до оформлення.
Оформлення портфоліо передбачає заповнення анкетних
даних студента, що сприяє усвідомленню ним своєї
значимості. На титульній сторінці портфоліо студент
розміщує своє фото та короткі відомості про себе.
Оформлення аркуша самооцінки дає змогу розвивати
об‟єктивну самооцінку. Сторінка творчих проектів сприяє
розвитку творчого та наукового рівня. Портфоліо
ведеться весь час, поки вивчають предмет. Так, вони
самі можуть порівняти свій рівень знань у різних класах,
згадати вивчене, порівняти свої інтереси в різному віці,
простежити зростання рівня знань. Цей метод розкриває
можливість диференційованого підходу до навчання, бо
кожен, хто веде портфоліо, сам обирає рівень складності
матеріалу. Пріоритетом цього методу є надання студенту
можливості проявляти творчість, розвивати свої інтереси,
вивчаючи іноземну мову.
Робота починається з часткового заповнення мовного
паспорта, а саме:
Інформацію про себе: Навчальні заклади, у яких
вчився студент; Мови, які вивчав студент; Перебування

за кордоном; Проекти; Мови навчання; Комунікативні
компетенції.
Мовне досьє поповнюється протягом вивчення тем
різними матеріалами, а саме: переклади текстів, творчі
роботи.
Листи оцінювання вкладаються у мовну біографію.
Кожен вид діяльності оцінюється самим студентом та
викладачем на одному аркуші. Інколи оцінки повністю
співпадають, а інколи повністю відрізняються. Це легко
побачити. Студент та викладач заповнюють свої оцінки
різними кольорами.
Мовний портфель розглядається у сучасній концепції
навчання як один з інструментів формування автономності особи, що навчається. В основу ідеї розробки
мовного портфеля закладено співвіднесення української
системи вимог до рівнів володіння іноземною мовою
з загальноєвропейськими системами, що є кроком, який
веде до створення єдиного загальноєвропейського
освітнього простору.
Оцінка різних рівнів володіння іноземною мовою
здійснюється через механізм лінгводидактичного тестування. Суть цього аспекту нової ідеології у вивченні
іноземних мов полягає в переорієнтації навчального
процесу з викладача на студента, який в повній мірі
усвідомлює відповідальність за результати власної
діяльності. Це поступово формує у нього навички
самостійного, автономного від викладача, оволодіння
прийомами праці, з метою безперервного мовної освіти,
які він може використовувати протягом всього свого
подальшого життя.
Таким чином, Мовний портфель, з одного боку,
описує та формально визнає процес вивчення мови
заради набуття найрізноманітнішого міжкультурного та
професійного досвіду, а з іншого – забезпечує стандартизовану базу для розробки робочої навчальної
програми іноземної мови відповідно до професійних
потреб студентів та очікувань суспільства, заохочує до
навчання впродовж усього життя та до самостійності
у вивченні мов.
Висновки: Отже, основними методами роботи
викладачів, які організовують СР майбутніх учителів
з оволодіння АКК, є: організація самостійного пошуку,
організація самостійного тренування, організація практики
спілкування, контроль (прямий та опосередкований).
Серед методів студентів доцільно виділити: самостійний
пошук, ознайомлення, осмислення, самостійне тренування, самостійну практику спілкування, самоконтроль
та самоаналіз. Конкретизуючи названі методи, ми
дійшли висновку щодо доцільності використання у самостійній роботі сучасних технологій навчання –
проектного методу та технології МП.
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USE OF MODERN TECHNOLOGIES OF TEACHING IN INDIVIDUAL WORK ON FORMATION
OF ENGLISH-LANGUAGE LEXICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF GEOGRAPHY
The article discusses the problem of the use of modern teaching technologies in the framework of individual work on the
formation of English-language lexical competence. The main tasks of mastering of future geography teachers of Englishlanguage lexical competence are indicated, namely: to improve the level of language, speech, and lexical competencies; to
develop the ability to present the results of their activities; to create the conditions for the development of the student‟s
personality by providing him the possibility of self-realization in the process of choosing the subject of the project, its
implementation and presentation; to form the independence of students; to develop creative, critical thinking; to learn how to
collaborate in the process of working on a project, based on modeling social interaction in a small group during the
educational process.
The author explores the educational potential of project-based learning technology and language portfolio, which increase
the effectiveness of future teachers of geography to learn educational material, and contribute to the development of mental,
creative abilities of students; increase their interest and activity in mastering knowledge. The use of modern technologies
allows us to solve certain didactic problems facing the teacher in organizing the individual work of students. The methods of
application of such technologies in individual work provide the opportunity for differentiation, deepening of individualization
of learning, expanding the capabilities of information, creative tasks, control and self-control.
Key words: English, future geography teachers, independent work, English-language lexical competence, design
technology, language portfolio.

136

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

УДК 378.661:004.738.5=811.111
Прокоф’єва Н.Б.,
к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет, ORCID: 0000-0003-4502-4287, mirranster@gmail.com
Україна, м. Одеса

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
У статті розглянуто теоретичні передумови формування професійно орієнтованої англомовної
компетентності у читанні майбутніх лікарів. проаналізовано терміни «компетенція» та
«компетентність» у контексті читання, представлено зміст та структурні компоненти вищезазначеної
компетентності. Представлені основні характеристики професійно орієнтованого читання та окремі
підходи під час навчання професійно орієнтованого читання. Розглянуто професійно орієнтований підхід у
навчанні іноземної мови на заняттях зі студентами медичних закладів вищої освіти та значення
самостійної роботи студентів.
Ключові слова: професійно орієнтована компетентність у читанні, майбутні лікарі, професійно
орієнтоване читання.
Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку та
існування суспільства висувають нові вимоги до професійної медичної освіти, однією з яких є формування
конкурентоспроможного медичного спеціаліста із високим
рівнем професійної підготовки. Важливу роль у формуванні сучасної моделі медичного спеціаліста відіграє
іноземна мова, яка дозволяє не тільки ефективно взаємодіяти з представниками міжнародної спільноти, а й забезпечує доступ до необхідної інформації професійної
спрямованості. Саме такий підхід дасть можливість
підготувати нову генерацію конкурентоздатних фахівців,
спроможних швидко адаптуватися до змін у галузі охорони здоров‟я.
Мета статті – визначити теоретичні передумови формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у читанні майбутніх лікарів, проаналізувати
зміст та структуру вищезазначеної компетентності.
Виклад основного матеріалу. За умов постійного
зростання обсягу інформації, при необхідності швидко
читати або оперативно переглядати велику кількість
документів, все більшого значення набуває проблема
подальшого вдосконалення професійно орієнтованого
читання іноземною мовою студентів вищих медичних
навчальних закладів, яке спрямоване саме на здобуття
професійної інформації. Не дивлячись на низку недоліків організації мовної підготовки студентів в медичному вузі, а саме дефіцит часу, відведеного на іноземну
мову; низький рівень мовної компетенції абітурієнтів;
відсутність методики навчання іноземної мови, що враховує специфіку міждисциплінарної підготовки студентівмедиків, читання оригінальної медичної літератури розглядається як основне джерело отримання новітньої інформації спеціального характеру. При такому підході
важливішою складовою навчання іноземної мови в медичному вузі стає іншомовне професійно орієнтоване читання.
Насамперед, іншомовне професійно орієнтоване читання, тобто практичне володіння цим видом мовленнєвої діяльності в інтересах професії, є засобом одержання
інформації з метою її наступного використання у професійній діяльності. Воно служить засобом задоволення
пізнавальних потреб, а також основним джерелом отри-

мання спеціалістами необхідної інформації із книжок,
журналів та мережі Інтернет [1].
На думку Т.С. Сєрової, професійно орієнтоване
читання – це складна мовна діяльність, обумовлена професійними інформаційними можливостями і потребами,
що представляє собою специфічну форму активного
вербального письмового спілкування як інформаційної
взаємодії, читання-діалогу, основними цілями якого є
оперативна орієнтація, пошук, узагальнення і подальша
оцінка, прийом, привласнення, створення та цільове
використання інформації як накопиченого людством
досвіду знань в професійних областях [2]. З поданого
визначення випливає, що читання як самостійний вид
мовленнєвої діяльності у вищому навчальному закладі
має на меті вилучення інформації з тексту для
подальшого її застосування в професійній науковій
галузі. Таке читання обумовлюється потребами особистості в одержанні нової професійної інформації, потребами
в самоосвіті і навчанні та пізнавальними потребами [3].
У дефініції Т.С. Сєрової представлені основні характеристики професійно орієнтованого читання, а саме:
а) метою професійно орієнтованого читання є обробка
інформації з установкою на її подальше використання
в інтересах читача; б) процес професійно орієнтованого
читання носить творчий характер – це завжди активний
діалог читача з автором, як у плані тексту, що відтворюється читачем, на базі свого тезауруса, так і в плані
оцінки одержуваної інформації відповідно до очікувань і
прогнозу читача [2].
Під час навчання професійно орієнтованого читання
Г.В. Барабанова пропонує виділяти три окремі підходи:
1) центром навчання є той, кого навчають (learnercentered approach) – характерним для нього є проблема
формування мотивації в іншомовному читанні з опорою
на фонові знання і минулий досвід читача; формування
семантичної карти та зосередження основної уваги на
змісті тексту;
2) основою виступають жанрові особливості текстів
(genre-based approach) – що передбачає ознайомлення зі
зразками різних жанрів, характерних для цього виду
спілкування;
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3) головною передумовою є використання комп‟ютерів
(технологічний, information technology approach) – психологічним обґрунтуванням цього підходу є бажання того,
кого навчають, розвивати вміння використовувати
отримані в аудиторії знання у реальному житті [3].
На сучасному етапі дослідження проблеми навчанню
професійно орієнтованого читання присвячені численні
праці: С.К. Барабанової, А.М. Буран, Т.І. Горпініч,
А.К. Крупченко, О.С. Малюги, О.С. Можаєва, В.К. Нутал,
С.В. Радецької, Т.С. Сєрової, С.К. Фоломкіної та інших.
Але й досі залишається невирішеним питання якісної
практичної реалізації методики формування в майбутніх
лікарів англомовної професійно орієнтованої компетентності у читанні за відсутності відповідних методичних
рекомендацій.
У медичних закладах вищої освіти вивчення
навчальної дисципліни «Англійська мова» здійснюється
згідно cтандарту вищої освіти другого (магістерського)
рівня галузі знань 22 «Охорона здоров‟я», спеціальності
222 «Медицина» та триває з I по IV семестри. Метою
навчальної дисципліни «Англійська мова» є формування
у студентів-медиків іншомовної професійно орієнтованої
комунікативної компетентності. Під час вивчення дисципліни «Англійська мова» студенти повинні набути
здатність самостійно розв‟язувати складні навчальні та
професійні задачі й проблеми у галузі медицини засобами
англійської мови, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій у сфері охорони здоров‟я та
у межах своєї спеціальності.
Видами навчальної діяльності студентів згідно навчального плану є: практичні заняття та самостійна
робота студентів (СРС). Аудиторні заняття за методикою
їх організації є практичними, оскільки передбачають:
вивчення основ термінології на базі опрацювання оригінальних та адаптованих медичних текстів іноземною
мовою; оволодіння навичками читання, розуміння та
двостороннього перекладу тексту; складання анотацій та
резюме англійською мовою; розвиток комунікативних
умінь у межах тематики програми.
Так, на першому курсі програмою передбачено
50 годин практичних занять та 40 годин відводиться на
самостійну роботу студентів. На другому курсі – 70 годин
практичних занять та 110 годин СРС [4]. Як ми бачимо,
самостійній роботі студентів приділяється багато часу.
Це пов‟язано насамперед з тим, що, що за останні
десятиліття кардинально змінилася система генерації й
передачі знань, а їх обсяг багаторазово зріс. Так, сьогодні не можна за один раз навіть за п‟ять або шість
років підготувати людину до професійної діяльності на
все життя. Нині щорічно обновляється близько 5%
теоретичних і 20% професійних знань. Вирішення проблеми полягає в переході до освіти протягом життя, де
базова освіта періодично повинна доповнюватися
програмами додаткової освіти і організовується не як
кінцева, завершена, а лише як основа, фундамент, що
доповнюється іншими програмами. Саме тому, важливим
завданням сучасної вищої школи є навчання студентів
самостійно поповнювати свої знання, самостійно орієнтуватися в стрімкому потоці нової інформації.
Згідно до вимог Стандарту вищої освіти дисципліна
забезпечує набуття студентами низки компетентностей.
Зокрема, здатність здійснення усного та письмового
перекладу науково-медичної літератури англійською та
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рідною мовами, здатність розуміння оригінальної літератури англійською мовою на медичну тематику, інтерпретації змісту загальнонаукової літератури англійською
мовою, здатність використання засобів сучасних інформаційних технологій під час спілкування англійською
мовою та передачі інформації тощо.
Особлива увага приділяється розвитку компетентності
у читанні (КЧ), адже уміння вільно читати іншомовну
літературу з метою отримання різноманітної інформації,
а особливо наукової є невід‟ємною складовою вивчення
іноземної мови.
З огляду на те, що сучасне суспільство потребує
компетентної особистості, здатної до постійної самоосвіти,
професійного саморозвитку, впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес вищої школи
стало не тільки потребою, а й необхідністю і викликало
зміни багатьох параметрів професійної підготовки,
зокрема лікарів. Під поняттям компетентнісний підхід
у навчанні іноземної розуміють спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових
(базових, основних, надпредметних) компетентностей та
іншомовної комунікативної компетентності [3]. Одже,
освіта повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної
діяльності та особистої відповідальності студентів, тобто
ключові компетенції, що визначають сучасну якість
змісту освіти.
У зв‟язку з тим, що реалізація компетентнісного
підходу передбачає певну наукову термінологію, до якої
відносяться важливі для дослідження терміни – «компетенція» та «компетентність», вважається за необхідне
розглянути їх більш детально.
У загальнонауковому плані поняття компетенції
пов‟язано: з рівнем розвитку особистості як результатом
засвоєння змісту освіти, здатністю випускника опановувати методами і засобами діяльності, а також практичним
досвідом; сукупністю певних знань, умінь і навичок, про
які людина повинна бути обізнаною і мати практичний
досвід роботи.
Таким чином, компетенція проявляється одночасно
в трьох значеннях: 1) як здатність здійснювати діяльність; 2) як досвід, набутий у певній предметній області,
яким володіє суб‟єкт, інформаційний ресурс; 3) як індикатор ефективності діяльності.
Відповідно до цього, компетенція – це динамічна
комбінація знань, умінь, навичок і здібностей, які забезпечують виконання діяльності з метою досягнення
певного результату освіти, рівня розвитку особистості.
Саме розвиток такої компетенції є завданням освітніх
програм. Іншими словами, компетенція тісно пов‟язана
зі змістом навчання.
На відміну від компетенції «компетентність» (лат.
competens – «відповідний», «здатний») означає глибоке,
досконале знання сутності роботи, що виконується,
способів та засобів досягнення намічених цілей, а також
наявність відповідних умінь і навичок; сукупність знань,
що дозволяють судити про що-небудь зі знанням справи.
Аналіз наукової літератури з проблем компетентності
(В.Болотов, Л.В.Ведернікова, А.А.Вербицький, І.О.Зимня,
Н.В. Кузьміна, Л.А. Купріянова, О.Г. Ларіонова, А.К. Маркова, Е.А. Садовська, Є.І. Сахарчук, В.В. Сєріков,
Н. Хомський, А.В. Хуторський та ін.) дозволив виявити,
що компетентність є предметом наукового дослідження
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багатьох фахівців, але при цьому нами не було виявлено
однозначного визначення і єдиного трактування
структури даного поняття. Крім того, І.А. Зимова,
А.К. Маркова, Е.А. Садовська і ін. фіксують необхідність продовження системного теоретико-методологічного
та емпіричного вивчення проблем компетентності.
Поняттям «компетентність» українська освіта оперує
у значенні, запропонованому європейськими країнами.
С.Ю. Ніколаєва дає наступне визначення поняттю компетентність: це здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені
завдання. Компетентність ґрунтується на знаннях, навичках і вміннях, але ними не вичерпується, обов‟язково
охоплюючи особистісне ставлення до них людини, а
також її досвід, який дає змогу ці знання «вплести» в те,
що вона вже знала, та її спроможність збагнути життєву
ситуацію, у якій вона зможе їх застосувати. Таким
чином, кожна компетентність побудована на поєднанні
знань, навичок і вмінь, а також ставлень, цінностей,
емоцій, здібностей, поведінкових компонентів, тобто
усього того, що можна мобілізувати для активної дії [5].
Аналіз деяких визначень поняття «компетентність»
дозволяє екстраполювати його змістовні характеристики
на компетентність у читанні.
Отже, компетентність у читанні – це:
• інтегральна якість особистості, що виявляється
у загальній здатності і готовності до діяльності, заснована на знаннях та досвіді, придбана у процесі навчання
і соціалізації та орієнтована на самостійну участь
у діяльності (Г.К. Селевко, 2004);
• володіння знаннями, що дозволяють судити про
конкретний текст, висловлювати авторитетну думку;
• здатність правильно оцінювати ситуацію, що склалася та приймати у зв‟язку з цим потрібне рішення, що
дозволяє досягти практичного або іншого значущого
результату (Е.Ф. Зеер, 1998);
• цілісна система особистісно осмисленних знань,
умінь та прийнятих цінностей, спрямованих на застосування компетенцій (Е.І. Клейман, 2007);
• властивість особистості, що базується на компетенції (А.Н. Щукин, 2004);
• комплексний особистісний ресурс, що забезпечує
можливість ефективної взаємодії з навколишнім світом
в тій чи іншій області і залежить від необхідних для
цього компетенцій (Р.П. Мильруд, 2004).
Таким чином, компетентність у читанні – це інтегративна характеристика, яка базується на компетенціях,
формується в діяльності, сприяє реалізації комплексного
особистісного ресурсу (глибокі знання, якості, здібності), на основі наявного досвіду, що дозволяє досягти
бажаного результату.
На нашу думку, найбільш точне визначення поняття
компетентності у читанні дала С.Ю. Ніколаєва. За її
дефініцією компетентність у читанні – це здатність
читати автентичні тексти різних жанрів і видів із різним
рівнем розуміння змісту в умовах опосередкованого
спілкування [5]. Проте, перш за все необхідно
визначити, яке місце в загальній структурі англомовної
комунікативної компетентності займає КЧ.
У сучасній науці існують різні погляди щодо
структури іншомовної комунікативної компетентності.
Найбільш обґрунтованим, на нашу думку, є її компонентний склад, запропонований С.Ю. Ніколаєвою: мовленнєві

компетентності (в читанні, аудіюванні, говорінні, письмі), лінгвосоціокультурна компетентність, мовні компетентності (лексична, граматична, фонетична) та навчальностратегічна компетентність [5].
На думку Т.А. Разуваєвої, формування компетентності у читанні студентів є цілеспрямованим процесом
розвитку у них мотивів читання та читацьких інтересів,
організації освоєння ними системи читацьких знань та
умінь [6]. У сучасному медичному закладі вищої освіти
КЧ стає основою для самостійної та науково-дослідної
роботи студентів. Крім того, КЧ студентів закладів вищої
освіти сприяє формуванню та розвитку професійної
компетентності.
З огляду на Програму з англійської мови для
професійного спілкування метою навчання професійно
орієнтованого читання для досягнення майбутніми
лікарями рівня володіння мовою В2, слід вважати
формування таких читацьких вмінь: розуміти автентичні
тексти, пов‟язані з навчанням і спеціальністю, з підручників, популярних і спеціалізованих журналів та
Інтернет-джерел; визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов‟язаних з навчанням і спеціальністю; розуміти намір автора письмового тексту та
комунікативні наслідки висловлювання (наприклад,
службових записок, листів, звітів); розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях,
специфікаціях (наприклад, стосовно функціонування
пристроїв/обладнання); розуміти автентичну академічну
та професійну кореспонденцію (наприклад, листи, факси,
електронні повідомлення тощо); розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями,
незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми
різного віку і соціального статусу, коли здійснюються
різні наміри спілкування [7].
З метою полегшення читання медичної літератури
у майбутній професійній діяльності подаються тексти
англійською мовою на медичну тематику для самостійного опрацювання. Сучасні тексти для самостійної роботи
тематично пов‟язані з основними текстами і сприяють
формуванню навичок продуктивного використання
англійської мови у ситуаціях професійного спілкування.
Самостійна робота з додатковими текстами повинна
допомогти студентам, спираючись на попередньо вивчені
елементи фахової термінології та лексико-граматичні
поняття, легко орієнтуватись у незнайомому тексті, самостійно визначати значення нових термінів та речень в
цілому, іноді використовуючи прийом мовної здогадки [5].
Професійно орієнтований підхід у навчанні іноземної
мови передбачає урахування на заняттях з мови інтересів
студентів та їхню майбутню професію [5]. Навчання
спеціальності через мову, вивчення мови через спеціальність – одна з важливих тенденцій професійної підготовки фахівця XXI століття, бо професійно орієнтоване
навчання передбачає наближення до такого рівня, який
характерний для освіченого носія цієї мови.
Професійно орієнтоване навчання в цілому носить
інтегрований характер. Це проявляється в тому, що
метою іншомовної освіти студентів немовних вузів є не
стільки засвоєння мовного матеріалу, а також граматичних правил, лінгвокультурологічних відомостей,
формування мовних навичок і розвиток мовних умінь,
способів засвоєння змісту спеціальних професійних
відомостей, скільки формування іншомовної професійної
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комунікативної компетенції, розвиток як абстрактного,
так і професійного мислення в ході оволодіння мистецтвом комбінування набутого мовного матеріалу в типових ситуаціях професійного спілкування.
Таким чином, характерною рисою професійно орієнтованого підходу є максимальне урахування специфіки
професійної сфери. Саме тому навчання будується відповідно до конкретних та професійно-значущих цілей та
завдань, на основі тематично відібраного матеріалу, що
віддзеркалює сучасні професійні медичні проблеми та
способи їхнього практичного вирішення.
У контексті навчання майбутніх лікарів читанню
англомовної фахової літератури йдеться про англомовну
професійно орієнтовану комунікативну компетентність,
компонентами якої, як було зазначено вище, є професійно орієнтовані мовленнєві (в читанні, аудіюванні, говорінні, письмі), мовні (лексична, граматична, фонетична),
лінгвосоціокультурна і навчально-стратегічна компетентності. Тим самим читання виступає як засіб формування професійної комунікативної компетентності, що
є необхідною умовою для ефективної професійної діяльності майбутнього лікаря.
Під іншомовною професійно орієнтованою комунікативною компетентністю розуміється здатність людини
організовувати свою іншомовну мовленнєву діяльність
адекватно ситуаціям професійно орієнтованого спілкування (за ціллю, формою, змістом, рольовими відносинами). Крім того, професійно орієнтовані мовні компетентності передбачають володіння знаннями про систему
мови, правила функціонування мовних одиниць у мовленні і здатність за допомогою цієї системи розуміти чужі
думки і висловлювати власні судження в усній чи письмовій формах у ситуаціях професійного спілкування [8].
Дослідниця Горпініч Т.І. дає наступне визначення
професійній англомовній компетентності у читанні:
рівень володіння вміннями, який дозволяє сприймати,
осмислювати, відтворювати і використовувати фахову
інформацію, не зосереджуючись на формальній стороні
висловлювання [1].
Отже, професійно орієнтовану компетентність у
читанні можна визначити як здатність читати автентичні
тексти професійної спрямованості із різним рівнем розуміння змісту в умовах опосередкованого спілкування.
Варто зазначити, що читання фахових текстів, з одного
боку, вимагає сформованості у студентів предметної
компетентності, а з іншого – сприяє поглибленню предметних знань. Це пояснюється характером інформації,
представленої в текстах, і специфічністю лінгвістичного
коду, що використовується для її передачі (майже 30%
загального лексичного складу текстів припадає на
термінологічні лексичні одиниці)
Складовими компонентами компетентності у читанні
є вміння, навички, знання, а також комунікативні здібності, а саме – здібності до читання [5].
Серед мовленнєвих умінь читання виділяють:
• вміння виділяти у тексті основну інформацію і прогнозувати його зміст;
• вміння вибирати головні факти, не звертаючи уваги
на другорядні;
• вміння вибірково розуміти необхідну інформацію
прагматичних текстів в опорі на мовну здогадку, контекст;
• вміння ігнорувати невідомий мовний матеріал, несуттєвий для розуміння тощо [3].
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Ефективність формування КЧ залежить від рівня
сформованості у студентів інтелектуальних умінь, як-то:
ймовірного прогнозування, критичного оцінювання прочитаного, поєднання у процесі зорового сприймання
мнемічної та логіко-смислової діяльності, класифікації
й систематизації отриманої інформації тощо. Важливу
роль при формуванні КЧ відіграють також навчальні
вміння, зокрема використання електронних засобів
навчання, та організаційні вміння, наприклад, самостійного учіння. Компенсаційні вміння читання, такі як
використання мовної і контекстуальної здогадок для
розуміння прочитаного, ігнорування невідомого мовного
матеріалу, несуттєвого для розуміння, входять до складу
мовленнєвих умінь читання.
На розвиток умінь читання впливає рівень сформованості у студентів мовленнєвих навичок:
– навичок техніки читання окремих букв, буквосполучень, слів, речень;
– лексичних навичок розпізнавання графічних форм
лексичних одиниць та їх безпосереднього розуміння;
– граматичних навичок розпізнавання при читанні граматичних форм і прогнозування синтаксичних структур.
Іншим складником КЧ є декларативні та процедурні
знання. Прикладами декларативних знань служать мовні
знання (графіки, лексичних одиниць, граматичних
структур тощо) та країнознавчі знання (культури країни
виучуваної іноземної мови, зокрема фонові знання).
До процедурних знань можна віднести соціокультурні
знання, зокрема приклади мовленнєвої і не мовленнєвої
поведінки носіїв іноземної мови, описані у текстах.
До комунікативних здібностей читання відносяться:
адекватна реакція читача на прочитане; вміння брати
прочитане до уваги, застосовувати отримані у процесі
читання відомості у реальних ситуаціях; задоволення своїх
читацьких чи творчих інтересів; удосконалення умінь
усного мовлення; пошук інформації за фахом т. ін. [5].
Висновок. Сучасна освіта відповідає соціальному
замовленню суспільства на формування компетентного
фахівця, здатного до самоосвіти та саморозвитку в умовах інформаційного розвитку соціуму. В зв‟язку з цим
методичним завданням є не пряма передача сукупності
лінгвістичних знань, а формування умінь іншомовної
мовленнєвої діяльності, які стануть інструментом у його
професійній діяльності, у тому числі умінь одержувати і
використовувати інформацію в іншомовному професійному спілкуванні. Для майбутніх лікарів дуже важливою
є робота з інформацією, представленою в різних видах
професійно орієнтованих джерел. Тільки добре проінформований спеціаліст здатний ефективно працювати
і брати участь в інноваційних процесах. У зв‟язку з цим
у методиці навчання іноземних мов студентів-медиків
цілком обґрунтовано велика увага приділяється формуванню компетентності у читанні, адже воно стає не
тільки основою для самостійної та науково-дослідної
роботи студентів, але й сприяє формуванню та розвитку
професійної компетентності. Для покращення якості
формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у читанні майбутніх лікарів у профільних
закладах вищої освіти необхідно вдосконалити процес
оволодіння вміннями читання. Адже, процес формування
англомовної професійно орієнтованої компетентності у
читанні фахівців медичних спеціальностей нерозривно
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пов‟язаний із постійно зростаючими вимогами до рівня
його сформованості в умовах прискорення інтеграційних
процесів у світі. Це, у свою чергу, вимагає вдосконалення
методики формування компетентності в читанні автентичних текстів із фаху майбутніми лікарями для подальшої
реалізації англомовного усного та писемного мовлення.
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THE CONTENT AND STRUCTURE OF PROFESSIONALLY ORIENTED ENGLISH COMPETENCE IN
READING TO FUTURE DOCTORS
A foreign language plays an important role in the formation of a modern model of the medical specialist, it allows not only
to interact with representatives of the international community, but also provides the access to the necessary professional
information. The reading of the original medical literature is regarded as the main source of up-to-date information.
The aim of the article is to determine the theoretical background for the formation of professional English speaking
competence in reading to future doctors, and to analyze the content and structure of this competence.
The definition of professionally oriented reading and its main characteristics are given. First of all, the professionally
oriented reading is a mean of obtaining information for its subsequent use in professional activities. The terms "competency"
and "competency" in the context of reading are analyzed. Particular attention is paid to developing of reading competence that
becomes the basis for independent and research work of students and contributes to the formation and development of
professional competence. The professionally oriented English competence in reading is a level of proficiency that allows to
perceive, understand, reproduce and use professional information without focusing on the formal side of the expression. The
content and structural components of this competence are analyzed.
It is very important for future doctors to work with information presented in various types of professionally oriented
sources. To improve the quality of the professionally oriented English competence in reading of future doctors in specialized
higher education institutions it is necessary to improve the process of mastering reading skills.
Key words: professionally oriented reading competence, future doctors, professionllya oriented l reading.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
У статті розглядаються основні моменти дослідження змін у вивченні іноземних мов. Закцентована увага
на вимогах щодо шкільної освіти у гуманітарній сфері. Зазначено на інтеграційні процеси, які слугують
якісному впровадженню іншомовної освіти. Виокремлені світові організації, які зацікавленні у
розповсюдженні інноваційних підходів до вивчення іноземних мов.
Ключові слова: іншомовна освіта, глобалізація, шкільна система, активізація контактів.
Постановка проблеми. Продемонструвати необхідність впровадження інноваційних процесів у систему
дослідження зарубіжної іншомовної освіти.
Мета роботи – визначити місію міжнародних організацій щодо шляхів впровадження і вивчення мов та наголосити на значенні використання іноземних мов для соціуму.
Виклад основного матеріалу. У сучасному освітньому
процесі виникають питання, щодо необхідності вивчення
іноземних мов. Це питання стає одним з пріоритетних
у освітній політиці не тільки України, а і інших держав
світу. Україна повинна знайти свій власний шлях модернізації старої постсоціалістичної шкільної освіти щодо
вивчення іноземних мов. Глобальні процеси, які відбуваються у Європі та світі, мають прямий вплив на життя
українців.
Інтеграційні процеси слугують дослідженню питання
освітніх підходів європейських країн до вивчення іноземних мов. Доказом цього є наукові праці В. Кеменя,
А. Кирди, О. Матвієнко.
Порівняльно-педагогічним напрямом висвітлення
проблем розвитку мовної теми займались дослідники
Б. Вульфсон, Л. Гульпа, О. Джуринський, О. Коваленко,
Г. Крючкова, О. Кузнецова, А. Максименко, Р. Мартинова,
Н. Миропольська, О. Першукова, Л. Пуховська.
Дидактичні проблеми є винятково важливі щодо
значення розкриття дидактичних проблем сучасності
у царині зарубіжної освіти [7].
Історично відомо, що досвід впровадження однієї
вдало проведеної реорганізації, зацікавлює багато різнопланових впроваджень у конкретній галузі. Вдалі досягнення у створенні ефективної мовної політики; успіх
у розвитку теорії та практиці раннього навчання іноземним мовам і викладання її у середній та вищій школі;
активізація контактів між різними країнами у сфері
культурного і освітнього співробітництва, доводить, що
це одне з найважливіших завдань сучасності [2].
Актуальність розвитку сучасного шкільного навчання іноземним мовам також обумовлена наявністю постійних вимог як в законодавчій сфері освіти так і на
практичному і методичному рівні.
Існує багато організацій, які зацікавленні у тому, щоб
декількома іноземними мовами володіли якомога більше
людей.
Однак, як показали дослідження, існують певні проблеми у питаннях вивчення іноземних мов: з високим

динамічним зростанням виникнення інтеграційних процесів, у світі існує загроза у тому, щоб зберегти оригінальність державної мови [4].
Українські науковці з бувших соціалістичних республік та країн, детально проаналізували проблеми
іншомовного розвитку шкільної освіти, які ставали вже
необхідністю модернізації суспільства. Це дослідження
уявляло собою більш теоретичний характер, ніж практичне його застосування.
Саме тому вчені А. Богуш, М. Вашуленко, Б. Вульфсон, О. Голотюк, І. Голубовской, О. Джуринский,
М. Євтух, Г. Агоров, М. Красовицький, М. Лещенко,
О. Локшино, З. Малково, Л. Пуховско, О. Сухомлинский
у своїх педагогічних концепціях шкільної та загальної
освіти прагнули створити новітні заклади освіти.
У такий спосіб особливу актуальність у 1990-х роках
мала проблема впливу масштабних, глобалізаційних
процесів на розвиток освіти, яка була розкрита в роботах
В. Андрущенка, В. Кременя, А. Сбруєвої [2].
У контексті того, що розроблення теоретикометодологічних засад шкільної іншомовної освіти
досягнуло певних результатів, можна назвати вагомим
внеском дослідження учених-лінгводидактів західноєвропейських країн, D. Brinton, H. Brown, C. Brumfit,
M. Byram, G. Canning, R. Cohen, D. Crystal, A. Davies,
P. Edelenbos, R. Ellis, D. Girard, L. Holmstrand, H. Komorowska, S. Krashen, G. Trim, R. Wensel, H. Widdowson [7].
Не викликає жодних сумнівів, що необхідно активно
впроваджувати в практику рекомендації Ради Європи
з питань мовної освіти. Навчання іноземних мов на всіх
освітніх рівнях та формування моделі підготовки
вчителів іноземних мов набуває великого значення.
Сучасний освітній процес характеризується інтенсифікацією та розвитком іноземної мови як багатокомпонентної структури. Основними її складовими є комунікативна, філологічна, лінгвокраїнознавча низка
компетентностей. Для результативного вивчення іноземної
мови у закладах загальноосвітньої школи наприкінці
минулого століття, відбулось переорієнтування цілей її
вивчення, особливо англійської та німецької: вони не
тільки були як між інтернаціональні мови спілкування, а
і стали способом міжкультурної комунікації. Знання
іноземних мов почали трактувати не тільки як володіння
засобами усного і писемного мовлення, але й як засіб
приєднання до іншої культури.
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Відтак, у 90-х роках минулого століття педагоги та
лінгводидакти тлумачили навчання іноземної мови, як
формування міжкультурної комунікації [2].
На початку ХХІ століття відбулося злиття понятійних меж шкільної навчальної дисципліни «іноземна
мова». ЇЇ опанування тісно пов‟язане з такими поняттями, як «мова і культура», «менталітет», «соціум»
«саморозвиток», «необхідність», «самовдосконалення»,
«економічне покращення життя», «самореалізація», «світоглядний прогрес».
До прикладу, спільні компоненти професійності
вчителів іноземної мови в школі в США й Україні є:
предметна (subject matter/ content competence), загальна
(general competence), педагогічна (pedagogical competence),
навчально-методична (instructional competence), інформаційна (information competence), компетентність професійного розвитку (professional desposition competence) [2].
Дослідження українських науковців щодо вивчення
розвитку іншомовної зарубіжної освіти засвідчує такий
факт, що з процесом глобалізації виникає необхідність
компетентнісно-орієнтованого навчання.
Організація професійної підготовки має відбуватись
на засадах неперервної освіти та інтеграції навчання
і виробництва на основі пошукової діяльності. Системною
має бути стандартизація підготовки фахівців, котра
дозволяє встановити базовий рівень, який забезпечує
продовження освіти та потрібний рівень кваліфікації
фахівців. Необхідним є підвищувати якість професійної
підготовки фахівців у системі неперервної освіти, яка
передбачає наскрізну професійну підготовку. Впорядкувати нормативно-правові аспекти підготовки всіх
суб‟єктів системи професійної підготовки, встановити їх
наступність в умовах неперервної освіти – умова, яка
допомагає у здійсненні задач [2].
Велика Британія, Німеччина, Австрія, Франція, Росія,
Угорщина, Швеція, Фінляндія, Бельгія, Польща, Данія та
ін. наприкінці ХХ початку ХХІ століття відчули
радикальні якісні зміни у освітній системі галузі
шкільної іншомовної освіти.
Для досягнення поставлених цілей, необхідно
надавати вагомого значення для підготовки вчителя
іноземних мов у полілінгвальному та полікультурному
європейському просторі [5].
Методи викладання іноземної мови повинні
слугувати саме вільному володіння іноземною мовою.
Знання мови не має бути привілеєм або розкішшю. Воно
завжди допоможе спілкуватись і здійснювати обмін
досвідом з колегами з інших країн. Дає можливість
брати участь в міжнародних конференціях. Відкриває
доступ до джерел інформації, пов‟язаних з професією
(відео матеріали, статті фармацевтів світу, онлайн
конференції) [3].
Всі ці засади обґрунтовано ставлять вимогу
створення в Україні окремих державних програм, які
передбачають підвищення міжкультурної комунікативної
компетенції школярів та студентів. Метою підвищення
привабливості української національної освіти і більш
активної участі України у Болонському процесі дає
можливість запровадження системи адміністративних

заходів відповідно до європейської програми інтернаціоналізації освіти.
Висновок. Знати і вільно володіти іноземними мовами
стає однією з прерогатив сучасності. Дослідження зарубіжної іншомовної освіти свідчить, що процес вдосконалення спілкування набуває обертів. Наприкінці ХХ
століття та початку ХХІ вся спільнота ЄС суттєво
збільшилась. Країни Ради Європи відрізняються різними
рівнями соціально-економічного розвитку, сформованості
демократичних свобод і прав особистості. Незважаючи
на це, вони об‟єднані саме тим, що прагнуть до міжнаціональної та багатомовної комунікації.
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НОВІТНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
У статті описано інноваційні методи викладання української мови як іноземної у закладах вищої
освіти медичного профілю – інтелектуальні та технічні. Актуальність наукового дослідження зумовлена
необхідністю модернізації та удосконалення медичної освіти в Україні для іноземців, пошуком методів
навчання української мови як іноземної, які б покращили шляхи засвоєння предмета. Мета статті –
проаналізувати новітні методи викладання української мови як іноземної та визначити найефективніші з
них. У науковій розвідці використано такі методи: описовий, спостереження над мовними фактами,
зіставний.
Поєднання традиційних та інноваційних методологічних підходів при викладанні української мови як
іноземної дадуть можливість покращити рівень знань студентів.
Ключові слова: інноваційні методи, традиційні методи, студент-іноземець, засвоєння, викладання,
українська мова як іноземна, система освіти.
Постановка проблеми. Українська мова стає
другою рідною мовою для студентів з Європи, Північної
та Південної Америки, Азії, Африки – представників
майже усіх континентів світу, тому для методистів
важливим є вивчення та вдосконалення методів викладання української мови як іноземної. Викладачівмовників хвилює питання, як швидше, ефективніше,
різноманітніше та цікавіше подати іноземним студентам
навчальний матеріал.
Вивчення української мови як іноземної зумовлене
комунікативними, освітніми та пізнавальними потребами
іноземних студентів. Найголовнішою мотивацією до
вивчення української мови студентом-іноземцем є те, що
знання мови допомагає швидше адаптуватися в новому
середовищі, зрозуміти культуру іншої нації, дає можливість почувати себе вільно в «чужій» країні. Отже,
комунікативна мета є визначальною, вона досягається
формуванням у студентів необхідних мовних та мовленнєвих умінь читання, аудіювання, усного та писемного мовлення. Формування навичок та умінь у кожному виді мовленнєвої діяльності має певну специфіку,
що враховує тісний взаємозв‟язок усіх видів мовленнєвої діяльності.
Результат навчання будь-якої дисципліни залежить
від підбору методів викладання і алгоритму їх застосування. Дидактика – розділ педагогіки, який вивчає
основи організації процесу навчання, підбір і обґрунтування методик, які допоможуть краще засвоїти той чи
інший навчальний пердмет. Різні проблеми дидактики
вивчали: А. Алексюк, І. Зязюн, В. Беспалько, В. Євдокимов, В. Бондар, В. Буряк, А. Зільберштейн, Б. Коротяєв,
А. Зільберштейн, О. Савченко, Н. Безлюдна, Л. Ткачук
та ін. Методика викладання української мови як
іноземної стала предметом дослідження С. Яворської,
Н. Бородіної, О. Тростинської, О. Мацько, Я. Гладир,
І. Жовтоніжко, Т. Єфімової, Д. Мазурика, І. Кочана,
А. Кулика, Т. Лагути, О. Тростинської та ін.

Якість викладання тієї чи іншої дисципліни залежить
від того, наскільки добре викладач володіє матеріалом та
наскільки майстерно може його передати. Л.В. Щерба
стверджував, що «навчаючи будь-якої діяльності,
потрібно не тільки самому вміти її виявляти, але й
розуміти її механізм» [6, с.11]. Професійність викладача
залежить від уміння підібрати певний метод викладання
до кожної групи як сформованої одиниці і до кожного
студента як окремої особистості.
Мета статті – проаналізувати новітні методи викладання української мови як іноземної в закладах вищої
освіти медичного профілю та визначити найефективніші
з них.
Актуальність наукового дослідження зумовлена
необхідністю модернізації та удосконалення медичної
освіти в Україні для іноземців, пошуком методів навчання української мови як іноземної, які б покращили
шляхи засвоєння предмета. У статті використано такі
наукові методи: описовий, спостереження над мовними
фактами, зіставний.
Виклад основного матеріалу. Для викладання
іноземних мов, у тому числі й української, існує багато
методів, які мають різну теоретичну базу, їхній ступінь
ефективності залежить від матеріалу, який потрібно
подати, та особливостей тієї чи іншої групи. Викладання
української мови як іноземної – справа нелегка і
потребує багато зусиль та наполегливої праці викладача
та студента, тому педагоги розробляють нові методи,
прийоми, форми навчання цієї дисципліни, створюють
нові концепції. Але, на жаль, одного найкращого методу
викладання будь-якої іноземної мови не існує. Лише
низка правильно підібраних прийомів для конкретної
студентської аудиторії може допомогти викладачам
навчати іноземних студентів з високою ефективністю.
Викладання будь-якої дисципліни має відповідати
вимогам часу, опиратися на останні досягнення, прогресивні здобутки науки і техніки. Як зазначив доктор
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педагогічних наук Г.Г. Філіпчук: «Наука, освіта, інновації стають локомотивами прогресу для всіх розвинутих
країн або для тих, які реально, а не декларативно,
прагнуть бути такими» [5, с.28]. Викладачам дисципліни
українська мова як іноземна у закладах вищої освіти
медичного профілю на заняттях слід застосовувати як
традиційні, так й інноваційні методи навчання.
Новітні методи викладання української мови як іноземної умовно можна поділити на дві групи: інтерактивні методи навчання та технічні методи навчання.
Інтерактивні методи базуються на тісній співпраці
студентів між собою та з викладачем, вони покликати
удосконалити передусім комунікативні навички, у результаті чого розвиваються активна бесіда та діалог. Як
відомо, процес спілкування сприяє найлегшому засвоєнню
іноземної мови. Інтерактивне спілкування передбачає
вільне виявлення думки, слухання співбесідника чи опонента, обмін ідеями, що виховує у студентів толерантність та взаємоповагу. Інтерактивна форма роботи має
значні переваги над фронтальною та індивідуальною.
Так, у групах студенти залучаються до колективної
творчої діяльності, осмисленого спілкування і взаємодії,
розподілу праці між членами групи, таким чином
здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль. Суть
інтерактивних методів полягає у тому, що навчальний
процес відбувається за умови постійної, активної
взаємодії всіх студентів-медиків. «Це співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і учитель є рівноправними, рівнозначними субʼєктами навчання» [2, с.32].
До основних інтерактивних методів навчання належать: робота у групах, дискусії, мозкові штурми, рольові
ігри, аналіз історій і ситуацій, виготовлення постерів та
ін. Для вивчення української мови як іноземної у
закладах вищої освіти медичного профілю найефективнішими є такі інтерактивні методи, як роботи у групах та
дискусії, адже вони спрямовані перш за все на розвиток
мовлення, вміння донести свою думку чужою мовою.
Часто, вивчаючи іноземну мову, студент «боїться» нею
спілкуватися, навмисно уникає ситуацій, коли потрібно
висловлювати свої погляди, вважаючи, що йому може не
вистачити знань та навичок. Завдання викладача –
допомогти студенту подолати мовний барʼєр, Роботу
у групах та дискусії доцільно проводити серед студентів,
які вже володіють мовою на певному рівні, які
перебувають на Україні рік або більше. Наприклад,
студентам-медикам можна запропонувати обговорити
нетрадиційні або народні методи лікування, організувати дискусію, під час якої кожен студент повинен
висловити свою думку, навести аргументи, приклади, які
б підтверджували його позицію. Наприклад, для дискусії
можна запропонувати таку вправу:
Дискусія. Прочитайте текст. Обговоріть питання,
подані нижче.
1. Що ви знаєте про мануальну терапію? Ще
Гіппократ застосовував мануальну терапію, коли лікував
у своїх пацієнтів вивихи, переломи.
2. Чи схвалюєте ви діяльність мануальних терапевтів? Адже часто вони ставлять діагноз наосліп, а один
неточний рух може нашкодити хворому.
3. Народні цілителі-костоправи: за і проти!
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Микола Андрійович Касьян
Микола Андрійович Касьян (1937–2009) заснував
мануальну терапію в Україні. Він ставив діагнози без
рентгену, а потім пальцями лікував різні захворювання
хребта.
Ім‟я Миколи Касьяна було занесено до Книги рекордів
Гіннеса, тому що він вправив хребетні диски аж 41-й
тисячі 251 хворому, серед яких 19 тисяч 359 дітей (по
172 диски в день). А загальна кількість його пацієнтів на
той час сягала 2-х мільйонів, це були люди з усього світу.
Відомий цілитель пояснював, що секрет його успіху
прозорий. По-перше, навчаючись у Харківському медичному інституті, він дуже добре засвоїв анатомію та
патанатомію, по-друге, він отримав безцінні знання від
свого батька та діда, які були костоправами, по-третє,
це неабияка чутливість пальців і вміння відчувати хворобу.
Дискусії ефективно проводити у групах, особливо,
якщо є обмеження у часі. Цей метод навчання стимулює
вільний обмін думками, інколи студенти можуть краще
проявляти себе в межах групи, адже в меншій аудиторії
людині, як правило, легше висловлюватися. Крім того,
цей метод навчання сприяє активному слуханню, розвиває такі риси характеру, як співпереживання й толерантність. При застосуванні роботи в групах викладач,
враховуючи особливості колективу, повинен поділити
клас на групи (з 3–6 чоловік), чітко сформулювати
завдання та окреслити часовий проміжок, впродовж
якого студенти будуть працювати разом. Учасники групи
обирають лідера, який на основі спільного обговорення
проблеми буде виголошувати доповідь. Цей метод
навчання варто застосовувати серед студентів-медиків
при вивченні різних захворювань українською мовою:
учасники групи називають симптоми певної хвороби,
а доповідач описує цілісну картину захворювання. Так,
при вивченні дитячих інфекційних хвороб можна поділити
студентів на групи, кожну з яких попросити описати
певне захворювання (дифтерія, кір, скарлатина, вітряна
віспа та ін.), назвати їх спільні й відмінні риси. Наприклад, для роботи в групах можна застосувати таку вправу:
Визначте відмінні / спільні ознаки бактерій і
вірусів. Обґрунтуйте свою відповідь. Скажіть, які з
цих мікроорганізмів є більш небезпечними?
 внутрішньоклітинні організми;
 міжклітинні організми;
 тривалість захворювання більше 10 днів;
 тривалість захворювання від 2 до 10 днів;
 більшість з них абсолютно нешкідливі для людей, а
деякі дуже корисні;
 не можуть розмножуватися поза організмом
людини;
 можуть розмножуватися як у тілі людини, так і в
навколишньому середовищі;
 проходять
без особливого лікування, імунна
система бореться з ними;
 лікують антибіотиками;
 проти них антибіотики не діють;
 передаються контактно-побутовим способом: з
шкіри на шкіру та з шкіри на продукти;
 передаються повітряно-крапельним шляхом;
 проникають до організму людини переважно через
слизові оболонки;
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 викликають застуду, СНІД, грип, вітряну віспу
тощо;
 викликають харчове отруєння, виразки, менінгіт,
пневмонію тощо;передаються через рідини організму:
кров, сперму і слину.
Рольова гра – неформальна постановка, під час якої її
учасники експромтом розігрують сценки з життя. Студенти виконують певні ролі, уявляють себе вигаданими
персонажами, які відображають реальні життєві ситуації.
Цей метод навчання особливо важливий для підготовки
студента-медика до практики у лікарні. Так, майбутні
лікарі можуть обіграти сцену «У лікарні», де пацієнти,
лікарі різного профілю, медсестри та медичний персонал
промовляють певні репліки. Це ефективний метод апробації різних моделей поведінки «під маскою», який
суттєво розвиває мовні навички. На І курсі, коли
студенти пристосовуються до нових умов життя, вивчають предмети побуту, варто застосовувати такі
ситуативно-рольових ігри: «Розмова у вагоні», «У продуктовому магазині», «У таксі», «Ми заблукали»,
«Вибачте, як пройти до…», «У банку», «На пошті»,
«У аптеці», «Купуємо сувеніри», «У театрі» та інші.
Аналіз історій і ситуацій – докладний розбір реальної
або вигаданої історії, в якій описано, що сталося в житті
конкретної людини чи групи людей. Цей метод дає
змогу студентам-медикам проаналізувати й обговорити
ситуації, з якими вони можуть зіткнутися в реальному
житті, наприклад, у лікарні чи поліклініці. Цей метод
доцільно застосовувати серед студентів старших курсів
при обговоренні анамнезу хворого.
Крім того, виділяють низку інтерактивних вправ, які
є надзвичайно ефективними при вивченні української
мови як іноземної, як-от: «Закінчи речення», «Вилучи
зайве», «Роз‟єднай слова», «Поєднай слова», «Підбери
правильний термін» «Алітерація імені» (ефективно
використовувати цей метод при організації знайомства
групи або при вивченні теми «Зовнішність і характер
людини»), «Заверши фразу», «Асоціації», «Правда чи
неправда» та ін. Наприклад,
Мовна гра «Правда чи неправда?». Свої відповіді
поясніть та аргументуйте з медичної точки зору.
1. Радикуліт зазвичай уражає людей віком 30–50
років.
2. Характерними ознаками плоскостопості є швидка
втомлюваність і больові відчуття в ногах під час
ходіння.
3. Приблизно у 80% усіх випадків сколіозу причина
викривлень хребта невідома.
4. Сильний сколіоз призводять до зменшення об‟єму
грудної клітки і черевної порожнини.
5. Одним із симптомів артриту є хрускіт кісток.
Підкресліть «зайве» слово.
1. Спори, грибки, бактерії, ритексії, віруси,
2. Блохи, воші, бджоли, кліщі, комарі.
3. Паразитолог, вірусолог, травматолог, інфекціоніст, гельмінтолог.
4. Антибіотики, вакцини, вітаміни, імуноглобуліни,
бактеріофаги.
5. Грип, парагрип, ГРВІ, дифтерія, гіпертонія.

Засвоєнню граматики – теперішнього часу дієслова
сприятиме така вправа:
Вставте особові займенники:
1. …слухає. 2. …робимо. 3. … читаю. 4. …пишете.
5. …снідають. 6. …лежимо. 7. …знаєш. 8. …висить.
9. …відповідаємо.
10. …вивчають.
11. …люблю.
12. …сидить [3, с.86].
Дослідження, проведені Національним тренінговим
центром (штат Меріленд, США), доводять, що інтерактивне навчання уможливлює різке збільшення відсотка
засвоєння матеріалу, тому що впливає не лише на свідомість учня або студента, а й на його почуття та волю [7].
Одними із прогресивних інноваційних методів
вивчення іноземної мови, у томи числі української, є
технічні засоби навчання – комп‟ютерні та мультимедійні технології, мережа Internet.
Технічні методи навчання відкривають перед студентами доступ до нових джерел інформації, підвищують їх
мотивацію до отримання знань іноземною мовою,
ефективність самостійної роботи, відкривають нові
можливості для реалізації креативності. Викладання
іноземної мови за допомогою технічних засобів має
неабиякі переваги – дає можливість обирати темп та
рівень завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та поповнення словникового запасу.
Також до безумовних переваг цього методу можна
віднести можливість використання інтерактивних відеота аудіороликів при навчанні усному мовленню.
Демонструючи схеми, фото та малюнки за тематикою
мовного спілкування, реалізується принцип наочності.
Застосування технічних засобів створює умови для
інтерактивного спілкування, що сьогодні є найважливішою складовою навчального процесу, з їх допомогою
викладач може подати інформацію в абсолютно новій та
ефективній формі, зробити її більш повною, цікавою та
наближеною до тематики спілкування. Мультимедійні
технології дозволяють розробити яскраві та більш цікаві
вправи на говоріння. Для студентів-медиків вивчення
української мови як іноземної із застосуванням технічних засобів має певні переваги: цікаво мати справу
з джерелами нових видів отримання інформації. Використання мультимедійних технологій дозволяє студентам
самостійно готувати міні-проекти за тематикою заняття
та презентувати їх.
Так, програма Power Point допомагає створити цікаві
презентації, для того, щоб цікавіше подати новий
матеріал. Ця програма дає можливість педагогові створити
анімаційний опорний конспект уроку, включити відео- і
аудіофрагмент, зобразити в динаміці якесь явище,
подію, що допоможе студентові-іноземцю легко засвоїти
новий лексичний чи граматичний матеріал. Особливо
ефективним є використання презентацій під час вивчення нової лексики з тем «Частини тіла людини»,
«Внутрішні органи», «Парні органи», «Системи органів
людини» тощо.
Інтернет-технології можуть успішно використовуватись на заняттях з української мови як іноземної для
пошуку студентами додаткової інформації з теми, що
вивчається, для збору даних при створенні презентації.
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Викладачі ж можуть використовувати технічні засоби
для перевірки рівня знань студентів – робота з різноманітними онлайн-тестами. Сьогодні існує багато онлайнсловників, додатків та сайтів для вивчення іноземних
мов, у тому числі української, які легко завантажити
у телефон чи компʼютер і застосовувати, коли зʼявляється вільний час. Вони суттєво полегшують засвоєння
як лексичного, так і граматичного рівнів мови і можуть
стати у нагоді передусім для тих студентів, які тільки
почали вивчати українську мову як іноземну. Можемо
запропонувати такі сайти для вивчення української мови
як іноземної:
http://ilanguages.org/ukrainian.php,
https://www.loecsen.com/en/learn-ukrainian,
https://www.ukrainianlessons.com,
http://www.funkyukrainian.com,
де подано матеріали від фонетики до синтаксису.
Студенти часто використовують додатки для синхронного перекладу тексту, що має як позитивне, так і
негативне значення. Такий вид роботи, з одного боку,
обмежує використання словників, але, з іншого, економить
час та допомагає студенту зрозуміти, як певні граматичні конструкції можна перекласти українською, а
отже, допомагає усвідомити певні алгоритми перекладу.
«Перекладний метод пропонує вивчення граматичних
явищ, аналіз і свідоме конструювання одиниць мови,
набуття навичок писемного й усного мовлення на основі
текстових зразків. Однак, слід звернути увагу, що
зосередженість на граматичній темі, постійний переклад
рідною мовою має цінність для підготовки перекладачів,
але не сприяє інтенсивному розвитку вмінь усного
мовлення і не дає змоги вільної комунікації в нерідному
середовищі» [1, c.10].
Наразі аудіювання вважається одним з найефективніших методів навчання, який суттєво удосконалює
комунікативні компетенції студента. Виділяють так
звані аудіолінгвальні та ауділвізуальні методи навчання,
які можна реалізувати саме за допомогою технічних
засобів навчання. «Якщо в аудіолінгвальному методі
головним каналом сприймання є слуховий, то аудіовізуальний додає до нього ще й зоровий, інтенсивно
використовуючи обидва» [1, с.10]. Студентам закладів
вищої освіти медичного профілю при вивченні української мови як іноземної можна запропонувати переглянути
фільм на медичну тематику або цікавий репортаж, який
стосується практичної медицини чи анатомії. Такий вид
навчальної діяльності спрятиме розвитку мовних навиків та розширенню професійного кругозору майбутніх
лікарів.
Висновки. «Українська мова для іноземних студентів у
вищих навчальних закладах медичного профілю є не
тільки навчальним предметом, а й освітньою дисципліною, засобом всебічного розвитку впродовж життя,
провідником майбутніх фахівців у їхньому становленні
як професійних особистостей, що можуть брати участь у
діалозі культур» [4, с.12].
Перед викладачем у закладах вищої освіти медичного профілю постає завдання створити такі умови
вивчення української мови як іноземної, щоб студенти
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могли активно послуговуватись нею як в усіх сферах
суспільного життя, так і в професійній діяльності,
оскільки іноземні студенти використовують мову і як
інструмент набуття професійних знань, і як засіб
повсякденного спілкування. Таким чином, щоб зробити
традиційні заняття з української мови як іноземної для
студентів-медиків цікавішими, підвищити ефективність
навчального процесу та засвоєння матеріалу варто застосовувати інноваційні методи навчання.
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INNOVATIVE METHODS OF TEACHING UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN IN HIGHER MEDICAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
In article innovative methods of teaching Ukrainian as a foreign language in higher medical educational institutions are
described. The relevance of scientific research is due to the need for modernization and improvement of medical education in
Ukraine for foreigners, the search for methods of teaching the Ukrainian language as a foreign language, which would
improve the ways of mastering the subject. The purpose of the article is to analyze the new methods of teaching Ukrainian as a
foreign language and determine the most effective ones. The following methods have been used in scientific research:
descriptive, observation of linguistic facts, comparable.
The combination of traditional and innovative methodological approaches in teaching Ukrainian as a foreign language
will heve improved students‟ knowledge in this subject.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В ЗЗСО
У статті розглянуто деякі аспекти попередження булінгу в закладах загальної середньої освіти.
З‟ясовано зміст понять: «булінг», «особливості прояву булінгу», «антибулінгова програма». Виявлено
механізм прояву булінгу, коли діти, які не можуть приховати своєї незахищеності, можуть спровокувати
напад з боку агресора. Розкрито основні методи та форми роботи, такі, як: моніторинг та аналіз булінгу
в ЗЗСО, розроблення плану роботи щодо профілактики булінгу, тематичні тренінги, семінари,
конференції, в тому числі проведення форум – театру. Запропоновано на розгляд витяг із «Комплексноцільової програми з профілактики булінгу в ХЗОШ І–ІІІ ст. № 126. За умови застосування зазначених
методів та форм, проблему насильства в закладі загальної середньої освіти може бути вирішено.
Ключові слова: булінг, структура булінгу, механізм прояву булінгу, антибулінгова програма.
Постановка проблеми. Питання протидії булінгу
останнім часом стоїть дуже гостро в педагогічному та
учнівському колективах закладів загальної середньої
освіти. Закордонні вчені надали данні, за якими шкільному булінгу в різних формах піддається від 40% до 50%
учнів. Як правило, знущання часто бувають нетривалими,
але іноді постійне цькування з боку однолітків може
призвести до трагічного фіналу.
Останнім часом 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17
років стикалися з проблемою булінгу протягом останніх
трьох місяців – 24% дітей цькували, а 48% навіть нікому не
розповідали про ці випадки. [1] Саме тому створення
сприятливих психолого-педагогічних умов є пріоритетним
завданням кожного керівника закладу освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із
напрямів формування психолого – педагогічних умов для
управління закладом освіти є порфілактика таких явищ
серед дітей та учнівської молоді як булінг, кібербулінг,
секстинг, тощо. Тема насильства та цькування почала бути
актуальною вже на початку XX сто-ліття, але більш значні
дослідження почалися лише близько 30 років тому на
Заході. Новаторами в цій області виступили науковці
Скандинавських країн (Roland E., Olweus D, Lane D.A.,
O‟Moore M., Hillery B., Tattum D., Rigby K., Вайнгартен K. і
ін.). Д. Лейн і Э. Міллер асоціюють булінг із цькуванням.
Ґрунтовніше проблему насильства, зокрема зневажання
одних учнів іншими висвітлили закордонний вчені,
зокрема І. Бердишев, І. Кон, X. Лейманн, К. Лоренц, та ін.
Цілком логічно, що виникає необхідність захистити,
убезпечити, запобігати наслідкам впливу на особистість
несприятливих факторів і чинників.
Мета даної статті – розглянути аспекти попередження
булінгу в ЗЗСО, дослідити ефективність впровадження
антибулінгової програми та методів профілактики булінгу
в закладах освіти.
Виклад основного матеріалу. У педагогічному колективі, зокрема серед учнівської молоді, наразі існує серйозна
проблема – проблема конфліктів, яка при невирішеності
стає більш серйозною загрозою та перетворюється у булінг.
В Законі України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу»
«Ст.1.п. 3-1 дається таке визначення булінгу. «Булінг –
моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій
формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати

страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що
мають ознаки свідомого жорстокого ставлення» [2].
Інші дослідники трактують явище «булінгу» таким
чином. На думку І. Кона, «булінг – це залякування, фізичний або психологічний терор, спрямований на те, щоб
викликати в іншого страх і тим самим підпорядкувати його
собі» [3]. У свою чергу, І. Бердишев визначає булінг як
«свідоме, тривале насильство, що не носить характеру
самозахисту і виходить від однієї або декількох осіб» [4].
На наш погляд, в рамках управління учнівським
колективом, найбільш підходить визначення булінгу, яке
запропоновано Глазманом О.Л. Він у своїй роботі наводить наступне визначення, запропоноване Національною
асоціацією шкільних працівників США. «Булінг – це
динамічні і повторювані моделі вербальної або невербальної поведінки, вироблені одним або декількома учнями
щодо іншого учня, причому прагнення завдати шкоди є
навмисним, а також є реальна або уявна різниця в силі» [5].
На сьогодні виявлено, що булінг пов‟язаний з власним
психологічним негараздом булерів. Тобто, в основі
жорстокого поводження булерів лежить травматичний
досвід, отриманий самим нападником.
Таким чином, булінгом можна вважати умисну дію, що
повторюється, це фізичне або психологічне насильство з
боку однієї особи або групи осіб, які мають певні фізичні
або психологічні, переваги щодо жертви, і яке відбувається
переважно в учнівських колективах з певною метою,
бажанням заслужити авторитет.
Для того, щоб ретельно розглянути проблему шкільного булінгу і способах її подолання, необхідно хоча б
коротко розглянути його структуру, функції, основні умови
і механізми прояву.
Соціальна структура булінгу, найчастіше, має в собі
наступні елементи: переслідувача (булера), послідовників
булера, жертву, спостерігачів, пасивних одобрювачів та
захисників жертви.
Як правило, діти та підлітки, які стають булерами,
мають велику схильність до лідерства, яка може
проявлятися у вигляді агресії стосовно інших. Такі діти
емоційні та можуть поводити себе зухвало не лише до
своїх однолітків, а й до дорослих людей. Булери не бачать
себе кривдниками, вони не мають жалю до своїх жертв та
вважають, что ті, кого вони третують, самі винуваті через
свою поведінку та слабкість.
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агресії, таких як, фізична або психологічна агресія, фінансове
чи, навіть, сексуальне насильство, в тому числі й кібербулінг.
Отже, булінг є досить складним явищем та не має однозначного пояснення чи універсальних способів подолання
та запобігання. Одні вчені вивчають переважно індивідуальні, особистісні властивості буллі і їх жертв, інші –
соціально-психологічні процеси булінгу і віктимізації (як
одна дитина робить своєю жертвою іншого), треті – макроі мікросоціальної закономірності відповідних груп і
товариств (чому одні школи і колективи більше сприяють
буллінг, ніж інші).
Виходячи з теоретичних та практичних аспектів дослідження булінгу, ми пропонуємо комплексно-цільову
програму профілактики булінгу в ХЗОШ І–ІІІ ст. № 126,
метою якої є побудування системи управління закладом
освіти таким чином, щоб запобігати різним проявам булінгу в
учнівському колективі. Програма виконує такі завдання:
збір інформації про чинний стан психологічної безпеки в
закладі освіти та пропозиції щодо впровадження превентивних методів, щодо булінгу; залучення кожного вчителя
до профілактики булінгу в класних колективах та закладу
освіти в цілому; ознайомлення учнів та їх батьків з поняттям булінгу та методами його профілактики в закладі освіти.
Методами, які використовуються в ході реалізації
програми є: моніторинг, застосування IT-технологій,
розроблення плану роботи щодо профілактики булінгу,
проведення тренінгів для учнів, вчителів та батьків,
проведення форум-театру, залучення до роботи представників Національної поліції та Ювенальної юстиції.
Фрагмент комплексно-цільової програми наведено
в таблиці 1.
Таблиця 1
Фрагмент комплексно-цільової програми з профілактики булінгу в ХЗОШ І-ІІІ ст.№126

Діти, які стають жертвами булінгу, як правило мають
низьку самооцінку, вони невпевнені у собі, емоційно
нестабільні, їх легко можна довести до сліз. Такі діти більш
замкнені та мають мало друзів чи зовсім їх не мають, а
також слабкі фізичному плані.
Спостерігачі, в свою чергу, відчувають себе безсилими
у випадку булінгу. Вони можуть співчувати жертві, проте
не вмішуються через страх стати також жертвою. Ці діти
можуть відчувати провину через свою бездіяльність.
Однією з умов прояву булінгу є негативний соціальнопсихологічний клімат в учнівському колективі, протиборство між формальним і неформальним лідером,
ворожнеча між окремими неформальними групами,
негативні риси характеру та деякі особливості особистості
(егоїзм, недостатні самовладання та витримка, завищені
самооцінка та рівень домагань, тривожність), наявність
психологічних бар‟єрів.
Жертвами булінгу частіше стають чутливі, емоційні
діти, які не здатні постояти за себе або діти, яким не
властива агресивна поведінка, які не вміють демонструвати впевненість і відстоювати її. Найімовірніша
жертва булінгу – це учень, який намагається удати, що
його не зачіпає образи чи жорстокий жарт, але обличчя
видає його (воно червоніє або стає дуже напруженим).
Механізми прояву булінгу мають в собі форми, в яких
виражається буллінг в школі. Так, Д. Лейн [6] виділяє психічне та фізичне насильство; Т. Мерцалова [7] виділяє насильство фізичне, емоційне, вербальне, психічне і сексуальне.
Шкільне насильство містити різні дії кривдника
стосовно жертви, але всі вони спрямовані, на те, щоб
принизити жертву булінгу з використанням різних форм
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Реалізація даної програми розрахована на період 2019–
2020 навчального року. На теперішній час педагогічний
колектив вже приступив до її реалізації. В рамках
проведеного анкетування, в якому взяли участь 70 членів
педагогічного колективу, 80% вчителів сприйняли подану
ініціативу позитивно, 15% – мають сумніви, щодо її
ефективності, 5% – сприйняли дану пропозицію негативно.
Проте, всі члени педагогічного колективу погодилися із
тим, що варто спробувати реалізувати антібулінгову
програму в закладі освіти. Для цього створено систему
методичної роботи, яка охоплює різні форми, методи
роботи з педагогічним колективом. В ЗЗСО доцільно
використовувати такі форми роботи, як тематичні наради,
семінари, конференції, педагогічні ради за темою
профілактики булінгу, тренінгові заняття з вчителями.
Висновки і перспективи. Сьогодні можна стверджувати, що прояви булінгу пов‟язані із психологічним
негараздом самих булерів, адже в основі жорстокого
поводження дітей і підлітків лежить власний травматичний
досвід. З‟ясовано, що булінг досить складне явище, його
важко подолати, проте можливо попередити. Наразі,
шкільний булінг є соціально-педагогічною проблемою та
потребує скорішого вирішення. Управління діяльністю в
закладі загальної середньої освіти щодо запобігання
насильству повинно складатися з чотирьох етапів:
планування роботи, зокрема аналізу наявної ситуації;
розроблення комплексно*програми; реалізації програми;
постійного моніторингу й оцінювання. Дії, спрямовані на
попередження (запобіжні або превентивні), є одним із
ключових елементів комплексно-цільової програми. Вони
розробляються на основі аналізу ситуації в школі.
Важливо, щоб при розробленні програми було акцентовано
увагу як на проблемі насильства щодо дітей, так і на
проявах принизливого для гідності поводження та
дискримінації.
Таким чином, урахування всіх вище зазначених
чинників дасть змогу подолати проблему насильства в
закладі освіти та допоможе керівникові створити відповідні
психолого-педагогічні умови для профілактики булінгу.
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SOME ASPECTS OF BULLING PREVENTION
The article deals with some aspects of bullying prevention in general secondary education institutions. The contents of the
concepts: “bulling”, “features of manifestation of bulling”, “anti-bulling program” have been clarified. The mechanism of the
manifestation of bullying is revealed when children who cannot hide their insecurity can provoke an attack by an aggressor.
The basic methods and forms of work are revealed, such as: monitoring and analysis of billing in the WSO, development of a
plan of work on prevention of billing, thematic trainings, seminars, conferences, including holding a forum – theater.
An excerpt from the «Comprehensive-targeted program for the prevention of bulling in the HZOSh I–III Art. № 126 is
proposed for consideration. Provided these methods and forms are applied, the problem of violence in general secondary
education can be solved.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF ACADEMIC MOBILITY
FOR FUTURE BACHELORS IN INTERNATIONAL RELATIONS
The article describes the peculiarities of professional training of future bachelors in international relations at
the National Aviation University; program documents of the Bologna Process are analyzed in the context of defining
the tasks of formation of academic mobility as a basic principle of creation of the European Higher Education Area;
the innovations in the legal support of academic mobility realization in Ukraine as a legal basis for the formation of
academic mobility for future bachelors in international relations in the process of professional training have been
determined.
Key words: academic mobility, Bachelors in International Relations, the Bologna Process, the European Higher
Education Area.
Problem formulation. The current stage of development
of higher education in many countries of the world is marked
by a number of trends, among which the expansion of
academic mobility is one of the significant ones. The
phenomenon of academic mobility is increasingly aroused
by the interest of researchers in various fields of knowledge –
philosophy, economics, sociology, state administration,
pedagogy, etc. This is due to the fact that there is an active
search for scientific approaches to the analysis of this
phenomenon, which will open the prospect not only of
objective control over its course, but also of finding
mechanisms for its effective management, in particular at the
institutional level. Thus, the National Aviation University's
Education Cooperation Internationalization Strategy 2018–
2028 [12] stipulates that improving the academic mobility of
students and scientific staff of the institution will facilitate
integration into the European and global educational space.
In view of this, the scientific interest for us is to study the
formation of academic mobility of students at the National
Aviation University (NAU), including bachelors in
international relations, in the process of professional training.
Review of recent research and publications. Studying
information sources revealed that the influence of the
Bologna process on the development of higher education in
Ukraine, the deployment of academic mobility of students
and tutors, particularly in the frame of the Bologna process,
was investigated by V. Bobrytska [2; 3; 4], O. Kozievskaya
[6], A. Kolot [7] and others. However, no research has been
done on the academic mobility of bachelors in international
relations in the context of the Bologna reforms, which has
actualized the implementation of this scientific investigation.
Article purpose and task formulation. Since the launch
of the Bologna Process in Ukraine has had a significant
impact on the development of national and international
academic mobility, the aim of the study is to substantiate the
impact of Bologna reforms on the formation of academic
mobility in bachelors in international relations. In our view,
the achievement of the goal will be facilitated by the
following tasks:
1) to characterize the peculiarities of professional
training of future bachelors in international relations at
NAU;

2) to analyze the programming documents of the
Bologna Process in the context of defining the tasks of
forming academic mobility as a basic principle of the
creation of European Higher Education Area (EHEA);
3) to find out innovations in the normative-legal support
of realization of academic mobility in Ukraine as a legal
basis for formation of academic mobility for future bachelors
in international relations in the process of professional
training.
Statement of main material. Due to the outlined tasks
of the research, we will determine the peculiarities of the
professional training of future bachelors in international
relations at NAU. First of all, according to the List of
branches and specialties by which higher education
applicants are coached [9], at the Faculty of International
Relations at NAU in 2019–2020. Preparation of future
bachelors in international relations is carried out according
to educational and professional programs (EPP) «International Business», «International Economic Relations»,
International Law», «International Information», «International Relations» [15].
The peculiarity of the professional education at NAU,
students studying under the EPP in the branch of
international relations is the orientation to a high level of
fundamental and practical training as a leading factor in the
formation of a future specialist general and special
competences in the field of international economic, legal and
information activities. Contemporary specialists in
international relations need to work effectively both in the
domestic and international global environment, determined
by the volatility, mobility, and competitive rates in the labor
market. They are needed everywhere, where the foreign
capital is invested, where foreign investments are used, in
particular in the insurance business, stock exchange, agrarian
industry and so on.
As international relations specialists need to know the
basic principles and norms of international business and law,
possess the skills to advance successfully into the world
markets with competitive domestic products, to be
competent in the analysis of market conditions, and in
addition to communicate effectively with foreign colleagues,
so that students at the stage of training at the HEP, should
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acquire such education that would make them be successful
in a particular field. In the view of this, the emphasis in the
implementation of the EPP of the Faculty of International
Relations at NAU is the emphasis on the deep knowledge of
the theory and practice of international relations, the student
knowledge of foreign languages, which opens the prospect
of employment in branches of international companies in
Ukraine, joint ventures or commercial firms specializing in
foreign economic activity, investment sphere, wishing to
enter foreign markets, etc. Therefore, the staff faculty of
International Relations at NAU strive to provide students of
different levels of education, including the first (bachelors),
professional training, which will be a powerful basis for
solving the complex problems of ensuring the economic
growth of the country, increasing international relations in
Ukraine and leading countries of the world, eliminating
poverty and raising the standard of living of the population.
Students and staff of the Faculty of International
Relations at NAU strive for realization of the priority tasks
outlined in the University Development Strategy until 2030
[13], one of which is «Internationalization. Development
international relations and strategic partnerships». NAU's
ambitious plans include a number of activities:
– expanding the geography of countries whose citizens
are interested in exporting educational services to increase
the number of foreigners and stateless people by at least 10%
of the total number of university students [13];
– development of cooperation with leading international
organizations, notably aviation direction (globally with
ICAO, IATA, ACI, IFATKA, regionally with ECAC,
EASA, EUROCONTROL) [13];
– creation of at least 5 international scientific-educational
consortiums (International Aviation-Space ScientificEducational Consortium, etc.) [13];
– creation of an effective mechanism for entitlement both
to academic mobility and the participation in other grant
programs for all participants of the educational process by
providing more academic mobility programs and increasing
the number of professional staff participating in international
programs – by 10% annually (HORIZON 2020, ERASMUS +,
FULLBRIGHT, etc.) [13];
– an increase in the number of partner contacts with
student communities in Ukraine and abroad [13].
It is important to note that the formation of academic
mobility for bachelors in international relations at NAU is
based on the documents of the Bologna Process [5; 15].
We briefly characterize them.
The deployment of academic mobility in the united
Europe is associated with the Joint Declaration of Ministers
of European Education (Bologna, Italy, 1999) [14]. The
document outlines the fundamental principles of creating
«Europe of knowledge» and describes the means of their
implementation, the positions for closer relations between
European countries towards the development and the
strength of their scientific, technological, intellectual, social
potential, academic and cultural enrichment [14].
According to the processes of globalization, the
convergence of national educational systems plays a
significant role in forming the global profession market, the
Bruges-Copenhagen Process was launched and organized at
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the Copenhagen Meeting of Ministers of Education with
31 countries of the European Community (2002). As a
result, the Copenhagen Declaration was adopted and
approved by the European Commission [5]. We point out the
strategic goals in the field of higher education should be
primary defined for ensuring academic mobility in Ukraine:
– creation of a common format of documents for
competences and qualifications, such as EuroCV, diploma
supplement, certificate, (Certificate, Diploma Supplement,
DS), euro passport (Europass-Training), etc;
– development of a credit transfer system for higher
education and training, which is based on the ideas of the
European Credit Transfer and Accumulation System
(ECTS);
– defining common criteria and principles for quality
assessment in higher education and training, which should
form the basis for formulating recommendations (common
approaches) for assessing their quality;
– development of common criteria and principles for
recognition the results and for recognition of non-formal
education;
– providing guidance on approaches to the development
of human skills throughout life (suggested the creation of
special consulting services and information materials to
facilitate citizens access to long-term education [4, p.235]).
We believe that the real steps towards the development
of student and staff mobility were made during the adoption
of the Communiqué of the Conference of Ministers of
Higher Education of European Countries, Bergen (Norway,
2005) [1], Communiqué of the Conference of Ministers of
European Countries, responsible for Higher Education,
London. (United Kingdom, 2007) [8], Communiqué from
the Conference of European Ministers, responsible for
higher education, Leuven and Louvain-la-Neuve (Belgium,
2009) [17]. In these documents, improvement of the
academic mobility of students and staff was suggested by:
enhancing the attractiveness of the EHEA; visa support,
improvement of financial security, providing the grants;
creation conditions for increasing the number of joint
programs and introduction of flexible training programs;
increasing the responsibility of all HEP for ensuring the
mobility of teaching staff and students; definition of mobility
measurement and monitoring of mobility indicators, etc. [2,
p.235-236].
The adoption of the Budapest-Vienna Declaration on the
establishment of the EHEA (Budapest-Vienna, March 12,
2010) started a new phase in the development of academic
mobility as a principle for forming European Higher
Education and Research Spaces [5], which was embodied in
the Communiqué of the Bucharest Conference (Bucharest,
Romania, 2012) [16]. The result of this phase was the
determination of the national responsibility of the Bologna
countries participating in higher education as a priority
objective for the development of the EHEA. Therefore, the
solution of the issue of academic mobility development was
entrusted to each country and depended on its national
policy and strategy for the development of higher education
in accordance with national priorities.
It should be noted that the legal support documents
regulations of European countries more support the
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academic mobility in the context of education and teaching,
and, therefore, they are aimed at academic mobile student
problem solving, studying in bachelor and masters (rarely
PhD) programs or professional mobility of scientists and
tutors for the purpose of teaching in HEP abroad. Moreover,
the attractiveness of abroad education depends on successful
problem solving of visa policy, creating employment
opportunities during the education and further on the chosen
specialty.
The difficulty of attracting foreign students to study
abroad is largely due to the objective requirement of
language proficiency. Therefore, many countries, relying on
the legal support documents regulations, encourage the
introduction of the English language and, at the same time,
emphasize that teaching English does not preclude
knowledge of the language of the country of education.
Thus, in achieving the goal of the Bologna reforms, the HEP
has a responsibility to provide students and tutors with
opportunities to improve their academic and labor market
mobility. It will provide: expansion of the international
academic and student community; the emergence of new
prospects for the development of human resources;
improvement career chances of graduates; mastering training
programs that the national HEPs do not offer; harmonization
of national and international education, education quality
processes; creation of an open EHEA [4, p.272].
We would like to add that during the meetings of the
Ministers of Higher Education of the Bologna participant
countries, the main tasks of creating a common educational
space in Europe were formulated and are extremely relevant
now: 1) introduction of a three-level education (bachelor,
master, doctoral – PhD); 2) introduction of a credit system
(European Credit Transfer and Accumulation System –
ECTS); 3) creation and implementation of national
qualification specialties comparable to the European metaframeworks – the qualifications framework for the European
Higher Education Area (EHEA) and the European
Qualifications Framework for life; 4) quality control of
education in accordance with European standards and
recommendations for quality assurance in the EHEA;
5) expansion of mobility as a priority of the Bologna
Process; 6) introduction the European Diploma Supplement
in HEP as an important instrument of the Bologna Process;
7) ensuring employment of graduates; 8) ensuring the
attractiveness of the European education system.
We are to pay attention that the Paris Comminiqué [10]
states in 2018–2020, the priorities for assessment quality of
EHEA cooperation are the following: a tree-level system
compatible with the meta-framework of EHEA
qualifications at the first and at the second ECTS cycles;
compliance with the Lisbon Convention on the recognition
of qualifications; ensuaring the quality of education in
accordance with the EHEA standarts and guidelines [10]. In
the text of the Paris Communiqué (2018) [10] the academic
mobility of students is accompanied by the individualization
and asynchrony of the educational process and is fully
implemented in the educational systems of the countries
participating in the Bologna ECTS process.
An innovation in the legal support for the development of
academic mobility in the national territories of higher

education was the «Regulation of the right to academic
mobility», approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine
Resolution No. 579 of August 12, 2015 (hereinafter – the
Resolution) [11]. Due to the paragraph 2 of the Decree [11],
the objectives, tasks and general rules for securing and
exercising the right to academic mobility are defined in
accordance with the basic principles of the Joint Declaration
of Ministers of Europe «European Space in Higher
Education» (Bologna, 1999) [11]. In addition, the provisions
of the Decree [11] stipulate that the right to academic
mobility may be implemented both in Ukraine and abroad.
Therefore, at the place of realization, academic mobility is
internal, when it takes place in Ukrainian HEPs (scientific
institutions) – partners within Ukraine, as well as
international – when the right to it is exercised by domestic
participants in the educational process in HEPs (scientific
institutions) – partners outside Ukraine, as well as foreign
participants in the educational process in domestic HEPs
(scientific institutions) [11].
It is important for students in HEP, including bachelors
in international relations at NAU, to standardize the basic
types of academic mobility, in particular degree and credit
mobility [11].
It is important for Ukraine to keep in mind that, in the
context of the effectiveness of national strategies for the
development of academic mobility, there should be a
delimitation of its types. In particular, it is advisable to
differentiate academic mobility into different programs
(bachelor, master, doctorate PhD), to define goals
(internships, training, etc.), to establish separate approaches
to financing domestic and international mobility, to outline
its geopolitical orientation, as well as instruments for
achieving the goals [2; 3; 4].
Conclusions. The above creates a theoretical basis for
formulating a number of generalizations.
In the process of characteristics of professional training
of future bachelors in international relations at the National
Aviation University identified the main priorities, namely:
1) orientation to a high level of fundamental and practical
training as a leading factor in the formation of a future
specialist in the general and special competences in the
economics, law, information activities; 2) providing up-todate knowledge of the basic principles and norms of
international business and law; 3) providing the deep
knowledge of the theory and practice of international
relations, mastering the skills of successfully moving to the
world markets of competitive domestic products, analysis of
market conditions; 4) formation of foreign language
competence. It is substantiated that academic mobility
promotes the successful realization of the priority tasks of
professional training of future bachelors in international
relations of the University.
An analysis of the Bologna Process programming
documents revealed the strategic orientations and logic
behind academic mobility as a basic principle for the
creation of the EHEA. The clarification of the legal support
documents regulations for the implementation of the
phenomenon under study in Ukraine made it possible to
analyze the innovations identified in the «Regulations on the
implementation of the right to academic mobility» (2015).
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Therefore, students in HEP, including the bachelor in
international relations at NAU have the right to realize
within the process of professional training internal and
external, as well as degree and credit academic mobility.
The prospects of further scientific investigations are to
analyze the acquisitions and risks to the national higher
education of the internationalization process as one of the
manifestations of academic mobility.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
У статті схарактеризовано особливості професійної підготовки майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у
Національному авіаційному університеті; проаналізовано програмні документи Болонського процесу у контексті
визначення завдань формування академічної мобільності як базового принципу створення Європейського простору
вищої освіти; визначено новації у нормативно-правовому забезпеченні реалізації академічної мобільності в Україні як
правового підґрунтя формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у процесі
професійної підготовки.
Key words: академічна мобільність, бакалаври з міжнародних відносин, Болонський процес, Європейський простір
вищої освіти.
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
У статті розкрита основна мета створення інклюзивно-освітнього простору в закладах загальної
середньої освіти в контексті реалізації основних положень районного соціального проекту «Без меж».
Проаналізовано, що перспективним напрямом у сфері освіти є інтеграція осіб з особливими освітніми
потребами у систему освіти, бо їх соціальна ізоляція не лише впливає на всі сфери життя, а й не дає
можливості реалізувати здібності.
Визначено, що створений освітній простір у межах соціального проекту інклюзивної освіти «Без меж»
сприяє розвитку самореалізації, готує дитину до життя в соціумі. Обгрунтовано особистісно
орієнтований, компетентнісний підходи до навчання та виховання як пріоритетні у формуванні
толерантного ставлення до «особливих» дітей усіх учасників освітнього процесу.
Ключові слова: діти з особливими потребами, інклюзивний освітній простір, загальна середня освіта,
особистісно орієнтований та компетентнісний підходи, інклюзивна освіта, соціальний проект «Без меж».
Постановка проблеми. Упровадження інклюзивної освіти в Україні є відображенням об‟єктивних вимог,
що має на меті забезпечення прав на якісну освіту всім
без винятку громадян, у тому числі особам з особливими
освітніми потребами. Проаналізувавши дані медичного
обстеження останніх років, спеціалісти дійшли висновку, що кількість дітей з особливими освітніми потребами
щорічно зростає. Це діти з проблемами психічного та
розумового розвитку, з важкими мовленнєвими порушеннями. Третина дітей, яка пройшла обстеження
в Інклюзивно-ресурсному центрі, має направлення в спеціальні заклади загальної середньої освіти. Водночас із
різних причин батьки цих дітей віддають перевагу
навчанню в закладі освіти за місцем проживання.
Стратегія розвитку інклюзії закладу освіти – це не
просто ряд пропозицій із проведення в освітній установі
додаткових дій та ініціатив щодо учнів з особливими
освітніми потребами, у ній розкриваються способи позитивної зміни закладу відповідно до інклюзивних цінностей.
Ці зміни не є тільки альтернативою підвищення успішності учнів, вони повинні сприяти створенню справжніх
стосунків учнів і педагогів закладу освіти. Прийняття й
дотримання с формульованих у стратегії розвитку інклюзії
цінностей і принципів дозволить домогтися сталого
покращення розвитку в закладі освіти підходів, характерних для інклюзивної освіти. При такій освіті
найбільш значущими є ті способи та методи навчання, за
яких учні активно залучені в освітній процес, а здобуття
знань, умінь і навичок ґрунтується, перш за все, на
власному досвіді учнів [2]. Інклюзивна освіта є довгостроковою стратегією  від інтегрування в закладі освіти
до інтегрування в суспільстві – це і процес, і результат.
Аналіз актуальних досліджень Вивчення теоретичних джерел стосовно проблеми, яку розглядаємо,
довело, що останнім часом одним із найяскравіших
соціальних нововведень є інклюзивна освіта, засвідчило

неухильне зростання наукового інтересу до формування
інклюзивного освітнього простору.
Серед сучасних дослідників, які опікуються питанням інтеграції осіб з особливими освітніми потребами,
можна назвати О. Москалюк [3, с.173], К. Дмитренко [1,
с.100]. У їхніх наукових публікаціях висвітлюються
поняття інклюзивного простору та його створення в системі загальної середньої освіти.
Визначаючи термін «інклюзивна освіта», фахівці
проаналізували трактування, що міститься в головних
міжнародних документах: стандартних правилах урівняння можливостей інвалідів ООН, Декларації прав
дитини ООН, Саламанській декларації та програмі дій
з навчання осіб з особливими потребами, Міжнародних
консультаціях із питань раннього навчання дітей з особливими освітніми потребами тощо, – і, нарешті, дійшли
висновку, що інклюзивна освіта – це:
– включення, створення освітнього простору, яке б
відповідало потребам і можливостям кожної дитини,
незалежно від особливостей її психофізичного розвитку;
– комплексний процес забезпечення рівного доступу
до якісної освіти дітям з особливими освітніми
потребами шляхом організації їх навчання в закладах
освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих
методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей начально-пізнавальної діяльності таких дітей;
– спільне навчання і виховання дітей з особливими
освітніми потребами та їх здорових однолітків з метою
інтеграції та соціальної адаптації їх у суспільстві. Діти
з особливими освітніми потребами – це діти, котрі
мають вади опорно-рухового апарату, сенсорні порушення (сліпі та зі зниженим зором, глухі та зі зниженим
слухом) і проблеми розумового розвитку [1, с.114].
Інклюзивна освіта передбачає навчання дітей з особливими освітніми потребами у звичайних школах, де
вони можуть брати участь у житті здорового дитячого
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колективу. Навчання відбувається за індивідуальним
навчальним планом, забезпечується медико-соціальним
та психолого-педагогічним супроводом [7, с.78].
Разом з цим проаналізовано основні переваги інклюзивної освіти, а саме:
– визнання рівної цінності для суспільства всіх учнів і
педагогічних працівників;
– підвищення ступеня участі учнів в освітньому
процесі та позашкільних заходах й одночасне зменшення рівня ізольованості частини учнів;
– зміни в культурі закладу освіти з метою приведення їх у відповідність з різноманітними потребами
учнів, які навчаються в даному закладі освіти;
– аналіз і вивчення спроб подолання бар‟єрів і
покращення доступності закладів освіти для окремих
категорій учнів;
– переконання, що відмінності між учнями – це
ресурс, що сприяє педагогічному процесу, а не перешкоди, які необхідно долати;
– визнання прав дітей на отримання освіти в закладах
освіти, що розташовані за місцем проживання [4].
Таким чином, визначаємо власне трактування поняття інклюзивної освіти в закладах загальної середньої
освіти як комплексного процесу рівного доступу до
якісної освіти особливих дітей через організацію їх
навчання в закладах загальної середньої освіти на основі
застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, компетентнісного підходу до управління освітнім
процесом. Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя та його роль не як наставника, а як
модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.
Актуальним завданням сьогодення є розробка ефективної моделі інклюзивної освіти, яка б забезпечувала
успішне навчання «особливих» дітей в умовах закладу
освіти. Районний соціальний проект «Без меж» Дергачівського району Харківської області саме й спрямований на створення моделі надання комплексних освітніх
та спеціальних послуг дітям з особливими потребами та
їхнім сім‟ям в умовах закладу освіти. Завдяки проекту
всі послуги доступні та безкоштовні і, що важливо,
ефективні.
Мета роботи – показати шляхи реалізації в закладах
загальної середньої освіти районного соціального проекту
«Без меж» шляхом створення інноваційного інклюзивноосвітнього простору.
Методи дослідження: для досягнення поставленої
мети буде використано комплекс теоретичних методів
дослідження синтез, порівняння, систематизація, а також
абстрактно-логічний метод для узагальнення ключових
понять і формулювання висновків.
Виклад основного матеріалу. Інклюзивна освіта як
сучасна інноваційна тенденція сьогодні широко обговорюється в наукових колах теоретиками та практиками:
медиками, психологами, логопедами, дефектологами, корекційними педагогами, реабілітологами та іншими фахівцями спеціальної педагогіки, батьками та громадськістю.
Інклюзивна освіта прагне розвивати свою філософію,
теорію, методологію, розробляє нові підходи до освітнього процесу, удосконалює зміст, форми, технології
навчання. Тому інноваційність створення районного
соціального проекту «Без меж» полягає в ранній інте-

грації та соціальній адаптації дітей з особливими потребами в суспільство, сприяє залученню їх у соціум.
Логотипом соціального проекту обрано метелика, адже
дитина – безмежний всесвіт.
Завдання районного соціального проекту «Без меж» [5]:
 створити інноваційне інклюзивно-освітнє середовище в закладах освіти, яке сприятиме розвитку індивідуальних здібностей «особливих» дітей;
 організувати освітній процес з точки зору компетентнісного підходу;
 допомогти дітям з особливими освітніми потребами в адаптації до нових умов, соціалізації особистості;
 упроваджувати особистісно орієнтований підхід до
навчання та виховання кожної дитини;
 забезпечити відповідну підготовку педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами;
 сформувати толерантне ставлення до «особливих»
дітей усіх учасників освітнього процесу.
Виконавши зазначені вище завдання, ми дамо можливість дітям з особливими освітніми потребами одержувати якісне ефективне навчання за місцем проживання.
Тому, сконцентрувавши увагу на основних позиціях
проекту, а першими кроками реалізації були визначені
чотири модулі тренінгів, що проводилися спеціалістами
Центру «Ладо» щодо роботи з дітьми з особливими
потребами. Освітяни ознайомилися не тільки з терміном
«інклюзія», а й училися втілювати особливу методологію. Створили комунікаційну платформу для батьків та
спеціалістів, аби надати індивідуальну допомогу дітям,
які мають труднощі із соціалізацією та навчанням.
Знайомились із нормативно-правовою базою у сфері
інклюзивної освіти, опрацювали циклограму управлінських дій закладу освіти, складали індивідуальні програми
розвитку дитини з особливими освітніми потребами,
обговорювали питання щодо обладнання ресурсної кімнати та її використання для всіх дітей, піднімали тему
діагностики аутизму.
Керівники закладів освіти Дергачівського району
Харківської області були активно залучені до пізнання
особливостей інклюзивної освіти й стали учасниками
тренінгу «Світове кафе»  метод фасилітації (тренер
Босілька Шедліх – засновник громадської організації
Sudost Europa Kultur, м. Берлін). Освітянському загалу
Дергачівського району була представлена доповідь
«Виклики до керівників закладів освіти з інклюзивною
формою навчання», під час якої Босілька Шедліх поділилася досвідом організації та ведення інклюзивного
навчання. На цій зустрічі визначено переваги інклюзивної освіти: дитина в колективі набуває важливого
соціального досвіду, взаємодіючи з однокласниками.
Зустріч з панною Босількою надала можливість керівникам закладів поставити питання щодо практичної реалізації інклюзії та здобутків німецької системи інтеграції
для дітей з особливими освітніми потребами. Пані Босілька
особливо зазначила важливість особистісної мотивації
керівників та педагогів задля успішної реалізації
інтеграції дітей з особливими освітніми потребами.
Для освітян району проведено I районний форум під
назвою «Освітні паралельні світи». На рис.1 представлена пісочна анімація, що відображає переваги
впровадження інклюзивної освіти в районі.
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Рис 1. Фрагмент пісочної анімації щодо впровадження інклюзивної освіти.
Під час діяльності тематичних секцій обговорюваличас конференції були проаналізовані принципи інклюся питання соціально-інклюзивного простору, розуміння
зивної освіти, а саме: цінність людини не залежить від її
терміну особливі освітні потреби, інклюзія. Результатом
здібностей і досягнень, кожна людина здатна відчувати й
роботи секції «Соціально-інклюзивний простір» стало
думати, кожна людина має право на спілкування і на те,
визначення того, що основна ідея інклюзивної освіти –
щоб бути почутою, усі люди потребують одне одного,
постійний моніторинг умов навчання щодо врахування
справжню освіту можна здійснювати тільки в контексті
потреб і можливостей учасників освітнього процесу,
реальних взаємин, усі люди потребують підтримки.
постійний пошук ефективних шляхів задоволення індиВажливим аспектом у запровадженні інклюзивної
відуальних потреб усіх дітей.
освіти є налагодження партнерських стосунків з батьДелегація керівників освіти Дергачівського району
ками дітей із особливими освітніми потребами, які
Харківської області відвідала Естонію (м. Таллінн)
ввійшли до складу психолого-педагогічної команди,
У межах поїздки ознайомилися з діяльністю Талліннсьпсихологічне консультування родин, які мають здорових
кого Лінамяеського ліцею. У закладі загальної середньої
дітей і дітей «особливих». Адже частина батьків досить
освіти створено єдиний психологічний комфортний
болісно відреагувала на спільне навчання дітей: хвилюпростір для дітей, які мають різні освітні можливості;
вав негативний вплив на інших, щоб діти не були скриворганізовано систему ефективного психолого-педагогічдженими. Саме батьківську громадськість убачаємо
ного супроводу процесу інклюзивної освіти із взаємодією
активним учасником даного процесу. Тому було запродіагностико-консультативного, лікувально-профілактичваджено районний батьківський форум, у межах якого
ного, соціально-трудового напрямів діяльності. Навчання
діяли п‟ять тематичних локацій для працівників закладів
в ліцеї різниться з нашим і проводиться за двома
освіти, батьків: психологічна вітальня «Інклюзивнопрограмами: основною (базовою) та полегшеною (для
ресурсного центру» Дергачівської районної ради, «Індітей з інтелектуальними порушеннями), друга може
формаційна хвиля» спеціалізованого центру для дітей
бути диференційована та адаптована. У закладі функціоз особливостями розвитку «Ладо», літературний меседж
нує консультативна комісія Rajaleidja-центр, спеціалісти
видавництва «Ранок», фотозона «Толерантність без меж»,
якої допомагають «особливим» дітям визначитися
виставка малюнків на тему «Толерантність» вихованців
з типом навчальної програми, здійснюють підтримку для
Дергачівського будинку дитячої та юнацької творчості.
батьків особливих дітей, учителів.
На пленарному засіданні районного батьківського
Наступним кроком реалізації основних етапів соціафоруму були заслухані такі виступи, а саме: «Впровадльного проекту стало впровадження конкурсу соціальної
ження соціальних та інклюзивних проектів в районі»,
реклами «Стань особливим – стань дружнім», мета якого
«Розвиток інклюзивного середовища в умовах концепції
формування толерантного ставлення, виховання поваги
школи родини», «Педагогіка партнерства: з власного
до особливих дітей. Учасниками конкурсу стали лідери
досвіду та спостереження», «Безпечне спілкування»,
Дергачівської районної молодіжної громадської органі«Етика спілкування. Як нікого не образити». Після
зації «Нове покоління Дергачівщини» й учні інклюзивзакінчення пленарної частини відбулися тренінги: «Коних класів.
мунікативна толерантність», «Толерантність – шлях до
Управління освіти, культури і туризму Дергачівської
любові», «Дитина з особливими потребами. Навчати,
районної державної адміністрації організувало першу
товаришувати любити – основи взаєморозуміння»,
районну конференцію під назвою «Інклюзивна освіта:
«Нестандартний батьківський підхід до виховання дитипростір без меж», у програмі якої обговорювалися пини». У роботі тематичних локацій взяли участь батьки,
тання щодо організаційно-методичних засад упровадкерівники, практичні психологи і соціальні педагоги
ження інклюзивного навчання, танцювально-рухливої
закладів освіти.
терапії в роботі з особливими дітьми, створення інклюЗ метою формування толерантного ставлення, вихозивно-ресурсного центру як потреби на вимоги часу. Під
вання поваги одне до одного, до «особливих дітей»

160

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

проведено районний конкурс відеороликів під назвою
«Інші». Презентація відеороликів відбулася 16 листопада
2018 року на базі музею А.С. Макаренка в День
толерантності. Лейтмотивом звучали виступи на тему:
«Коли ми разом, наші можливості без меж», «Повага і
турбота потрібні кожному», «Усі потрібні, усі важливі»,
«Толерантність – це жити в світі несхожих ідей»,
«У світі особливі люди, а дружба починається з усмішки», «Захистіть того, хто потребує захисту!», «Повертаймося обличчям до дітей», «Головне те, що у нас
всередині».
У межах соціального проекту «Без меж» створені
міні-проекти під назвою «Взаємодія», що розглядають
формулу функціонування інклюзії як можливого варіанту
організації освітнього процесу для дітей з вадами
в психофізичному розвитку в умовах освітнього закладу.
Тому, призначення закладів загальної середньої освіти –
відповідальність за долю особливих дітей, виховання та
навчання яких довірило суспільство.
Серед основних завдань реалізації міні-проектів слід
відзначити: створення належних та комфортних умов
навчання та виховання всіх учасників освітнього процесу;
забезпечення поступового інтегрування учнів з особливими освітніми потребами в освітній простір; створення
позитивного психологічного клімату для всіх дітей,
врахування специфічних особливостей кожного учня;
налагодження тісних зв‟язків і співпраці вчителів та
батьків як основного чинника успішної адаптації дітей
до умов навчання в закладі загальної середньої освіти;
усунення упередженого ставлення до спільного навчання дітей обох категорій серед батьків здорових дітей;
забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти;
посилення різнобічного розвитку дітей, реалізації їх
здібностей.
У КЗ «Солоницівський ліцей № 1» Дергачівської
районної ради Харківської області активно впроваджується міні-проект «Вітрила надії». У закладі навчається
13 учнів, серед них 3 дитини із затримкою фізичного
розвитку, 6 із порушеннями опорно-рухового апарату,
дислексії, емоційно-вольовими розладами, тяжким порушенням мовлення, 4 дитини-інваліда. «Вітрила надії»
Солоницівського ліцею № 1 у межах проекту працює
над створенням безпечних умов щодо простору,
навчання і розвитку учнів (відбулася адаптація дітей до
простору: це і спортивна зала, бібліотека, коридори,
кабінети заступників тощо); проведенням майстер-класів
«Гарячий пісок» для розвитку соціального інтелекту учнів
від студента Харківського державного соціально-економічного коледжу з особливими освітніми потребами Чирки
Віталія; проведенням тренінгів «Коло друзів» з застосуванням арт-терапії; застосуванням у певних ситуаціях
навушників як способу шумоізоляції та використання
обважнювача (пледа) з метою стабілізації емоційного
стану; участі «особливих» дітей у благодійні акції
«Монетки – дітям» і акції «Скринька ввічливих слів».
Гуманне ставлення до дітей, які мають особливі
освітні потреби, залучення їх до активного життя та
навчання в соціумі – ознака розвинутих демократичних
цінностей, запорука подальшого гуманного розвитку
суспільства стверджують фахівці КЗ «Дворічнокутянський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської

області. Кроки створення інклюзивного простору у
даному закладі освіти: створення модифікованої
корекційно-розвиткової програми «Сімейні цінності;
залучення учнів, вчителів та батьків до участі в проекті;
залучення «особливих» дітей до спільної діяльності
(інсценізація казки «Котик та півник» за участі в
ляльковому театрі, створення «сімейного куточку», де
учні з ООП відчувають себе як вдома; мотивація учнів
ООП за допомогою різних нагород).
У КЗ «Солоницівський ліцей № 2» Дергачівської
районної ради Харківської області активно впроваджується метод Керол Грей «Картки-соціальні історії» як
засіб розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
Мета даного міні-проекту – підвищити рівень соціальних знань, умінь та навичок, сформувати соціальні мотиви,
почуття та емоції, усвідомити соціальні наслідки своєї
поведінки, формувати в дітей еталони соціальної поведінки, сприяти усвідомленню дітьми змісту соціальних
правил поведінки і прагнення керуватися ними, формувати здатність до оцінювання власних вчинків з самих
себе та оточення.
Створено КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Дергачівської районної ради Харківської області, який має на
меті надавати психолого-педагогічну допомогу дітям
з особливими потребами, проводити консультації, здійснювати взаємодію з педагогічними працівниками та
батьками.
У КЗ «Слатинський ліцей» Дергачівського районної
ради Харківської області відкрито інклюзивну групу
«Мамине щастя». У 2016 році вищезазначений заклад
став переможцем проекту щодо реалізації програми
«Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо-переміщених осіб на сході України, який
реалізовувався у 2016–2017 фондом ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні, завдячуючи якому реконструйовано приміщення
старих майстерень для функціонування додаткової дошкільної групи, відремонтовано окремі зони закладу,
придбано нові сучасні меблі, обладнання, іграшки; відкрито новий вхід в дошкільний підрозділ.
Для забезпечення якісного навчання дітей з особливими потребами в цьому закладі створено творчу групу
із педагогів початкової ланки, дошкільного підрозділу.
Учителі, асистенти вчителів, вихователі, асистенти вихователів вивчали нормативні документи, методичні рекомендації, колективно розробляли календарно-тематичні
плани, добирали навчальну літературу, дидактичні матеріали. Така сумлінна цілеспрямована робота дозволила
отримати значні результати. Усі учні з особливими
потребами були переведені до наступного класу, на
черговій психолого-медико-педагогічній консультації
КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Дергачівської районної ради Харківської області фахівцями було відзначено
достатній рівень навченості, загальнокультурної обізнаності та позитивного емоційно-вольового стану здобувачів
освіти, які навчалися за інклюзивною формою навчання.
У КЗ «Слатинський ліцей» Дергачівської районної
ради Харківської області сформовано чітку мережу
класів та груп дошкільного підрозділу з інклюзивною
формою навчання. На рис 3. представлено формування
мережі інклюзивних груп/класів. У 2016–2017 навчальному році в закладі відкрито 1 клас з інклюзивною
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формою навчання, до якого було зараховано 3 дітей
з тяжким порушенням мовлення. У 2017–2018 навчальному році відкрито 2 класи з інклюзивною формою
навчання, до якого було зараховано 5 дітей (4 дитини з
тяжким порушенням мовлення, 1 дитина з аутичним
синдромом). У 2018–2019 н.р. працює 4 класи з
інклюзивною формою навчання (8 учнів: 7 з тяжким
порушенням мовлення, 1 дитина з затримкою психічного розвитку, з аутичним синдромом) та інклюзивна
група в дошкільному підрозділі (1 дитина із затримкою
психічного розвитку).

Рис.3 Формування мережі інклюзивних класів/груп
КЗ «Слатинський ліцей» Дергачівської районної ради
Харківської області упроваджує міні-проект «Арттерапія душі», у межах якого проводиться казкотерапія,
денс-терапія, терапія музикою, спортивна ігротерапія,
терапія образотворчого мистецтва, фітотерапія.
«Арт-терапія душі» в межах занять дитина не думаю
про адаптацію, кінцевий результат, вона отримує
задоволення від самого процесу. Використання таких
технологій дозволяє розвивати комунікативні навички
в дітей, здатність співпрацювати з однокласниками та
одногрупниками. Цікаві арт-терапевтичні заняття допомагають дитині висловити свої думки, емоції, почуття,
настрій у процесі творчості. Досить активно працюють
арт-студії класів інклюзивного навчання, у кожної студії
є свої символи, пісні, оформлення класних та групових
кімнат, форма одягу в учнів та педагогічних працівників.
«Доброта», «Радість», «Веселка», «Мамине щастя», «Щире
серце» – такі цікаві назви студій, робота яких відбувається в різних напрямах:
Казкотерапія (терапевтичні казки, етичні казки, екологічні казки, казки про «Арт-терапію душі», толерантність). У закладі працюють артистична студія, театр
«Амплуа», якими керують учителі, вихователі, асистенти
учителів, вихователів, учитель –логопед.
Денс-терапія – це флешмоби «Весняна веселка», «Єднаємось, родино», вивчення елементів українського танку,
ігри з елементами танцю, створення театру балету. Відповідають за їх проведення музичний керівник, хореограф.
Терапія музикою – конкурси, слухання та складання
музики, робота вокальної студії, відповідальні музичний
керівник, учителі.
Спортивна ігротерапія – спортивні ігри та розваги,
гартування, спортивні свята, розваги. У ліцеї працюють
спортивні секції, у які керівники гуртка з фізичного
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виховання, реабілітолог, медсестра залучають до роботи
дітей інклюзивних класів.
Терапію образотворчого мистецтва різними напрямами мистецтва проводять вихователь з образотворчого
мистецтва, вчителі, асистенти вчителів, вихователі.
Фітотерапія – інтерактивні години, вживання фіточаїв,
профілактичні бесіди щодо формування здорового способу життя, відповідальні: медична сестра.
В опорному закладі в межах менторської програми
«Запровадження інклюзивної освіти в школах та дитячих садках Харківської області» проходять семінаритренінги для педагогічних працівників. Організатором
тренінгу є Благодійний Фонд «Deutsche Gesellschaftfür
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». У програмі
заходів висвітлюються важливі теми, що допомагають
заглибитись у проблеми інклюзивного навчання та зрозуміти, як саме можна сформувати повноцінний освітній
простір для кожної дитини, а саме:
 особливості розвитку дитини з особливими освітніми потребами;
 перспективи впровадження концепції соціальної
інклюзії сімей;
 інноваційні технології для діагностики та корекції
поведінки дітей з особливими потребами.
Висновки та перспективи подальших наукових
розвідок. Освіта є запорукою культурного, духовного,
інтелектуального, соціального та економічного розвитку
держави та суспільства, основною метою якої є всебічний та гармонійний розвиток людини як особистості.
Формування інклюзивного освітнього простору в системі
освіти, інтегрування особливих дітей в освітній простір
України є одним з напрямків гуманізації всієї системи
освіти. Такі діти потребують виняткової турботи і, що найважливіше, чуйного й доброзичливого ставлення оточення.
Тому, впровадження районного соціального проекту
«Без меж» щодо створення інклюзивно-освітнього простору, інтеграція «особливої дитини» в загальний простір
визначається як незаперечна користь для суспільства.
Створений інноваційний інклюзивно-освітній простір,
формування особистісно-орієнтовного, компетентнісного підходу до навчання та виховання в закладах загальної середньої освіти, система надання спеціальних освітніх
та фахових послуг в умовах реалізації інклюзивної
освіти дозволяє ефективно вирішувати проблему соціалізації «особливої» дитини. Як результат – забезпечення
позитивного емоційного клімату «особливої дитини»,
розширення її зони спілкування, формування позитивного ставлення до неї з боку інших учасників освітнього
процесу [6, с.32].
Перспективи подальших пошуків зазначеної теми
вбачаємо в розробці навчально-методичного посібника
«Інклюзивна освіта: простір без меж», в якому будуть
розкриті шляхи реалізації, перші результати та перспективи розвитку інклюзивної освіти в районі.
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PROSPECTS OF CREATION OF INCLUSIVE-EDUCATIONAL SPACE IN THE CONTEXT OF
IMPLEMENTATION OF A SOCIAL PROJECT
The article reveals the main objective of the creation of inclusive and educational space in institutions of general
secondary education in the context of implementation the main provisions of the regional social project «Without borders». It
is analyzed that the promising direction in the field of education is the integration of persons with special educational needs
into the system of education, because their social isolation not only affects all spheres of life, but also does not allow to realize
abilities.
It is determined that the created educational space within the social project of inclusive education «Without borders»
promotes the development of self-realization, prepares a child for life in society. The personally oriented, competent approach
to education and upbringing is defined as the priority in forming a tolerant attitude towards «special» children of all
participants in the educational process.
Key words: children with special needs, inclusive educational space, general secondary education, personally oriented and
competent approaches, inclusive education, social project «Without borders».
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ
У статті висвітлено проблему з підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до
професійної діяльності в закладах професійно-технічної освіти. Зокрема зроблено акцент на формуванні в
майбутнього інженера-педагога харчового профілю професійної санітарно-гігієнічної компетентності.
Здійсненна характеристика даного педагогічного підходу, з врахуванням особливостей професійної
підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю у закладах вищої освіти України.
Ключові слова: санітарно-гігієнічна компетентність, інженер-педагог, харчовий профіль.
Постановка проблеми. Запит сучасного суспільства
вимагає підготовку висококваліфікованих спеціалістів
з високим рівнем здоров‟я. Адже в процесі праці
спеціаліст піддається впливу різних фізичних та розумових навантажень. Шлях вирішення даної проблеми
полягає у привертанні уваги освітянської спільноти до
пошуку ефективного педагогічного підходу в процесі
підготовки майбутнього інженера-педагога. Усвідомлення майбутнім інженером-педагогом важливості
дотримання системи здоров‟язбереження, як важливого
елемента системи профілактики та попередження захворювань, що дозволить здійснити підтримку та відновлення здоров‟я людини з формуванням усвідомлення
цінності дотримання здорового способу життя.
Сучасна професійна система підготовки майбутнього
інженера-педагога харчового профілю пов‟язана із забезпечення стрімко розвиваючої харчової галузі країни.
Підготовка здійснюється відповідно до державних та
галузевих стандартів вищої освіти України. Зокрема
галузеві стандарти вищої освіти, що передбачають
освітньо-кваліфікаційну характеристику фахівців та освітньо-професійну програму підготовки фахівця. Освітньокваліфікаційна характеристика і освітньо-професійна
програма дозволяє чітко визначити систему знань та
педагогічно-виробничих функцій для вирішення практичних задач в професійній діяльності. А санітарногігієнічна компетентність забезпечить інженера-педагога
харчового профілю готовністю до здійснення здоров‟язберігаючих заходів у власній професійній діяльності.
З‟ясування особливостей даного напряму професійної
підготовки в умовах закладу вищої освіти вимагає
проведення дослідження.
Мета роботи. Характеристика особливостей формування санітарно-гігієнічної культури в майбутнього
інженера-педагога харчового профілю у закладах вищої
освіти України.
Виклад основного матеріалу. Реальний стан популярності формування здорового способу життя серед

більшості нашої молоді знаходиться на низькому рівні.
Особливу увагу піклуванню про власне здоров‟я відводиться людям похилого віку чи інвалідам. Важливо
акцентувати увагу на тому, що особистісна роль молоді
відносно підтримки і зміцнення свого здоров‟я практично зведена до мінімуму. Поступово формується зовсім
необґрунтована впевненість у тому, що здоров‟я гарантовано саме молоді, що будь-яке навантаження, значні
порушення харчування, режиму, відпочинку, небезпечна
поведінка й зловживання токсичними речовинами , стреси,
гіподинамія, інші фактори ризику молодий організм
здатен побороти самостійно.
Слушним є позиція науковців Грибан Г., Опанасюк Ф.,
[7, с.25] та Калиниченко І. [4, с.133], які передбачають
застосування поняття «Здоровий спосіб життя» для молоді,
як процес дотримання раціонального індивідуального
режиму життя, психічної активності, здорового харчування, належного духовного режиму, дотримання особистої гігієни та гігієнічної раціональної поведінка з врахуванням вимог оточуючого середовища. Це ж стосується і
молоді закладів професійно-технічної освіти, як практичний сенс та не потребує додаткових матеріальних
затрат. Адже стан здоров‟я молоді щонайменше наполовину залежить від їх способу життя. А здоров‟я є константа, детермінована способом життя індивідуума та
передбачає наявність у особистості свідомих і стійких
ціннісних настанов та переконань щодо прихильності до
здорового способу життя [1, с.57].
Впровадження здоров‟язберігаючих технологій в навчальний процес на думку дослідників Ващенко О. та
Свириденко С. дозволить створити сприятливі умови
молоді для адекватного відношення до методики навчання з відсутності стресових ситуацій та керуванням
емоціями та оптимальною організацією навчального
процесу або робочого часу з повноцінною і раціональною організацією рухового режиму. Це одне з головних
завдань майбутнього інженера-педагога харчового профілю, що полягає в особистій відповідальності, як за
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власне здоров‟я так і за здоров‟я оточуючих. Вказаний
підхід є природним фундаментом системи здоров‟язберігання в професійній навчально-виробничій діяльності.
Процес професійно-педагогічної підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профілю у закладах
вищої освіти здійснюється відповідно до напрямку
підготовки «015 Професійна освіта (Харчові технології)». Вказаний напрям підготовки передбачає формування ряду загальних, фахових та спеціалізованих
компетентностей поєднання яких дозволяє здійснити
підготовку фахівця, що спроможній здійснювати фахову
та освітню діяльність із професійної підготовки для
забезпечення виробничого і навчального процесу на підприємствах, установах та організаціях харчової галузі.
Загальна компетентність інженера-педагога харчового
профілю формується за рахунок складових, як ціннісносвітоглядна, соціально-економічна, правова та зокрема
життє- та здоров‟язберігаюча. Наше дослідження направлено на вивчення педагогічного процесу формування
життє- та здоров‟язберігаючої компетентності у майбутнього інженера-педагога харчового профілю. Адже вказана
компетентність дозволяє бути готовим до організації та
регулювання життє- та здоров‟язберігаючої діяльності,
що дотримується мети у збереженні фізичного, соціального, психічного і духовного здоров‟я як власного так і
оточуючих [5, с.17].
Аналіз навчальних планів і програм закладів вищої
освіти напрямку підготовки «015 Професійна освіта
(Харчові технології)» дозволив окреслити дисципліни,
що передбачають формування здоров‟язбережувальної
компетентності, а саме «Основи екології», «Фізичне
виховання», «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Основи здоров‟язбереження», «Валеологія» та
«Вікова фізіологія». Але враховуючи, що майбутній
інженер-педагог харчового профілю буде здійснювати
професійну діяльність зокрема у закладах професійнотехнічної освіти, тому необхідно врахувати вимоги державних санітарних правил і норми влаштування,
утримання навчальних закладів з організації навчальновиховного і виробничого процесу.
Державні санітарні правила і норми влаштування,
утримання навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу передбачають гігієнічне виховання
учнів закладів професійно-технічної освіти за різними
напрямами роботи, це оздоровче значення рухової
активності, фізичної культури та загартовування, раціональний режим дня, гігієна розумової роботи школярів,
гігієна трудового навчання, громадська і особиста гігієна,
гігієна харчування, попередження інфекційних захворювань та отруєнь, профілактика травматизму, дотримання
правил техніки безпеки, статеве виховання, запобігання
формуванню шкідливих звичок та формування здорового способу життя [3].
Неможливо швидко створити нову універсальну систему для забезпечення сприятливого здоров‟язберігаючого середовища в закладі професійно-технічної освіти.
Тому наш акцент дослідження базується на формуванні
санітарно-гігієнічної компетентності в майбутнього
інженера-педагога харчового профілю, як запорука
зниження рівня захворювань в учнів закладів професійнотехнічної освіти. Адже санітарно-гігієнічна компетент-

ність охоплює знання про оздоровчу рухову активність,
фізичну культуру та загартовування, раціональний режим
дня, гігієну розумової роботи, гігієну трудового навчання, громадську і особисту гігієну, гігієну харчування,
попередження інфекцій захворювань та отруєнь, профілактику травматизму та дотриманням правил техніки
безпеки.
Науковці Сук А. [6, с.197] та Горай О. [2, с.346]
в працях вказують на санітарно-гігієнічну компетентність,
як на важливий елемент системи підготовки майбутніх
фахівців у напрямку формування здорового способу життя як особистого так і оточуючих. Дослідник Ступак Д.
вказує на професійну компетентність, що поєднує особистісні і професійні якості людини що добре знаються
на всіх нюансах праці у межах своїх посадових обов‟язків. Тобто, професійну компетентність можна розглядати
як якісну характеристику особистості фахівця, що
включає систему науково-технічних знань, професійних
умінь і навичок, стійкого інтересу до знань, потреби
у формуванні професійної компетентності свого профілю.
Враховуючи вище викладене робимо висновок, що
формування професійної санітарно-гігієнічної компетентності у майбутнього інженера-педагога харчового
профілю необхідно розглядати, як одну з важливих
складових процесу професійної підготовки, а отриманні
санітарно-гігієнічні знання дозволять в повній мірі
формувати здоров‟язберігаюче середовище в закладах
професійно-технічної освіти. Вказана компетентність
дозволить інженеру-педагогу з використанням різних
методів навчання спрямувати діяльність учнів на
збереження здоров‟я як власного так і оточуючих.
Рівень професійної підготовки інженера-педагога до
застосування професійної санітарно-гігієнічної компетентності в професійної діяльності цілком залежить від
обсягу знань в даній галузі та передбачає підбір та ефективне використання педагогічних шляхів та способів.
Рівень знань дозволяє інженеру-педагогу глибоко розуміти проблеми в санітарно-гігієнічній галузі для зосередження уваги на постановці та вирішенні проблем по
застосуванню професійної санітарно-гігієнічній компетентності у інженерно-педагогічній діяльності.
Враховуючи структуру готовності майбутнього
інженера-педагога харчового профілю до застосування
професійної санітарно-гігієнічної компетентності у професійній діяльності дозволяє якісно оцінити реальний
стан даного процесу та здійснити певні обґрунтовані
удосконалення. Основними критеріями вказаної готовності є когнітивний, мотиваційний та діяльнісний. Де
когнітивний критерій формується під час теоретичної і
практичної підготовки, а його показники передбачають
пізнавальні мотиви володіння професійно значущими
санітарно-гігієнічними знаннями з прагненням до
санітарно-гігієнічної самоосвіти. В свою чергу мотиваційний критерій являє собою інтегровану якість особистості та характеризує формування власної професійної
санітарно-гігієнічної компетентності в майбутнього інженера-педагога харчового профілю для науково-педагогічної діяльності та професійно-важливих якостей і
здібностей з актуалізацією потреби в самоактуалізації і
саморозвитку особистості. Показником мотиваційного
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критерію є визначення місця здоров‟я в ієрархії цінностей, активності й мотиваційної спрямованості на досягнення успіху, характеристики психічних властивостей і
станів валеологічно-мотивованої особистості.
Діяльнісний критерій професійної санітарно-гігієнічної компетенції майбутніх інженерів-педагогів харчового
профілю визначає коло вмінь і навичок, якість і рівень
розвитку, котрі передбачають високий рівень підготовки
інженера-педагога до формування санітарно-гігієнічної
культури серед учнів закладів професійно-технічної освіти.
Компонентами діяльнісного критерію є натхнення працювати в галузі харчових технологій, розуміння сутності
та значущості узагальнених набутих професійних умінь
у професійній діяльності, постійний розвиток особистих
здатностей з накопиченням творчого потенціалу особистості, її активність та прагнення до самореалізації у професійній діяльності.
Враховуючи специфічну сферу діяльності інженерапедагога харчового профілю, що передбачає поєднання
педагогічних та інженерних знань, умінь і навичок з галузі виробництва та педагогічної діяльності в закладах
професійно-технічної освіти набуває ще більшої актуальності збереження здоров‟я як власного так і оточуючих. Формування професійної санітарно-гігієнічної компетентності у майбутнього інженера-педагога харчового
профілю дозволить отримати систему санітарно-гігієнічних знань з встановленими критеріями та показниками
для впровадження методів санітарно-гігієнічного навчання серед учнів закладів професійно-технічної освіти.
Висновки. Отже, формування професійної санітарногігієнічної компитентності в майбутнього інженерапедагога харчового профілю під час здобуття освіти
дозволить отримати сукупність санітарно-гігієнічних знань
для забезпечення прогресивних змін з підвищенням
рівня готовності до професійної діяльності. Оволодіння
санітарно-гігієнічними знаннями, санітарно-гігієнічними
уміннями та сформованими санітарно-гігієнічними навичками сприятимуть вирішенню професійних задач у галузі
здоровязберігання серед учнів закладів професійнотехнічної освіти. Дослідження показало, що процес формування готовності майбутнього інженера-педагога харчового профілю до професійної діяльності буде ефективним за умови встановлення акценту на санітарногігієнічній компитентності, як на важливому елементі
системи здоровязберігання закладів професійно-технічної
освіти. На нашу думку вказані організаційно-педагогічні
умови стануть запорукою підвищення рівня готовності
майбутнього інженера-педагога харчового профілю до
власної професійної діяльності.
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FEATURES CHARACTERISTICS OF SANITARY-HYGIENIC TRAINING OF FUTURE FOOD PROFILE
ENGINEER-TEACHERS
The article covers the problem of preparing future food profile engineer-teachers to the professional activity in the
vocational education institutions. In particular, the emphasis is focused on formation the professional sanitary and hygienic
competence in the future food profile engineer-teachers. The characteristic of this pedagogical approach is carried out taking
into account the peculiarities of professional training of future food profile engineer-teachers in the higher education
institutions of Ukraine.
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ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ
ПРОГНОЗУВАННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ОСВІТИ
Реформування системи освіти буде мати позитивний результат, якщо своєчасно відбуватиметься
визначення правильності чи неправильності вибраного шляху реформування. Для фіксації стану цього
процесу, виявлення проблем, з якими стикаються на цьому шляху учасники освітнього процесу ми
пропонуємо використовувати освітні індикатори ефективності та якості загальної середньої освіти.
Приклад використання індикаторів для характеристики деяких напрямів процесу реформування ми
розглядаємо в статті.
Ключові слова: освітні індикатори, реформа освіти, статистичні дані, загальна середня освіта.
Постановка проблеми. Успішне упровадження новацій в освіті потребує систематичного аналізу стану її
реформування, оптимізації державної статистичної
звітності, яка дозволить своєчасно збирати необхідні
статистичні дані й коригувати освітню політику в процесі здійснення реформи. Детальний аналіз стану реформування освітньої системи можливий лише за наявності
достовірних і надійних освітніх індикаторів, які об‟єктивно відображають актуальний стан упровадження
інновацій в системі освіти та дозволяють інформувати
про її стан громадськість, органи управління, споживачів
освітніх послуг. Особливу цінність у дослідженні й
розробці освітніх індикаторів щодо формування їх
переліку становлять доповіді ЮНЕСКО і ОЕСР, які
містять порівняльну характеристику освітніх систем,
виявляють тенденції розвитку освіти в світі. Дані статистики та міжнародних порівняльних досліджень є
важливими джерелами інформації для моніторингу і
оцінювання стану реформування освіти [1].
В Україні поступово здійснюються заходи, спрямовані на послідовне реформування усієї освітньої галузі,
підвищення її якості і конкурентоздатності відповідно до
сучасних суспільно-економічних викликів і світових
глобалізаційних процесів. Для забезпечення якісного і
ефективного реформування освіти необхідно визначити
певні показники (критерії) для їх оцінки й характеристики. Для того, щоб показники мали здатність кількісно
характеризувати ту чи іншу ознаку або властивість
критерію, вводять індикатори – числа й величини, які
дають змогу виміряти й порівняти показники різних
об‟єктів оцінювання.
Мета статті. Висвітлення можливостей використання освітніх індикаторів для фіксації стану реформування загальної середньої освіт та формування стратегії
подальшого упровадження інноваційних процесів.
Виклад основного матеріалу. Оновлення системи
освіти потребує визначення освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти, як
результату реформи, які змогли б надавати актуальну
інформацію про стан даної сфери. Одним із шляхів
збору статистичної інформації може бути проведення
моніторингових досліджень про стан певного явища,

а саме – реформування системи загальної середньої освіти.
Іншим джерелом статистичної інформації є державна
статистична звітність у галузі освіти. У державній
науковій установі «Інститут освітньої аналітики» більше
трьох років функціонує інформаційно-телекомунікаційна
система збору галузевої статистичної звітності «Державна інформаційна система освіти» (ІТС «ДІСО»). Це –
структурований, організаційно-технологічний комплекс
серверних, програмних та автоматизованих систем,
інтерфейсів сполучення комп‟ютерних програм з базами
даних, взаємопов‟язаних в єдиному процесі управління
освітніми структурами всіх рівнів підпорядкування – від
закладів загальної середньої освіти до органів управління освітою [2]. Одним з головних завдань системи є
одержання, обробка і формування статистичної інформації, яка необхідна для здійснення аналізу поточного
стану функціонування загальної середньої освіти в Україні, а, отже і змін, які відбуваються під час реформування цієї системи. Після введення ІТС «ДІСО» в
експлуатацію був створений та методологічно обґрунтований перелік національних освітніх індикаторів за
чотирма напрямками, який був затверджений Наказом
Міністерства освіти і науки України. Наразі, відповідно
до нових реалій, які виникають в ході реалізації реформи
загальної середньої освіти та результатів моніторингових
досліджень процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі (пілотування НУШ), вносяться
зміни до набору індикаторів і показників для їх розрахунку.
Перелік освітніх індикаторів охоплює чотири напрями,
які узгоджуються з напрямами міжнародних індикаторів
і охоплюють усю специфіку діяльності в закладах загальної середньої освіти:
Індикатори напряму А – «Ефективність закладів освіти
системи загальної середньої освіти». Одним з показників,
який дає підстави говорити про ефективність діяльності
освітніх установ є рівень освіти, який показують учні і,
зокрема, випускники. Тому основним індикатором
в цьому напрямку є якість освіти випускника закладу
загальної середньої освіти за результатами ЗНО і ДПА.
Ці показники формують профіль випускника освітнього
закладу і дозволять охарактеризувати як загальні тенденції якості освіти, так і тенденції функціонування старшої
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школи. Оскільки реформа освіти розпочата з початкової
школи два роки тому, а пілотування НУШ – три роки
тому, індикатори цього напряму є перспективними до
закінчення 12 років навчання, якщо говорити про
результативність реформи. Хіба що, після закінчення
початкової школи буде уведене ДПА у вигляді ЗНО, яке
проводитиме не сам заклад освіти, а незалежний орган,
наприклад, УЦОЯО з оприлюдненням результатів у вигляді відкритих даних. Інший швидший результат можна
отримати, якщо провести анкетування учасників освітнього процесу (учителів, учнів, батьків учнів) і опосередковано визначити якість провадження освітньої
діяльності у закладі освіти за допомогою індикаторів
«частка учнів, задоволених рівнем навчанням», «частка
учнів, які із задоволенням розказують/ідуть про школу/
до школи». Звичайно такі дані є суб‟єктивними, але в динаміці вони покажуть певні зміни за відсутності інших
даних про результати навчання учнів початкової школи.
Індикатори напряму Б – «Фінансові ресурси, що
інвестуються в загальну середню освіту». Обсяги фінансових та людських ресурсів, які держава вкладає в освіту,
дозволяють забезпечити кожній особистості шкільного
віку рівний доступ до якісної освіти. Індикатори цього
напряму передбачають показники, які суттєво впливають
на стан та ефективність освіти. Проте, державне фінансування загальної середньої освіти відбувається через
освітню субвенцію, кошти якої спрямовано на заробітну
плату педагогічних працівників. Інші витрати забезпечують місцеві органи влади. Тому свою увагу ми
зосереджуємо на обсягах коштів освітньої субвенції.
Прикладом одного з індикаторів є «витрати на одного
учня», який у порівнянні з результатами навчання покаже
ефективність витрачених на учня коштів.
Індикатори напряму В – «Доступ до освіти, участь
в освітньому процесі, перехід за освітніми рівнями». Ці
індикатори охоплюють показники, які характеризують
основного учасника освітнього процесу – учня у розрізі
всіх ступенів освіти. Статистичні дані про перехід з основної у старшу школу дозволять визначити ступінь
охоплення учнів старшого шкільного віку освітою в розрізі закладів освіти різного типу, які надають і загальну
середню освіту, і спеціальну освіту. Дані цих індикаторів можуть слугувати основою для обґрунтування
необхідної кількості та освітнього напряму профільних
класів у закладах освіти, підготовки необхідної кількості
місць для навчання у закладах вищої освіти за визначеними освітніми напрями. Доступність освіти для всіх
учнів, зокрема для учнів з особливими освітніми потребами, дозволить відобразити група індикаторів «інклюзивна і спеціальна освіта».
Індикатори напряму Г – «Освітній процес і організація
процесу навчання». Ця група індикаторів дозволить
отримати цілісну картину щодо наповнюваності школи/
класу, забезпечення закладів загальної середньої освіти
педагогічними працівниками, стану матеріально-технічної бази закладів освіти, охоплення ІКТ, забезпечення
довозу учнів до закладів освіти. Наприклад, індикатор
«кількість учнів на один навчальний кабінет», дозволяє
визначити ефективність використання площі навчальних
приміщень в закладі освіти, а отже, говорити про
необхідність оптимізації мережі в певному районі чи ОТГ.

Кожен з блоків містить установлену кількість показників, які розкривають зміст індикатора. При розробці
освітніх індикаторів ми дотримувалися наступних принципів побудови системи показників:
– побудова індикаторів відбувається на основі наявної
статистичної інформації та містить можливість розширення інформаційної бази;
– охоплення часткових та узагальнюючих показників;
– визначення впливу основних факторів (зовнішніх та
внутрішніх) на показники стану системи освіти;
– відповідність світовим освітнім запропонованим
індикаторам.
Розрахунок освітніх індикаторів здійснюється на основі форм державного статистичного спостереження за
системою загальної середньої освіти «Звіту денного
закладу загальної середньої освіти» за формою № ЗНЗ-1,
«Звіту про чисельність і склад педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти» за формою № 83РВК, «Звіту про продовження навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів закладів загальної середньої освіти» за формою № 1ЗСО. Для підрахунку складових індикатора «Якість
освіти випускників закладів загальної середньої освіти»
використовуються статистичні дані Українського центру
оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Індикатори –
оціночні судження – розраховуються за результатами
анкетувань учасників освітнього процесу.
Одним з головних завдань інтерпретації освітніх
індикаторів та їх показників є виявлення тенденцій
розвитку системи, в нашому огляді, під час реформування. Для виявлення напрямку та інтенсивності змін за
певний часовий період необхідно визначити систему
показників в динаміці. У даній статті представлено аналіз показників статистичних збірників Державною службою статистики України за 2017 [3] та 2018 навчальні
роки [4], та інформаційних бюлетенів, укладених
Інститутом освітньої аналітики за 2018 [5, 7] та 2019
навчальні роки [6, 8]. Варто зазначити, що деякі
показники розглядалися у контексті навчальних років –
2016/2017, 2017/2018 та 2018/2019 н. рр. Це було
зроблено з метою фіксації рівня показників до початку
запуску реформи та під час її впровадження.
Наведений розподіл (рис.1) демонструє динаміку
зміни загальної кількості денних закладів загальної
середньої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України, у розрізі міської та сільської місцевості
за період 2016/2017–2018/2019 н. рр. без урахування
спеціальних шкіл та шкіл-інтернатів [5 c.7, 6 c.9].

Рис.1. Кількість денних закладів загальної середньої
освіти (без урахування спеціальних шкіл та шкілінтернатів) в розрізі міської та сільської місцевості в
динаміці.

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019
Можемо простежити, що кількість закладів у сільській
місцевості значно перевищує кількість закладів у міській
місцевості, проте, протягом трьох навчальних років цей
розрив поступово зменшується. За період 2016/2017–
2018/2019 н. кількість денних закладів загальної середньої
освіти зменшилась на 1243 одиниці (7,9%). Отже, одним із
важливих питань реформування цієї сфери – оптимізація
мережі освітніх закладів, виходячи із територіальних
особливостей та забезпечення якості освіти. Спостерігається тенденція до трансформації мережі закладів освіти
як у містах, так і у селах у бік зменшення їх кількості за
рахунок зупинення діяльності малокомплектних та
неконкурентоспроможних закладів. Помітний вплив
організації мережі опорних шкіл, які сприяють забезпеченню рівного доступу до якісної освіти дітей, що
проживають у сільській місцевості і відвідують школи з
низькою наповнюваністю. Отже, відповідно до місцевих
реалій, оптимізація шкільної мережі відбувається шляхом
реорганізації закладів освіти, створення освітніх округів,
опорних шкіл і філій.
На рисунку 2 наведений графік зміни кількості учнів
у денних закладах загальної середньої освіти протягом
2016/2017–2018/2019 н. рр. [5 c.8, 6 c.10]. Кількість
учнів, які навчаються у міській місцевості зростає,
у сільській – спостерігається незначне збільшення
кількості учнів.

Рис.2. Кількість учнів у денних закладах загальної
середньої освіти (без урахування учнів спеціальних шкіл
(шкіл-інтернатів) та спеціальних класів в розрізі міської
та сільської місцевості у динаміці.
Порівнюючи дані, наведені на рис.1, 2, можна простежити наскільки актуальною є проблема непропорційного розподілення кількості учнів та кількості закладів
у сільській місцевості. Проте, статистичні дані демонструють позитивні зрушення, адже кількість закладів
у селах поступово зменшується, незважаючи на те, що
кількість учнів залишається майже незмінною протягом
трьох навчальних років.
Одним з важливих показників ефективного функціонування системи освіти є кількість випускників закладів
загальної середньої освіти, які отримали атестат про
отримання повної загальної середньої освіти.

Рисунок 3. Частка учнів, які отримали атестат про
повну загальну середню освіту від кількості учнів, які
закінчили заклади загальної середньої освіти за період
2016–2018 рр.
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Для того щоб з‟ясувати, якою є частка учнів, які
отримали атестат, було розраховано показник А1.4
«Частка учнів, які отримали атестат про повну загальну
середню освіту від кількості учнів, які закінчили заклади
загальної середньої освіти».
Відповідно до розподілу (рис.3) можемо простежити
тенденцію до збільшення частки випускників, які отримали
атестат у межах міської місцевості, та зменшення частки
випускників в сільській місцевості. Дані демонструють
нерівномірний доступ до якісної освіти усіх учасників
освітнього процесу, що ще раз підтверджує необхідність
оновлення підходів до навчання учнів.
Для більш комплексного розгляду теми нерівномірного розподілу закладів освіти, кількості учнів та учителів
варто розрахувати показник Г1.3 «Співвідношення
кількості учнів до кількості учителів у закладах загальної середньої освіти».
Таблиця 1
Показник Г1.3 «Співвідношення кількості учнів
до кількості вчителів у закладах загальної середньої
освіти» за період 2016/2017–2018/2019 н. рр.
Показник 2016/17 н. р.
Г1.3

2017/18 н. р.

8,8

2018/2019 н. р.

8,9

9,1

Варто зазначити, що у статистичних бюлетенях відсутні дані стосовно кількості вчителів вечірніх закладів
освіти у розрізі міської та сільської місцевості, відомо
лише загальне число. Тому поки що неможливо навести
загальну кількість учителів, які викладають у вечірніх та
денних закладах освіти в межах кожного типу місцевості. Таблиця 1 демонструє, що як у 2016/2017 н. р.,
так і у 2017/2018 н. р. співвідношення кількості учнів до
кількості вчителів залишилося на однаковому рівні: на
одного вчителя припадає приблизно 9 учнів. Розподіл
співвідношення кількості учнів до кількості вчителів
у закладах загальної середньої освіти денної форми
навчання у розрізі міської та сільської місцевості є дещо
цікавішим.
Таблиця 2
Показник Г1.3 «Співвідношення кількості учнів
до кількості вчителів у денних закладах загальної
середньої освіти» у розрізі міської та сільської
місцевості за період 2016/2017–2018/2019 н. рр.
2016/17 н. р.
Показ- міська сільська
ник місце- місцевість
вість
Г1.3

11,3

5,8

2017/18 н. р.
міська
місцевість

сільська
місцевість

11,4

5,9

2018/2019 н. р.
міська сільська
місце- місцевість
вість
11,6

6,1

Відповідно до наведених даних (табл. 2), значущі
відмінності відсутні у межах часового періоду. Але
спостерігається непропорційність навантаження учителя
міської та сільської місцевості. На учителя, який викладає у міських закладах загальної середньої освіти,
припадає майже вдвічі більше учнів, ніж на учителя
сільського закладу освіти. Переважна більшість сільських
шкіл є дуже малими, з невеликим співвідношенням учнів
до вчителів. Це доволі часто вважають передумовою
якісної освіти, оскільки вчитель може приділити більше
уваги кожному учневі. Але в українських умовах такого,
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на жаль, не спостерігається. Дані дослідження впливу
соціально-економічного середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних
закладів, яке було проведене Інститутом в червні
2017 року, констатують, що в межах шкіл сільської
місцевості рівень навчальних досягнень (за результатами
ЗНО) в учнів досить низький, порівняно з випускниками
міських шкіл. Така тенденція зберігається протягом двох
досліджуваних років (2015/2016 н. р. та 2016/2017 н. р.)
[9 с.19]. Отже, оптимальна наповнюваність класів –

важлива передумова якісного навчання і також потребує
реформування, оскільки навчаючись у школі, учні
проходять етап соціалізації, ефективний перебіг якого
потребує регулярної міжособистісної комунікації, навичок працювати в команді.
Різні типи освітніх закладів характеризуються різною
наповнюваністю учнів. Для детального з‟ясування стану
речей був розрахований показник Г1.5 «Середня наповнюваність учнями закладів загальної середньої освіти
різних типів».
Таблиця 3
Показник Г1.5 «Середня наповнюваність учнями закладів загальної середньої освіти різних типів»
за період 2016–2018 рр.
2016
2017
2018
ЗЗСО певних типів
місто
село
місто
село
місто
село
Середні школи І ступеня
254,2
17,6
259,7
18,3
261,9
19,4
Середні школи І–ІІ ступенів
161,7
66,3
173,7
68,7
180,4
71,3
Середні школи І–ІІІ ступенів
540,5
155,3
563,1
161,6
593,8
172,4
Середні школи ІІ–ІІІ ступенів
287,7
110,8
303,2
106,8
289,9
136,7
Гімназії
552,5
264,3
568,8
255,8
584,4
121,1
Ліцеї
475,4
172,8
488,9
180,3
509,6
170,4
Колегіуми*
670
177,8
694,9
185
–
–
НВК
424,0
93,0
442,2
97,9
461,1
142,4
* У 2018 році колегіуми були перепрофільовані в заклади освіти іншого типу.
Таблиця 3 демонструє, що середня наповнюваність
ефективності упровадження іншого напряму реформуучнями закладів загальної середньої освіти є набагато
вання, наприклад, професійної підготовки або підвищення
меншою у сільській місцевості, порівняно з міською [5,
кваліфікації учителя Нової української школи.
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USE OF EDUCATION INDICATORS TO PROJECT AREAS OF REFORMING THE EDUCATION SYSTEM
Reforming the education system will have a positive result if the timeliness or incorrectness of the chosen reform path is
determined in a timely manner. To capture the status of this process, to identify the problems encountered along the way by
participants in the educational process, we propose to use educational indicators of the effectiveness and quality of general
secondary education. An example of using indicators to characterize some areas of the reform process is discussed in the
article.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ Й ОЦІНЮВАННЯ ШКІЛЬНИХ
ПІДРУЧНИКІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЮНЕСКО)
У статті розкрито основні аспекти оцінювання підручника: зміст, педагогічний підхід, мова,
структура, ілюстрації. З‟ясовано залежність цих аспектів від віку школярів, рівня знань і предмета, зміст
якого розкриває навчальна книга. Виокремлено основні види дослідження підручника – лінгвістичне
дослідження і дискурсивний аналіз. Описано методи аналізу підручника – кількісний та якісний. Особливу
увагу звернено на міжкультурний аналіз навчальних книг. З‟ясовано особливості проведення
експериментального порівняння підручників.
Ключові слова: шкільний підручник, аналіз, оцінювання, метод, підхід, дослідження.
Постановка проблеми. Створення нових навчальних книг і перевидання попередніх передбачає залучення великої кількості кваліфікованих фахівців. Саме тому
розуміємо, що етап аналізу й оцінювання підручників є
особливо важливим, адже дає змогу визначити основні
недоліки рукопису і розробити рекомендації для авторів,
щоб створити справді ефективний засіб навчання.
Дослідженням цієї проблеми займалися такі вчені, що
співпрацюють з ЮНЕСКО, як: Р. Ґілберт (R. Gilbert),
Дж. Мікк (J. Mikk), Ф. Пінджел (F. Pingel), Арно Дж.
С. Рейнтс (Arno J.C. Reints), P. Ceґуін (R. Seguin) та інші.
Мета статті – розкрити особливості аналізу й оцінювання шкільних підручників, які представлені в напрацюваннях дослідників ЮНЕСКО.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомим є
той факт, що підручник – один із чинників, які визначають ефективність навчання. Саме тому їхня якість,
відповідність цілям і змісту освітньої програми особливо
важливі, адже навчальна книга слугує джерелом набуття
знань. Перед тим як підручник потрапляє до рук школярів, його остаточний рукопис повинен бути перевірений
і затверджений, що свідчить про відповідність освітнім
потребам. Р. Сеґуін (R. Seguin) стверджує, що оцінюванню
підлягають такі аспекти книги: зміст; педагогічний підхід;
укладання підручника (структура); мова; ілюстрації. Усі
ці аспекти є однаково значущими і недоліки одного
спричиняють неточності іншого. Наприклад, невдало
підібрані ілюстрації спантеличуватимуть і відволікатимуть учня від пояснень у тексті. Так само як занадто
довгі та складні речення чи велика кількість незнайомих
слів і термінів перешкоджатимуть розумінню і не заохочуватимуть школяра до вивчення змісту [1, c.51].
Ці аспекти оцінювання стосуються усіх підручників,
однак відмінності між ними існують, зважаючи на
предмет, вік школярів, рівень знань. Очевидно, що зміст,
педагогічний підхід, укладання (структура) та ілюстрації
будуть різними для учнів першого класу і школярів
середньої школи. Існує певного роду залежність між
аспектом і критерієм, на який слід звернути увагу під час
оцінювання підручника: у ході аналізу змісту важливо
врахувати особливості предмета, що вивчається; педагогічний підхід пов‟язаний із рівнем знань з предмета;
структура підручника аналізуватиметься відповідно до
цільової аудиторії.

Перед початком оцінювання підручника фахівці
мають з‟ясувати, якого конкретного результату вони
очікують від вивчення, тому обирають вид дослідження:
 лінгвістичне дослідження – дає змогу зрозуміти, як
передаються і характеризуються повідомлення, факти,
події, процеси, що описані в тексті підручника. Такий
тип дослідження показує, чи відповідає вже сформоване
сприйняття людей, груп або регіонів тому, як ці речі
відображені в навчальній книзі. Усталена «картина»
пов‟язана із загальною думкою і може підкріплювати
вже існуючі стереотипи. Для простої перевірки слід
перерахувати прикметники, якими можна описати той
чи інший феномен, а потім зробити висновок – чи є він
емоційно забарвленим, має позитивну чи негативну
конотацію. Також одну і ту ж історію можна розповідати
по-різному: наприклад, з позиції постраждалого і злочинця (автор може поєднати ці дві сторони і дати можливість читачеві її самостійно оцінити) [2, с.70];
 дискурсивний аналіз – також є цінним для дослідників підручників. Він дає змогу зрозуміти, що автор
вважає важливим, яку інформацію слід додатково
пояснити, а яка приймається як теорема [2, с.71]. Використовуючи цей тип аналізу, вчені з‟ясовують, які теми
потребують більшої візуалізації, є основою побудови
висновків і на їх основі яких розробляють питальники
для учнів [3].
Кожен навчальний предметно орієнтований текст
можна оцінювати двома способами:
 дидактичний аналіз, який пов‟язаний з методичним
підходом до теми і розкриває педагогіку тексту;
 змістовий аналіз – досліджує сам текст (що ми
дізнаємося з тексту, чи відповідає він науковим фактам,
чи точно розкриває суть теми).
Важливо також вибрати доцільний метод аналізу
підручника:
 кількісний метод визначає частоту і об‟єм тексту і
дає змогу зрозуміти, скільки разів вживається певний
термін або слово, а також скільки місця у підручнику
відведено на тему. Застосовуючи цей метод, можна
з‟ясувати, на чому автор підручника акцентує увагу,
проте неможливо інтерпретувати цінності, які несе текст
[2, с.67]. В ході дослідження Р. Ґілберт (Gilbert R.)
дійшов висновку, що достовірність кількісного методу
є достатньо висока, проте покладатися лише на нього не
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варто; доцільно використовувати ще метод якісного
дослідження (вони доповнюють один одного) [4, с.63].
 якісний метод – інтерпретаційний аналіз, який розкриває припущення і наміри (що намагався донести
автор). Цей вид аналізу здебільшого залежить від ціннісної
системи дослідника підручника і його розуміння тексту.
Комп‟ютерні технології дають можливість швидко і
легко зібрати дані, тому дослідник може поєднати ці
методи аналізу і використати переваги кожного. Такий
метод дасть змогу зрозуміти наскільки відповідає текст
ілюстративному матеріалу (в якому контексті зображені
об‟єкти чи люди).
Існує ряд тестових програм для комп‟ютеризованого
якісного аналізу різного виду текстів. Як правило, вони
можуть обробляти текстові файли, картинки, аудіо та
відео матеріали. Ці програми детально аналізують виділені частини підручника. Деякі сторінки можуть
показувати посилання на інші документи, які комп‟ютер
класифікує на різні групи (відповідно до видавництва,
автора, дати виходу). Вони дають змогу точно і швидко
проаналізувати текст.
Міжкультурний (кроскультурний) аналіз застосовується, коли потрібно дослідити культурні особливості
підручників. Кожна сторона вивчає свої зразки, а тоді
разом порівнюють результати. Для точності й ефективності такого способу важливо переконатися, що всі учасники експерименту одинаково розуміють суть головних
понять і категорій аналізу. Запитання з оцінювання,
розроблені Міністерством освіти Канади, дають змогу
перевірити, чи застосовувався міжкультурний підхід, чи
створений шкільний підручник для допомоги учневі, щоб:
 оцінити важливість культурного різноманіття;
 розуміти, що вірування і звичаї важливі для тих, хто
їх наслідує;
 переконатися, що всі расові та етнічні групи мають
сукупність певних рис;
 забезпечити толерантне ставленні до расових, етнічних груп і особливостей на основі індивідуальної важливості (вартісності);
 розкрити поняття стереотипів, щоб правдиво вникнути в суть інших расових чи етнічних груп;
 критично дослідити расові та етнічні стереотипи;
 вивчити власні цінності та ставлення [2, с.69].
Важливо пам‟ятати про підходи до аналізу підручника:
 використовуючи дедуктивний підхід, група дослідників встановлює категорії, яким, на їхню думку, повинен
відповідати підручник. Категорії аналізу формують відповідно до предмета, з якого написана навчальна книга;
 індуктивний підхід дає змогу зрозуміти, які змістові
частини, основні поняття і методи репрезентації пропонує підручник.
Науковець журналу IARTEM, Дж. Мікк (J. Mikk),
що тісно співпрацює з ЮНЕСКО, вважає, що методи
дослідження й аналізу підручників можна розділити на
три групи:
 першим і найбільш уживаним, визнано опитування,
проведені серед учителів, батьків чи учнів щодо різних
аспектів якості підручника. Розробкою питань для
такого виду аналізу займалося чимало вчених, серед них
відомі такі: Л. Вассільченко, М. Раух (M. Rauch), Солей
(M. Tholey), М.Л. Тамашевкі (L. Tamaschewki), Г. Тисон-
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Берштайн (H. Tyson-Berstein), В. Черепанов. Зазначений
метод простий у використанні, а запитання можуть
стосуватися усіх аспектів якості підручника;
 друга група методів передбачає аналіз підручника,
який полягає у підрахуванні кількості певних характеристик навчальної книги, при цьому базуючись на
закріплених правилах. Наприклад, визначення довжини
слів і речень дає змогу науковцеві обчислити показник
читабельності підручника. Такий метод зазвичай комп‟ютеризований і стосується шкільних підручників [5, с.121];
 третьою групою методів є експериментальне дослідження підручника, яке зазвичай проводять у школах.
Такий спосіб аналізу навчальної книги є найоб‟ємнішим
і потребує значних матеріальних витрат, тому його радять
використовувати як заключний етап оцінювання підручників, тобто після кількісного аналізу на читабельність.
Експериментальне дослідження підручника може мати
дві цілі:
 переконатися, що новий підручник дійсно відповідає усім вимогам і може повноцінно використовуватися
у школах;
 порівняти, який із двох або більше підручників
є кращим для школярів.
Для того, щоб зрозуміти, чи підручник підходить
учням, потрібно з‟ясувати:
 які учні повинні брати участь в експерименті;
 які додаткові завдання можна розробити відповідно
до змістового наповнення навчальної книги;
 який відсоток правильних відповідей учнів на основі
вивченої теорії з підручника є прийнятним.
Для експериментального дослідження важливо підібрати групу школярів, які володіють середнім рівнем
знань або вище середнього. Що стосується добору
завдань до змісту підручника, то тут важливо дотримуватися вимоги, що усі теми і підтеми повинні бути
відпрацьовані на практиці. Підручник має бути збалансованим, включаючи як текст, ілюстрації, так і схеми,
таблиці, а також практичні завдання.
Для того, щоб визначити рівень складності підручника, можна провести тест на розуміння тексту. Цей
метод полягає у видаленні кожного n-нного слова з тексту і вписуванні учнями їх самостійно. Чим вищий відсоток правильного заповнення пропусків, тим простішим
вважається текст для розуміння. У своїй дослідницькій
роботі такий метод часто застосовували Дж.Р. Бормус
(J.R. Bormuth), Р.Б. Кене (R.B. Kane), І.А. Репопорт
(I.A. Rapoport), М.А. Хетер (M.A. Hater) та інші [5, с.123].
При оцінюванні підручника важливо розуміти, який
рівень його складності є оптимальним. Для цього слід
розглянути три критерії: оптимальний рівень розуміння
тексту; рівень навчальності; тест на розуміння прочитаного. Рівень розуміння та навчальності визначають за
допомогою запитань до учасників експерименту, яким
дають достатньо часу на опрацювання як самого таксту,
так і завдань. Відмінності у визначенні рівня розуміння і
навчальності полягають у тому, що у першому випадку
школярі можуть використовувати текст при формулюванні відповідей, а у другому – завдання виконують самостійно, попередньо прочитавши певний уривок.
Як зазначає Дж.Р. Бормус (J.R. Bormuth), у США
існує стандарт для визначення рівня розуміння тексту,
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згідно з яким підручник підходить для самостійного
опрацювання учнями, якщо ті розуміють 90% інформації. Якщо ж ця цифра становить 75%, то такий уривок
слід вивчати з учителем. Фахівці в галузі розвитку
навички читання Е.В. Дехант (E.V. Dechant) та Г.П. Сміс
(H.P. Smith) переконані, що підручник вважається занадто
складним, якщо учні можуть розуміти менше 85%
інформації [5, с.127]. Якщо ж текст навчальної книги
незрозумілий для школярів, то є два виходи з цієї ситуації:
можна замінити складні уривки тексту простішими або
ж зменшити кількість інформації. Звичайно, під час скорочення тексту потрібно уважно стежити, щоб не упустити матеріалу, обов‟язкового для вивчення [5, с.128].
Коли перед фахівцями постає проблема якості двох
навчальних книг, доцільно використовувати експериментальне порівняння підручників, яке ґрунтується на
чотирьох факторах:
 учні: можливості, мотивація, початкове знання
предмета, здоров‟я, старанність;
 вчителі: професійна компетентність, ставлення до
викладання, старанність;
 підручник: зміст, зрозумілість, ілюстрації, методи
навчання;
 оцінювання результатів навчання: складність завдань, час, відведений для виконання.
Для порівняння двох підручників необхідно створити
однакові умови, тоді розбіжності в результатах навчання
будуть відображати саме рівень якості навчальних книг.
Наведемо декілька прикладів, як створити рівноцінні
умови для школярів, що навчаються за двома підручниками:
 учні у двох групах повинні представляти інтереси
усіх своїх однолітків;
 вони мають працювати з двома підручниками
одночасною (такий підхід використовують, коли зміст
навчальних книг значно відрізняється);
 початкові знання, можливості учнів у двох групах
повинні бути приблизно однакові;
 експеримент можна проводити у формі «перехресних груп», який поділяється на два етапи: на першому
група А використовує підручник № 1, а група Б –
навчальну книгу № 2; на другому – школярі обмінюються підручниками. Після закінчення опрацювання
книг можна оцінити результати. Так як обидві групи
ознайомилися з підручниками, то відмінності у знаннях
вкажуть саме на якість одного з них [5, с.132]. Ймовірно,
що вчителі підійдуть до навчання за новою книгою
з більшим ентузіазмом, ніж за традиційною. Щоб скоротити похибку, експеримент «перехресних груп» можна
проводити в межах одного класу. Половина учнів використовує один підручник, решта – інший, проте пояснення
вчителя залишаються однаковими для усіх. У другій
частині експерименту учні обмінюються книгами. Експеримент «перехресних груп» є ефективним методом
для зменшення суб‟єктивних факторів під час дослідження
й оцінювання підручника, хоча він має свої недоліки:
основним є зниження мотивації учнів під час проходження другого етапу експерименту; важливо також
зазначити, що такий метод доцільний лише тоді, коли
основною метою навчання є набуття нових знань [5, с.133].
Етап оцінювання підручника є також дуже важливим,
адже дає змогу визначити основні недоліки рукопису і

розробити рекомендації для авторів, щоб створити
справді ефективний засіб навчання.
Виокремлюють такі основні етапи оцінювання
підручника:
 призначення невеликої групи фахівців з оцінювання
для детального ознайомлення з рукописом (фахівці повинні підбиратися з різних галузей: психолог, науковець,
практикуючий вчитель, дизайнер, художник та ін..);
 кожен фахівець читає текст, звертаючи найбільшу
увагу на ті аспекти, у яких він найбільш компетентний,
занотовує певні недоліки, спостереження, коментарі
і вносить свої рекомендації [1, c.57];
 група з оцінювання зустрічається і порівнює результати аналізу. Обговорення ведеться під наглядом
керівника групи і дає можливість дійти таких висновків:
відмінно (можливі лише незначні зауваження до автора);
добре (з невеликою кількістю зауважень і внесення поправок, запропонованих групою фахівців з оцінювання);
задовільно (в такому випадку автор змушений змінити
певні частини тексту); незадовільно (передбачає повернення рукопису автору на доопрацювання).
Кінцевий рукопис, перевірений групою фахівців,
передається вчителям-предметникам. Вибирають 4–5 учителів для детального опрацювання підручника, які
повинні дати свої коментарі та рекомендації; отримані
результати обговорює група фахівців, затверджує їх і
передає автору.
Важливо також розглянути шляхи покращення
загальної якості підручників, базуючись на стратегіях
ЮНЕСКО. Найважливішим є зміна парадигми навчання,
що ґрунтується на отриманні знань до орієнтованого
навчання, набуття навичок і компетентностей і відмова
від механічного запам‟ятовування фактів. Під такою
дидактичною установкою розуміємо, що зміст не можна
розглядати самостійно (окремо), адже, він покликаний
реалізувати певну ціль, наприклад, розвивати критичне
мислення, обговорюючи питання цінностей, пишучи
твори; формувати поняття і розуміння часу і простору;
усвідомлювати свою відповідальність і значущість
у суспільстві [6, с.29]. Окрім цього, зміст підручника
повинен відповідати тим навичкам, які мають формуватися у ході освітнього процесу.
Висновки. Нами розкрито особливості аналізу й оцінювання шкільних підручників за матеріалами ЮНЕСКО,
зокрема, виокремлено основні аспекти аналізу підручника, з‟ясовано особливості видів досліджень, охарактеризовано головні методи аналізу навчальних книг,
розкрито особливості міжкультурного дослідження підручників, вивчено фактори і етапи проведення експериментального порівняння якості двох підручників . Перспективи подальших досліджень вбачаємо у детальному
вивчені особливостей шкільного підручникотворення (за
матеріалами ЮНЕСКО).
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PECULIARITIES OF ANALYSIS AND EVALUATION OF SCHOOL TEXTBOOKS
(BASED ON UNESCO MATERIALS)
The main aspects of textbook evaluation are described in the article: content, pedagogical approach, language, structure,
illustrations. The dependence of these aspects on the age of pupils, the level of knowledge and the subject, the content of which
is revealed by the educational book, is found out. The main types of textbook research are distinguished – linguistic research
and discursive analysis. The methods of textbook analysis – quantitative and qualitative are described. Particular attention is
paid to the intercultural analysis of educational books. The peculiarities of experimentally comparing textbooks have been
clarified.
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ПРОБЛЕМА МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОСТІ
У ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ
У статті представлено розуміння проблеми мультилінгвальності у сучасних українських вишах. Здійснено
аналіз самого поняття «мультилінгвальність». Визначена структура та принципи мультилінгвальності.
Зазначені переваги та недоліки поняття.
Ключові слова: мультилінгвальність, мультилінгвальне навчання, двомовне навчання, білінгвальне
навчання, плюрінгвізм.
Постановка проблеми. Революція гідності, війна на
сході, економічний колапс змінили людську свідомість.
Володіння кількома мовами є необхідною запорукою
успішної діяльності сучасної людини. Отже, постає
питання підготовки студентів до взаємодії з мультилінгвальним та полікультурним світом. В контексті
мультилінгвальної освіти мова є засобом навчання.
Глобалізація та розвиток інформаційно-комунікаційних
мереж призводить до поширення мультилінгвальності.
Свобода перетину кордонів, працевлаштування в будьякій країні – все це робить проблему мульти-лінгвальності дуже актуальною. Як зазначає сучасний
письменник Франк Харріс: «Кожна нова мова подібна
відчиненому вікну, яке відкриває новий погляд на світ та
розширює світосприйняття» [1, с.109]. Ключову роль
в процесі розвітку мультилінгвальної компетентності
відіграють ВНЗ.
Мета статті – здійснити аналіз поняття «мультилінгвальність», визначити його структуру, плюси та мінуси
використання та визначити роль навчальної дисципліни
«Іноземна мова» в даному контексті.
Виклад основного матеріалу. Мультилінгвальність –
інструмент роботи в полікультурній, багатомовній групі.
Зазначене поняття є необхідним засобом розширення
світогляду особистості [2, с.38]. Це не тільки оволодіння
тією чи іншою мовою, а результат глобалізації та інтеграції, що відображається в особливому типі мислення [2]. Мультилінгвальність – соціокультурне явище [1].
На думку дослідниці А. Залужної, мультилінгвальність –
особливий тип мислення, особлива модель світогляду,
у якому органічно співіснують культурні цінності декількох цивілізацій [1, с.111]. Дослідниця В. Яшкіна вважає
мультилінгвальність засобом соціалізації [4, с.15].
Зарубіжний дослідник Грін розуміє під мультилінгвізмом визначення осіб, які знають багато мов, у той
час, як плюрилінгвізм характеризує суспільство, в якому
взаємодіє багато мов; мультилінгвізм відноситься до
знання різних мов, у той час, як плюрилінгвізм має на
увазі більш точне значення співвідношень між різними
мовами як взаємно доповнюючими інструментами для
комунікації; мультилінгвізм позначає присутність багатьох
різних мов у регіоні, без позначення їх кількості і
плюрилінгвалізм щоб позначити присутність обмеженої

кількості мов (Grin, 2006, p.179) [5, с.18]. У межах мультилінгвального навчання мова йде переважно про
двомовне, або білінгвальне навчання, якщо інше не
передбачено змістом програми [6]. Це можливість груп
та індивідумів володіти на постійній основі більш ніж
однією мовою в повсякденному житті.
Існує зв‟язок мультилінгвальності з іншими поняттями
такими як білінгвізм, трилінгвізм, плюрінгвізм та поліглотизм. Перші два є формами мультилінгвальності,
а останні означають здібність людини розмовляти деякіми мовами.
Мультилінгвальність може бути як індивідуальною
так груповою, добровільною або вимушеною [3]. Особливістю цього феномену є те, що студент отримує знання
з «немовної» дисципліни, використовуючи та паралельно вивчаючи іноземну мову [4].
Науковці виділяють дві категорії принципів, які
простежуються у мультилінгвальному освітньому процесі:
принципи побудови мультилінгвальних освітніх програм
та принципи організації мультилінгвального освітнього
процесу. До принципів побудови мультилінгвальних
освітніх програм належать такі: принцип цілеспрямованого розподілу (strict separation), гнучкої конвергентності (flexible convergence) та гнучкого розмаїття
(flexible multiplicity) (Martin-Jones, Blackledge&Creese,
2015, с.239). Побудова освітніх програм за принципом
цілеспрямованого розподілу має свої різновиди. Так,
викладач, який працює у межах програм цього типу, як
правило, володіє двома мовами і самостійно визначає
коли ту чи іншу мову використовувати [6, с.314].
Сьогоднішня мовна політика є мультилінгвальна. Її
метою є опанування як мінімум трьох іноземних мов. За
таких умов викладач іноземної мови стає ключовою
фігурою, а предмет «Іноземна мова» – найбільш суттєвим та популярним. Лінгвістична та комунікативна
компетенції є двома різновидами Європейського сучасного
стилю іншомовної освіти. Стосовно першої, вона означає
можливість побудови граматично правильних форм та
синтаксичних структур, розуміння змісту мовленнєвих
зразків та їх влучне використання. Лінгвістична компетенція є основним компонентом комунікативної, оскільки
комунікація неможлива без знання лексичного та граматичного матеріалу. Аудіювання, читання, говоріння та
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письмо – є основними видами мовленнєвої діяльності на
які спирається комунікативна змістова лінія. За таких
умов завдання сучасного викладача іноземної мови
полягає не тільки в забезпеченні мовної підготовки
студентів, але й в тім, щоб зорієнтувати їх у її практичному використанні. Саме викладач покликаний
підготувати студентів до життєвих реалій та професійної
діяльності. Студенство, за європейським принципом, має
бездоганно знати рідну мову та вільно переходити
з рідної мови на іноземну і навпаки. Найбільш ефективно, на нашу думку, оволодіти іноземною мовою
можна відвідавши та поживши у країні, мова якої
вивчається. За умов співпраці, активного пошуку, через
вирішення проблемно-пошукових завдань та подолання
перешкод, мовного бар‟єру це стає можливим. На сьогоднішній день існують спеціальні європейські проекти та
програми такі як «Лінгва», «Еразмус», «ТЕМПУС»,
«КОМЕТТ», «Петра» та інші. Ці проекти покликані
здійснити обмін знань, методів навчання й виховання.
Крім того, вони впливають на світорозуміння, розширюючи уявлення про оточуючий світ, розширюють можливості самореалізації молоді, формують її свідомість
шляхом глобального обміну знань. І, як наслідок, формують активне, ініціативне, високорозвинене і культурно
збагачене молоде покоління. Найбільш доступними проектами для вітчизняних викладачів та студентів XXI століття є такі, як-от: «Work and Travel», «Student Action»,
«Вища освіта для демократичного суспільства», «Побудова університету завтрашнього дня: політика та практика
вищої освіти в Європі», «Вчитель нового покоління» тощо.
Мета мовної освіти полягає не лише у знанні
іноземної мови, але й у вмінні нею користуватися.
Відповідно, навчати мови – це не тільки давати знання
про мову, а навчити користуватися нею як засобом
спілкування, отримувати інформацію з усіх доступних
джерел, підвищити власну ефективність як професіонала, пізнати, проаналізувати та розкрити власний
потенціал. Дуже важливе у цьому сенсі є формування
комунікативної компетенції студентів. Тому, першочерговим завданням викладача іноземної мови є забезпечення
формування мовленнєво-мовної компетенції студентів,
розвиток умінь та навичок комунікативно виправдано
користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях та розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності.
За комунікативно-діяльнісного підходу змінюється й
роль викладача: з транслятора знань на фасілітатора, який
організовує пізнавальну діяльність студентів, створює
умови для висловлення власної думки, ставлення до
матеріалу, що вивчається, залучає студентів до творчої
та мистецької діяльності. Поряд із традиційними формами у арсеналі викладачів іноземних мов повинні бути
нові форми такі як тематичні дискурсивні бесіди, диспути, дискусії, інтерв‟ю, круглі столи, конференції, захист
проектів, рецензування й реферування, спілкування
в електронній пошті та Інтернеті з наступним обговоренням отриманої інформації, рольові ігри, вікторини,
драматизації, переклади (синхронні, послідовні, чи дослівні, художні), «English-speaking Club», тощо [5].
Безперечним є факт стосовно переваг мультилінгвальності, а саме це:
– розвиток міжкультурної компетенції;
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– мотивація до участі в міжнародних тренінгах,
проектах;
– оволодіння
більшою
кількістю
соціальних
компетенцій;
– мовне та культурне різноманіття;
– стимулювання поваги та неформального спілкування поза тренінгом;
– зростання рівня сенсибілізації до іноземних мов;
– різне бачення однієї і тієї ж теми;
– зростання мотивації до вивчення мови;
– отримання практики перекладу;
– краще розуміння національної культури;
– розвиток толерантності, навичок справедливого діалогу, вміння слухати один одного [1];
– зближення людей різних національностей;
– виховвння поваги до чужої мови, культури та релігії.
Мультилінгвальність висуває виклик перед суспільством: сформувати таку особистість, яка зможе спілкуватись і співпрацювати з людьми різних конфесій, рас та
національностей [2].
Величезним бонусом застосування цього феномену є
велика кількість можливостей для студентів та викладачів
(безліч міжнародних програм обміну та стажування).
Крім того, мультилінгвальність забезпечує студентам
широкий доступ до інформації в різних предметних
галузях, отримання нової інформації, отримання безперервної освіти, а все це дає можливість конкурувати на
світовому ринку спеціалістів [3].
З іншого боку, є певні недоліки мультилінгвального
навчання. Глобалізація створює умови коли культурні
цінності виходять так би мовити за рамки. Іншими
словами, глобалізація спричиняє різке загострення проблем національної та культурної ідентичності та може
призвести до фрагментації та локалізації [4, с.10].
Висновки. Отже, мультилінгвальність є широким
поняттям, яке має безліч визначень. За структурою воно
може бути як індивідуальним так груповим, добровільним або вимушеним. Особливість цього поняття полягає
в тому, що паралельно вивчаючи іноземну мову, студент
отримує знання з «немовної» дисципліни. Єдиним вагомим недоліком застосування мультилінгвальності, на
нашу думку, є загострення проблем національної та
культурної ідентичності, а у всіх інших відношеннях
мультилінгвальне навчання має безліч переваг над
іншими типами. Серед основних: оволодіння великою
кількістю компетенцій, зростання мотивації до вивчення
іноземних мов та розуміння національної культури.
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In the article the author considers the the foundations of the outlook as a system of fonnation in the elderly
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Formulation of the problem. As you know, ethics is a
branch of science that studies and justifies the principles of
morality and norms of human activities in terms of such
concepts as good and evil.
Historically, we can distinguish the following types of
ethical systems:
Autonomous ethical systems that draw the moral laws
from the nature of the subject that has the highest moral
degree (e.g., the dictates of conscience).
Heteronomous ethical systems in which moral standards
are based on some external authority (e.g., religious
commandment).
Ethical systems are also divided into:
1) apriori, in which the moral sense or conscience is
described as primary feature of human nature, regardless of
experience;
2) empirical claim that all manifestations of morality
arise through evolution on the basis of life experience.
Accordingly, human thought sets various principles in
the basis of morality:
1) religious sanctions, where moral standards – the
Divine decrees that a person hears the voice of his
conscience (for example, the ethics of Socrates);
2) selfishness in the form of eudemonism (the purpose of
life is happiness): Happiness means living in harmony with
nature, and the absence of suffering (from this basis ethical
systems of Aristotle, Epicurus and the Stoics were derived);
3) the love to God and neighbor is the basis of Christian
morality, here individualistic principle of the Christian
morality is replaced by elements of collectivism and
universalism;
4) universal world law, a unique place of every soul and
every phenomenon in the universe and provides the
appropriate reward for the virtuous and sinful (Hinduism,
Jainism, Buddhism, etc.);
5) class interests (Marxism);
6) the interests of science (various nationalist systems);
7) the categorical imperative – the absolute dictates of
conscience, that is defined in the following positions «Act
only according to that maxim whereby you can, at the same
time, will that it should become a universal law «and «Act in
such a way that you treat humanity, whether in your own
person or in that of another, always at the same time as an
end and never merely as a means»;

8) individual interests contrasting to the state interests
(anarchism);
9) aesthetic values (for example, the philosophy of
Friedrich Nietzsche, rejecting all moral values of old
systems and put forward the beauty of superman) [2].
Purpose of the article. Analyze the role of the ethical
component in shaping the outlook in older preschool and
primary school age.
Presenting main material. According to the research by
L. Kohlberg, a child from 4 to 10 years, resides is in the first
stage of moral development – preconvention morality level.
At this level, his actions are determined by external
circumstances and the point of view of other people is not
taken into consideration. Judgments in majority are carried
out depending on reward or punishment, which can lead to
this act. Thus, of course, the formation of ethical experiences
and attitudes in this period is of great importance and should
focus on the formation of authentic ethical values of
arbitrariness development.
The authenticity of the proposed ethical values
determines a person‟s ability to entire self-realization.
Adoption of alien values, «flexibility» of moral standards,
life under the motto «the end justifies the means» leads to
the fact that personality suppresses the certain unique
qualities and properties, which inevitably leads to
disharmonious development and subsequent degradation [6].
It is quite evident in the phenomenon of manipulation.
It is no secret that the manipulation has many faces, and
in the late twentieth, pervades almost all areas of human
interaction. It appears either in the form of unfair games with
hidden traps in the transactional approach of E. Berne or in
the form of cold practical Machiavellian personality of
R. Christy, or in the role of man, who refused from selfactualization (antonymic pair of manipulator-actualizer) of
E. Shostrem, or in the form ingratiation described by
E. Jones, etc.
Studies show that the capacity for manipulative contact
appear very early and is closely associated with the image of
the world that a person already has. Thus, a group of
American psychologist R. Christy was interested in personal
qualities associated with the willingness and desire to
manipulate others. A series of studies on this issue has led to
the construction of a model of manipulative personality of
the following character:
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1. «Image of the World» – other people are perceived in
terms of their own interests as objects that can be
manipulated to implement the objectives;
2. «System of values» – only those people are taken into
account who contribute to the realization of one‟s own goals;
3. «Installations on others» – show few positive emotions
and easy attitude to the needs of others;
4. «Motivation» – success takes an important place in the
hierarchy of motives;
5. «Emotional stability» – tolerance to external factors
that help concentrate on the essential [4].
These people seldom show signs of disorganization in
their behavior. Persons with high degree of Machiavellianism
show «cold syndrome»: resistance to external social
influences, ignoring goals and feelings of others, aims to
control the external situation. The low degree of
Machiavellianism leads to the syndrome of «soft contact»
that has an alternative definition.
Machiavellian personality denotes Western model of
masculinity to the middle of the XX century. The focus on
existential and humanistic values gives manipulation the
negative character. However, Western culture upholds
personal values of personal growth (the power of «I»,
integrity, self-motivation, pragmatism, the orientation on
success), and human suffering associated with the weak
force of «I», which is reflected in the educational methods
(psychoanalytically oriented pedagogy, learner-centered
pedagogy by Rogers). Interpersonal relationships are
appropriate to the values as friendliness and politeness.
Representatives of Transpersonal Psychology emphasize
super personal values of human growth: Love, Friendship,
Creativity, and R. Assagioli tried to delineate the field of
transpersonal by a system of cultural symbols. The idea of
psycho synthesis is that a person developing mainly along
the axis of «personal property», has manipulative behaviors.
So, politeness and friendliness, on the one hand, can be
manipulative, and on the other – they are not the only
interpersonal reserves of personal growth as success in life.
Moreover, it appears that a strong «I» may not be the
panacea for failures in life, but their cause. Pedagogical
strategy within this approach – is transcending into supra
plan [1].
From this point of view, any communication technology
(from practical advices of D. Carnegie to communicative
skills in social behaviorism, etc.) carries the risk of
manipulation and barriers of transpersonal growth. To some
extent, communicative technologies are similar to technologies
of love between oversexed teenagers – they do not create
anything new, but erotize more.
Some researchers put together the manipulation and the
«surviving» behavior, contrasting it with the self-actualization.
If our ignorance realizes the diverse needs of the biological,
psychological and social survival (vital, in safety, belonging,
self-esteem), the behavior is fundamentally manipulative.
E. Byrne, for example, conceptualizes this as a game. Destruction of games by E. Berne, transcending self-actualization
by A. Maslov, integration of sub individual in psych synthesis,
etc. derive personality to non-manipulative lifestyles.
E. Jones described ingratiation (literally «ingratiate», «to
ingratiate oneself») as manipulation at the level of behavior.
«The term ingratiation ... belongs to the class of those

behaviors that are aimed at increasing the attractiveness of
the subject in relation to the partner of interaction with the
help of «illegal» means» [3]. Meaning of the term «illegal»
E. Jones explains, in terms of Hoffman‟s social drama
theory, who viewed interaction as a kind of ritual. During the
ritual, the partners adhere to the rules that prescribe mutual
assistance in the performance of roles. Ingratiator, from this
point of view, would be the one who signals to the partner of
interaction that he follows these rules, and in fact violates
these standards, carrying out his plan, improving his position
in the interaction. E. Jones examined the phenomenon of
ingratiation also in accordance with the concept of social
exchange. Ingratiator in this case is the person who violates
the rules of equivalent exchange. E. John described three
techniques of ingratiation: Raising the partner profile (praise,
flattery), conformism and self-presentation. According to
E. Jones, the praise of those traits of the object of
ingratiation (partner), due to which he has reasonably high or
low self-esteem is inefficient. It is effective to praise those
features that people want to have, and doubt whether they
have them [1].
The technique of conformism is effective only than when
it relates to the thoughts and attitudes of the partner, which
are important for him and require support. A third technique
has two forms: positive (creating a positive «self-image»)
and negative (creating a negative «self-image») presentation.
The second form is more hidden and appeals to norms of
help («The weak ones are always helped! »).
Thus, the concept of manipulation can describe a person
and may refer to specific behavioral acts. Therefore, the
genesis of manipulation should be considered as the genesis
of appropriate behavior and personal traits. The manipulation
mechanism generates interpersonal (for example, upbringing
that indulges to hypo protection with the fixation of a child
as an «idol in the family» and etc.) and intrapersonal factors
(demonstrative accentuation, etc.). Manipulative attitude
towards others is a rejection of personal growth, and in
clinical respect – is a variety of symptoms from psychosomatic
pathology to deviant and delinquent behavior.
We should note that manipulation is often fused with the
psychological defense. Protection distorts the personality
and manipulation implements these personal strains [5].
However, knowledge of ethical standards and possession
of ethical motivation does not guarantee the implementation
of ethical experience. As the Japanese proverb says: «To
know and not to do means not to know». Ethical assessment
of anything is not synonymous with change; it is only the
first step in the process of changing. In the transition from
the desire for action and awareness of it the important role is
played by purely human, psychological quality, which
ignored both by national and foreign pedagogy and
psychology – that is will.
Historically, «will» has a lot of features and functions,
and often conflicting. According to Aristotle it is a «mental
state that is prior to action». According to Arendt, «the will –
is a mental» organ of the future «– as well as a memory – is
a mental body of the past. Kant considered will to be an
ability to begin a series of successive actions spontaneously.
According to Wels it is a «decisive factor in the translation
of balance in the process of change ... an act that takes place
between insight and action and is experienced as an effort or
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determination». This is acceptance of responsibility – as
opposed to a sense of responsibility. According to Ariett it is
a part of psychic structure, which has the «ability to make
and implement the decision». This is a force, consisting of
energy and desire, «trigger efforts», «mainspring of action» [7].
One important source of controversy related to «will», is
the fact that the will is linked with freedom (it is
meaningless to speak of non-free will, if we like Hobbes and
Spinoza change the will the way that it becomes more
elusive and subjective state rather than the actual location of
the power of will) [2]. In cause of time the idea of free will
was inadequate to the dominant view of society. Though the
debates about free will are continuously going on, the
opponents of the concept changed over the centuries.
Thus, the Greek philosophers had no term for the
freedom of the will; the concept was incompatible with the
dominant faith in the eternal repetition, with the belief, as
Aristotle put it, that the emergency of the existence
inevitably denotes pre-existence of something that exists
potentially but not in reality. «Stoic fatalists who believed
that everything that is, or will be, «should be» rejected the
idea of an agent of free will in man. Christian theology could
not reconcile faith in divine providence, in the Omniscient
Almighty God with the terms of free will. Later, the concept
of free will came into conflict with the scientific positivism,
with the idea of Isaac Newton and Pierre Laplace of
explainable and predictable universe. Later Hegelian idea of
history as a compulsory progress of universal spirit collided
with the ideology of free will, which by its very nature
rejects this obligation and keeps to the point that all that has
been accomplished, might not have been done just as well.
Finally, free will is rejected by all deterministic systems,
regardless of whether they are based on the economic,
behavioral or psychoanalytic principles [5].
Let‟s consider only those concepts that address the issue
of forming the will and it usage for personal growth.
O. Rank introduced the concept of the will to
psychological practice for the first time, he reinterpreted the
Freud‟s model of the psychic apparatus: retaining the
concept of instinctual drives, but placed them under the
jurisdiction of the will. «I understand will as a positive
directing organization that uses creatively, and suppresses
instinctual drives and controls». During the development of
the individual, Rank believed that will is formed together
with instinctual impulses. The formation of will is
influenced by that how parents are involved in the process of
impulses‟ upbringing. First, the environment is concerned
about limited impulsivity of a child to make him suitable for
their community. The child responds to these parental
limitations with the help of opposition ~ that is the first step
in the development of the will, or, as it is interpreted by
Rank – as «negative will». Gradually, the child begins to
exercise personal control over his impulses and decisions –
for example, due to the love to parents child can restrain his
aggressive impulses. Thus, the function of will is initially
interconnected with its impulse: it either controls the impulse
or resists to external attempts to control this impulse. The
emotional life of the child, said Rank, also develops in
relation to the instinctive impulses. Emotions differ from
impulses: we strive to discharge impulses but emotions ~ to
extend or to retain. Therefore, «we can say that the
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emotional life is responsible for slowing down or retaining
the life of impulses» [4].
Thus, O. Rank has put forward the idea that the
emotional life is like a mirror reflection of the life of
impulses, whereas the will is a separate executive essence,
and it is equal in power to system of impulses. «Will is an
impulse that is positively and actively put at the service of
the Ego, and it is not the blocked impulse, as an emotion».
Rank later spoke of the will as an «Ego-impulse».
O. Rank viewed the parent-child relationship, and in fact
the whole process of assimilation as a battle of wills, and
insisted that parents should be very sensitive in this situation.
One shouldn‟t destroy the negative will, but it must be
handled in such a way that it could transform into a positive,
or «creative» will.
O. Rank believed that other important issues of early life
are derived from the fundamental struggle of wills. «Oedipus
complex doesn‟t have another meaning but that of great – if
not the first – a conflict of wills between the growing
individual and the will of the millennial moral code,
personified in his parents ... The child must submit to it - not
because he should have his father alive and should not marry
his mother, but because he does not have to assume that he
can do what he wants and he must not trust his own free
will» [3].
O. Rank has described three stages of the will
development:
1) anti-will/negative will – opposition to the will of
another,
2) positive will – a manifestation of human will to what
he must.
3) creative will – a manifestation of the will of man to
what he wants.
The purpose of upbringing a child is to transform the first
two stages into creative will. The main «mistake» in the
process of upbringing, according to O. Rank, is the
suppression of the life of impulses and early will («anti-will»
or «negative» will). If parents teach children that every free
expression of impulses is undesirable and every negative
will be bad, the child suffers from two effects – the
suppression of all his emotional life and stunted will,
burdened with guilt. The child grows into an adult that
suppresses his emotions and considers the act of the will
expression as something bad and forbidden [6].
O. Rank has described the three main types of character:
the creative, neurotic and antisocial. Creative character has
access to emotions and volitional acts due to his appeal.
Neurotic character has the will, which is caught in a tangle
with guilt, and delayed emotional life. Antisocial character
has suppressed will and is controlled by impulses.
While supporting the idea of O. Rank, L. Farber raised
the problem of the relationship between the act of volition
and will, based on a psychological process of change. He
brought into the psychology of the will «a vital change that
is an exaggerated emphasis on the conscious will». He
believes that attempts to determine the will were
unsuccessful because there are two different kinds of will, so
different from each other, that only the meaningless
definition could cover both of them.
The first type of will according to Farber and, therein lies
his most important contribution, is not consciously experienced
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in the process of volition act and the conclusion about it
must be done after the event, this will is said to be
unconscious.
Thus, L. Farber concludes that the important choices that
people make in their life are not consciously experienced as
choices. Indeed, only after the event, a person can come to
the conclusion that the choice has been made. This kind can
be understood of as an underground stream of life, which has
a direction, but does not have discrete objects or purposes. It
provides individual progress, but escapes from the
immediate and direct research [4].
The second type of will is conscious: it is experienced
directly during the event. A person without much difficulty
can be characterized by its presence, shape and strength. The
second type of will motivates an individual to a specific
purpose (as opposed to the first, which is a pure movement)
and is utilitarian by its nature: «I do it to get something».
The purpose of the manifestations of this kind of will is
known from the very beginning.
Accordingly, in the process of bringing of these two
types of will one should approach in different ways. With
the second type of will (conscious) one comes into contact
through exhortations and appeals to the will energy, effort
and determination. The first type of will is not available for
these statements, and it must be, according to L. Farber,
interacted indirectly.
The importance of the will in the formation of ethical
attitudes and values of the child is also conditioned by its
close relationship with the desires. In his famous work
«Love and Will» R. May suggests that the desire is the
predecessor of the will, and that without the initial desire
there cannot be meaningful action. Manifestation of will – it
is not only the energy and determination, but also the
potential which is closely associated with the future. Due to
the will, a person projects himself in the future, and the
desire is the beginning of the process. Desire – «this is the
recognition that we want future to be this or that, the ability
to penetrate deep within ourselves and to be filled with the
desire to change the future» [1].
R. May emphasizes that the desire is different from the
needs, forces or tropisms in one important respect: the
desires are meaningful. The individual does not have desires
blindly. The desire is selective and highly individualized.
The desire that May calls «an imaginary game with the

possibility of some act or condition» is the first step in the
process of manifestation of will. Only after there is a desire,
an individual can click on the «trigger of efforts» and initiate
the left part of the volition act that is concerned with the
adoption of internal commitment and choice, which reaches
its culmination.
The «desire» gives the «will» warmth, content,
imagination, child‟s game, freshness and variety. The «will»
gives the «desire» self-direction, and maturity. Without the
«desire», «will» loses its vitality, viability and tends to fade
away in self-contradiction. If you have only the «will» and
no «desire», you are a dry man Victorian, Neo-puritan. If
you have only the «desire» and no «will», you are an
obsessed, non-free, infantile person, adult, remaining a child,
who can turn into a human-robot» [7].
Conclusions. Therefore, based on the above said, the
ethical component of the integrative model of worldview
formation as a system, we take the principle of formation of
ethical experience, that is understood as the knowledge of
our ethical standards, organized internal position of the child
in relation to them (i.e., ethical motivation), and their
implementation (the formation of the volitional component
and liability).
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Ключові слова: світогляд, дошкільний вік, молодші школярі, етичний компонент, інтеграція, знання, навчання.
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Автором статті проаналізовано ряд наукових праць з проблеми професійної мобільності
майбутнього фахівця, зроблено висновки про структуру професійного розвитку майбутнього фахівця, і
професійну мобільність, як одну з основних якостей системи його професійного розвитку. В рамках
теоретичного аналізу наукових праць, визначено актуальність принципу детермінізму та індетермінізму
як відкриту нерівноважну систему у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця.
Професійна мобільність, забезпечуючи багатоваріантність професійного вибору, підвищує можливості
особистості для подолання кризових явищ професійного розвитку. Професійна мобільність
обумовлюється багатофакторністю – з одного боку, вона виступає соціальним фактором, який
гармонізує процеси соціально-економічних та культурних змін суспільства, з іншого боку, має
індивідуально-особистісний характер і виступає фактором гармонізації майбутнього фахівця.
Ключові слова: професійна мобільність, система професійного розвитку, майбутній фахівець,
професійна мобільність майбутнього фахівця.
Постановка проблеми. В умовах незворотних
перетворень, що відбуваються в українському суспільстві, все гостріше постає проблема докорінного реформування усіх сфер життєдіяльності суспільства. Розвиток
професійної мобільності майбутніх фахівців, що є
передумовою ефективної реструктуризації соціальноекономічних проблем, гармонізації культурно-інтелектуальних рівнів різних груп населення, що безперечно
веде до досягнення соціальної справедливості, а отже, –
стабільності суспільства. Наслідком взаємодії обумовлених процесів є активізація перерозподілу нових та
зміни вже існуючих сфер професійної діяльності
майбутнього фахівця, що в свою чергу, викликає
перерозподіли професійних підрозділів на ринку праці,
вмотивоване виникнення нових вимог, адекватних вимог
часу сфери професіоналізованої діяльності (Л. Горюнова,
Р. Пріма, А. Шелтон та ін.). Це розкриває актуальність
проблеми професійної мобільності для майбутніх
фахівців, оскільки професійна мобільність виступає в
умовах сьогодення однією з найважливіших характеристик взаємодії людини та її професійної діяльності.
Професійний розвиток особистості, за визначенням
Е. Зеєра, визначається такими факторами розвитку як
соціально-економічна ситуація, основна діяльність (її
тип), біологічний фактор, власна активність особистості,
певний збіг обставин та подій тощо. Взаємодія цих
факторів відбувається на фоні вікових змін протягом
більшої частини онтогенезу людини [5, с.22, 30]. Це
обумовлює професійний розвиток, в основу якого
покладено принцип детермінізму та індетермінізму як
відкриту нерівноважну систему. В такій системі у критичних ситуаціях на основі розвитку професійної
мобільності відбуваються зміни вектору професійного
розвитку фахівця. При цьому В. Авєрін звертає увагу,
що зміни траєкторії професійного розвитку особистості
забезпечують подолання тенденції її регресивного
професійного розвитку [1]. Аналізу критичних ситуацій
фахового розвитку особистості, як основи якісних змін

у системі професійного розвитку фахівця, з точки зору
проблеми професійної мобільності поки що присвячено
незначну кількість наукових публікацій. Окремі положення теорії змін відображені в роботах М. Плотнікова
[12], питання теорії професійного розвитку присвячені
роботи Е. Зеєра [5] теорії професійного розвитку
розглядаються у роботах В.О. Авєріна [1]
Метою статті є аналіз проблеми професійної мобільності майбутнього фахівця.
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Дослідження науковців (Л. Горюнова [4]; Е. Зєєр [5]; А. Рідкодубська
[12]; R. Hauser [13] та ін.) визначають, що в сучасних
умовах відбувається зменшення тривалості циклу зміни
людиною професії (мінімум 2–3 рази протягом життя).
За даними соціологічних досліджень, більшість професій
протягом 10–15 років суттєво змінюється в умовах
осучаснення вимог до змісту професійної діяльності та
майбутніх компетентностей фахівця. Особливістю сучасного світу професій є зміна монопрофесіоналізму
поліпрофесіоналізмом [4; 13], необхідність протягом
життя мобільно осучаснювати професійні знання та
постійно підвищувати кваліфікацію, професійний статус
[6; 13]. Ми підтримуємо позицію Hauser R, який вважає,
що крім соціальних факторів, потребу сучасного фахівця
бути професійно мобільним в умовах ринку праці
визначають рівень розвитку науки, осучаснення техніки,
впровадження інноваційних технологій тощо. Дані фактори посилюють для працівника потенційні загрози
переорієнтації виробництва на інші ринки збуту, скорочення робочих місць, втрати роботи внаслідок погіршення економічної ситуації та ін. Крім того, потребу
бути професійно мобільним фахівцем в суспільстві
визначають сучасні процеси глобалізації економіки.
Внаслідок цього, через посилення мобільності змін,
фактор динамічної невизначеності все більше характеризує мінливість ринку професій та зміни соціальнопрофесійних ситуацій [13]. Професійна мобільність
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обумовлюється багатофакторністю – з одного боку, вона
виступає соціальним фактором, який гармонізує процеси
соціально-економічних та культурних змін суспільства, з
іншого боку, має індивідуально-особистісний характер і
виступає факторо внутрішньоособистісної гармонізації
майбутнього фахівця. Професійна мобільність на індивідуальному рівні суб‟єкта професійної діяльності визначається в умовах його соціально-професійних взаємодій,
що відображають зміни професіоналізованих сегментів
трудової сфери [там само].
Виклад основного матеріалу. Суттєвий фактор,
який обумовлює вдосконалення професійної підготовки
майбутніх фахівців, пов‟язаний з євроінтеграційними
процесами, що реалізуються в Україні сьогодні. Усі
галузі виробництва реалізують інновації та технології, та
техніка, без застосування яких економічний бік не може
бути конкурентоспроможним, як не може бути конкурентоспроможним фахівець, не здатний швидко їх
опановувати у професійній діяльності. У сфері професійної діяльності це ставить перед людиною потребу
бути професійно мобільним фахівцем – бути готовим та
вміти на особистісному рівні гнучко та адекватно
реагувати на потребу зміни соціально-професійного
статусу або професійної позиції особистості. Як відзначають В. Авєрін, Е. Зеер, А. Маслоу та ін., професійні
зміни розглядаються як професійна мобільність фахівця
та невід‟ємний елемент системи професійного розвитку
особистості [1; 5; 10].
Проблема розвитку професійної мобільності є актуальною в умовах сучасної науки та розглядається соціологією, психологією, педагогікою та ін. [1-6; 8; 10-13].
На думку А. Рідкодубської, під особливістю професійної
мобільності розуміється складне інтегративне особистісне
утворення, що поєднує в собі: сформовану внутрішню
потребу в професійній, особистісний компонент, знаннєвий компонент, загальноосвітні та загальнопрофесійні
знання, здібності до швидкого переносу знань [12].
Згідно позиції Л.В. Горюнової, професійна мобільність
є важливим елементом вектору професійного розвитку.
Зміст розвитку професійної мобільності майбутнього
фахівця визначаються не лише бажанням чи можливостями зміни функціональних обов‟язків в рамках однієї
професії, виду чи роду професійної діяльності, але і його
об‟ємом професійних компетентностей та умінням приймати самостійні та креативні рішення, спрямовані на
підвищення свого професіоналізму шляхом внутрішніх
трансформацій, скерованих на особистісно-професійний
саморозвиток [4].
Оскільки, в умовах неперервного розвитку та зміни
соціально-економічнної ситуації в країні, майбутньому
фахівцю необхідно вміти ефективно реагувати на будьякі професійно-значущі зміни, знати як швидко та
ефективно діяти в нестандартних ситуаціях, гнучко
реагувати на потреби і зміни сучасного ринку праці, то
на передній план його особистих якостей виходить
мобільність, яка залежить від таких якостей як креативність, творчі здібності, мотивація, активність, навички
проектування, прогнозування, саморозвитку, знання сучасних технологій. Ми поділяємо думку вчених про
розвиток професійної мобільності в процесі навчання
майбутнього фахівця, як важливу складову системи його

професійного розвитку, готують до зміни та засвоєння
ним нових спеціальностей та професій, забезпечують
готовність до інновацій у професійній діяльності [11].
Серед методологічних принципів системи професійного розвитку Е. Зеєр виділяє: принцип нестійкої
динамічної рівноваги, принцип детермінізму та індетермінізму, принцип прогресивного та деструктивного
розвитку, принцип співрозвитку особистості, освіти та
професії [5, с.7].
На наш погляд, професійна мобільність майбутнього
фахівця характеризує мотиваційно – інтелектуально –
вольовий потенціал особистості, що лежить в основі
гнучкої орієнтації і діяльнісного реагування в динамічних умовах відповідно власних життєвих позицій і
забезпечує готовність до змін і реалізацію цієї готовності у
своїй професійній діяльності; детермінує професійну
активність, суб‟єктність, творче ставлення до професійної
діяльності, особистісного розвитку, що сприяє ефективному розв‟язанню фахових проблем.
Вочевидь, професійна мобільність – усвідомлюваний
процес, а це означає, що особистість може керувати ним
самостійно і проявляється у можливості вільного вибору,
спрямованого на ефективне вирішення проблем. Регулятором професійної мобільності при цьому визначається оцінка життєвої ситуації, уміння дивитися на себе
«під кутом зору внутрішньої логіки діяльності і соціального середовища» [12, c.214].
Ми розглядаємо професійну мобільність майбутнього
фахівця у системному взаємозв‟язку особистісного,
професійного та соціального в контексті динамічнодіалектичних змін, ціннісної спрямованості підготовки
майбутнього фахівця. На наш погляд, перераховані вище
характеристики властиві професійній мобільності фахівця, яка здебільшого визначається у професійній педагогіці
як здатність швидко змінювати види роботи, переключатися на іншу діяльність у зв‟язку зі змінами техніки й
технології виробництва. Вона проявляється у володінні
системою узагальнених прийомів професійної праці та
їх використанні для успішного виконання будь-якого
завдання на суміжних за технологією ділянках виробництва; передбачає високий рівень розвитку узагальнених
професійних знань, а також готовність до оперативного
відбору і реалізації оптимальних способів виконання
виробничо-технічних завдань [3]. Тобто в умовах нестабільності соціально-економічних перетворень професійна
мобільність актуалізується саме в діяльності.
Зазначимо, що часто зустрічається явище «зрощення»
професійної мобільності з усвідомленням навчатися
упродовж всього життя, що співзвучне актуальній
освітній парадигмі – акмеології, що вивчає професійне
становлення, досягнення ним вершин професіоналізму у
фаховій діяльності [2, 3]. Представники акмеологічного
підходу для характеристики рівня особистісного розвитку
в професійній діяльності використовують поняття «професійна зрілість». Акмеологічна концепція А. Деркача і
В. Зазикіна має дві позиції наповнення: змістову і
структурно-процесуальну. При цьому змістовно розвиток
суб‟єкта праці до рівня професіонала розглядається в
контексті загального розширення суб‟єктного простору
особистості, її професійного і морального «збагачення».
Процесуальний розвиток суб‟єкта до рівня професіонала

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019
розглядається з системних позицій, а саме у зв‟язку зі
змінами і розвитком підсистем професіоналізму особистості й діяльності, нормативної регуляції, мотивації на
саморозвиток та професійне досягнення, рефлексивну
самоорганізацію і в рамках розкриття творчого потенціалу особистості. Автори цієї концепції відзначають,
що професіоналізм особистості досягається під час
розвитку здібностей і є результатом цього процесу,
особистісно-ділових та професійно важливих якостей,
акме – інваріантів професіоналізму, рефлексивної організації, культури, творчого та інноваційного потенціалу,
мотивації досягнення, розкриття творчого потенціалу,
наявність сильної й адекватної мотивації самоздійснення [2].
Акмеологічний підхід передбачає, що акме і
самоздійснення – це не ідеальні образи, а постійний рух
до них через співвіднесення реальних характеристик
розвитку людини з оптимальною моделлю саморозвитку.
При цьому людина не просто реалізує себе, здійснюючи
вибір між репродуктивними способами розвитку; вона
якісно перетворює себе, знімаючи психологічні бар‟єри,
переосмислюючи життєві очікування, шукає можливості
для розвитку професійно значущих якостей, виробляє
власну траєкторію саморозвитку.
За твердженням А. Деркача, в межах означеного
підходу суб‟єкт саморозвитку ніби знаходиться у
просторі між двома полюсами – від реального до
ідеального способу самоорганізації. Його активність
розвивається саме в цьому «реально-ідеальному» просторі
і проявляється в постійному розв‟язанні протиріч між
тією високоорганізованою живою системою, якою є він
сам, і об‟єктивними умовами його життєдіяльності [2,
с.36].
Узагальнення вищезазначеного дозволяє стверджувати, що професійна мобільність залежить від рівня
розвитку самої особистості, її готовності і бажання активно впливати і перетворювати об‟єктивну реальність.
У той же час зміни в соціально-економічному середовищі
вливають на особистість майбутнього фахівця, на рухомі
мотиваційні сили дій, поведінку і майбутню професійну
діяльність.
Висновки Таким чином, в системі професійного
розвитку особистості професійна мобільність виконує
роль своєрідних зв‟язуючи компонентів, що сприяють
усвідомленим переходам фахівця від одного вектору
професійного розвитку до іншого. В умовах сучасного
сьогодення української державності, професійна мобільність визначає багатоваріантність професійного розвитку.
На нашу думку, стратегією ефективного подолання
кризових явищ професійного розвитку особистості є
формування готовності до професійної мобільністості
шляхом соціально-педагогічного керівництва процесом
професійного розвитку майбутнього фахівця. Отже,
професійна мобільність майбутнього фахівця є складником структури його професійного розвитку.
Література
1. Аверин В.А. Принципы психического развития / А.В. Аверин
// Психология человека от рождения до смерти ; [под. ред. А.А.
Реана]. – СПб., 2002. – С.37-41.
2. Акмеология: учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. –
СПб.: Питер, 2003. – 256 с.
3. Гладкова В.М. Основи акмеології: підручник / В.М. Гладкова,
С.Д. Пожарський. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 320 с.

185

4. Горюнова,
Л.В.
Профессиональная
мобильность
специалиста как проблема развивающегося образования России :
дис.... доктора пед. наук : 13.00.08 / Горюнова Лилия
Васильевна. – Ростов н/Д, 2006. – 427 с.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Ф. Зеер. – М.:
Издательский дом „Академия‖, 2006. – 480 с.
6. Іванченко Є.А. Формування професійної мобільності
майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних
закладах : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 /
ЄА. Іванченко. – Одеса, 2005. – 20 с.
7. Князева Е.Н. Законы эволюции и самоорганизации
сложных систем / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М.: Наука,
1994. –238 с.
8. Кондаков М.И. Методологические основания зарубежных
теорий профессионального развития / М.И. Кондаков,
А.В. Сухарев // Вопросы психологи. – 1989. – №5. – С.158-164.
9. Курдюмов С.П. Самоорганизация сложных систем
[Електронний ресурс] / С.П. Курдюмов. – Режим доступу:
http:// spkurdyumov.narod.ru.
10. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики /
А. Маслоу; пер. с англ. – СПб.: Изд. Гр. Евразия, 1997. – 430 с.
11. Плотников, Н.И. Ресурсная теория изменений и
организационные реформы / Н.И. Плотников // Проблемы
теории и практики управления. – 2010. – № 5. – С.8-18.
12. Рідкодубська, Г.А. Теорія і практика підготовки до
професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери
дис.... д-ра пед. наук: 13.00.04 Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. –
Хмельницький, 2019. – 424с.
13. Hauser R.M. The process of stratification: Trends and
analysis / R.M. Hauser, D.L. Featherman – New York : Academic
press, 1977. – 287 p.
References
1. Averin V.A. Printsipyi psihicheskogo razvitiya / A.V. Averin
// Psihologiya cheloveka ot rojdeniya do smerti ; [pod. red.
A.A. Reana]. – SPb., 2002. – S. 37-41.
2. Akmeologiya: uchebnoe posobie / A. Derkach, V. Zazyikin. –
SPb.: Piter, 2003. – 256 s.
3. Goryunova, L.V. Professionalnaya mobilnost spetsialista kak
problema razvivayuschegosya obrazovaniya Rossii : dis. ... doktora
ped. nauk : 13.00.08 / Goryunova Liliya Vasilevna. – Rostov n/D,
2006. – 427 s.
4. Hladkova V.M. Osnovy akmeolohii: pidruchnyk / V.M.
Hladkova, S.D. Pozharskyi. – Lviv: Novyi svit-2000, 2007. – 320 s.
5. Zeer E.F. Psihologiya professionalnogo razvitiya: ucheb.
posobie dlya stud. vyissh. ucheb. zavedeniy / E.F. Zeer. – M.:
Izdatelskiy dom „Akademiya‖, 2006. – 480 s.
6. Ivanchenko Ye.A. Formuvannia profesiinoi mobilnosti
maibutnikh ekonomistiv u protsesi navchannia u vyshchykh
navchalnykh zakladakh : avtoref. dys... kand. ped. nauk :13.00.04 /
Ye.A. Ivanchenko. – Odesa, 2005. – 20 s.
7. Knyazeva E.N. Zakonyi evolyutsii i samoorganizatsii slojnyih
sistem / E.N. Knyazeva S.P. Kurdyumov. – M.: Nauka, 1994. –
238 s.
8. Kondakov M.I. Metodologicheskie osnovaniya zarubejnyih
teoriy professionalnogo razvitiya / M.I. Kondakov, A.V. Suharev //
Voprosyi psihologi. – 1989. – №5. – S. 158-164.
9. Kurdyumov S.P. Samoorganizatsiya slojnyih sistem
[Elektronniy resurs] / S.P. Kurdyumov. – Rejim dostupu: http://
spkurdyumov.narod.ru.
10. Maslou A. Dalnie predelyi chelovecheskoy psihiki /
A. Maslou; per. s angl. – SPb.: Izd. Gr. Evraziya, 1997. – 430 s.

186

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

11. Plotnikov, N.I.
Resursnaya
teoriya
izmeneniy i
organizatsionnyie reformyi / N.I. Plotnikov // Problemyi teorii i
praktiki upravleniya. – 2010. – № 5. – S.8-18.
12. Ridkodubs`ka, G.A. Teoriya i prakty`ka pidgotovky` do
profesijnoyi mobil`nosti majbutnix pracivny`kiv social`noyi sfery` dy`s.

... d-ra ped. nauk: 13.00.04 Xmel`ny`cz. gumanitar.-ped. akad. –
Xmel`ny`cz`ky`j, 2019. – 424s.
13. Hauser R.M. The process of stratification: Trends and
analysis / R.M. Hauser, D.L. Featherman – New York : Academic
press, 1977. – 287 p.

Yakubova L.А.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Khmelnitsky National University,
Ukraine, Khmelnitsky
PROFESSIONAL MOBILITY IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
IN FUTURE SPECIALIST
The author of the article analysed the row scientific works with the problem of professional mobility in future specialist,
drew conclusion about the structure of professional development in future specialist, and professional mobility, as one of basic
qualities of the professional development‟ system. Within the framework of theoretical analysis scientific works, actuality of
determinism and indeterminism principles as non-equilibrium open system is certain in forming professional mobility in future
specialist. Professional mobility, providing multi-variant approach of professional choice, promotes possibilities of personality
for overcoming of the professional development‟ crisis phenomen. Professional mobility is stipulated manyfactors from one
side, it comes forward as a social factor that harmonizes the processes of socio-economic and cultural changes of society, on
the other hand, has individually-personality character and comes forward as a factor of harmonization future specialist.
Key words: professional mobility, professional development system, future specialist, professional mobility of the future
specialist.
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БАЛТИСТИКА В УКРАЇНІ:
ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Балтійсько-слов‟янські зв‟язки займають гідне місце в історії народів Європи. Спільна історія народів
розгорнулася в І тис. н.е. і пройшла великий шлях. Через розгляд крос-культурних відносин в межах цієї
єдності реалізується авторський аналіз лінгвістичних характеристик розвитку України і Балтії.
Певний час такий ракурс розгляду мав корені у пруському (в Прибалтиці) і великодержавницькому
російському (в Україні) спрямуванні етнознавчих студій. Ситуація змінилася в др. пол. ХІХ ст., коли
етнознавчі студії стали наближеними до вивчення духовних коренів історії народів. Літературна мова –
мова культури в Прибалтиці, Україні, насичена давніми відродженими традиціями. Час після Другої
світової війни став часом асиміляції культур в соціалістичному комплексі. Дослідницька література 90-их
рр. була спрямована на ідентифікацію національного характеру культури під впливом рухів народів до
Незалежності. З 90-их рр. ХХ ст. і донині триває процес розкриття долі духовності на наших територіях.
Матеріал має індивідульне емоційне забарвлення і спирається на розкриття славетних моментів в історії
балто-слов‟янської єдності через діяльність визначних постатей, коли республіки обрали шлях розвитку
на основі європейських цінностей. Через війни, революції, виклики і загрози з боку різних політичних
систем і режимів, дослідження крос-культурного характеру вимагають подальшого аналізу руху
сучасної цивілізації на перетині глобалізму та антиглобалізму. Саме мовна комунікація є тим базисом
досліджень, з матераілу якого стається культурація новітніх зразків лексики, термінології і т. п.
Ключові слова: балтистика, лінгвістика.
Бурштинова сльоза мов сонечко в долонях грає
І хвилі Балтики нас кличуть до небес
Я серцем лину до такого краю,
Де різнобарвні кольори історії чудес…
Автор
Постановка проблеми. На шляху входження України
до сім‟ї європейських держав має значення звернення до
мовних коренів колиски сучасної цивілізації – індоєвропейського базису та його генези в обширі європейських
мов. Одним із напрямів такого шляху є міжкультурна
лінгвістична комунікація в Прибалтійсько-ЧорноМорському просторі. Спільна культурна історія почалася ще у
Давньоруські часи, коли напрацьовувалися балтійські та
слов‟янські засади спільності(и) народностей – через
феодалізм, капіталізм, т. зв. «соціалізм», і до сучасного
республіканського стану. В цій історії було все: від
особистісного життя до геополітики. Саме мова, в
широкому сенсі міжкультурні стосунки, стали містком,
що з‟єднав братські за походженням народи. Це братство
витримало великодержавні імперські шовіністичні порухи і
зараз є надійною силою в спротиві новочасному глобалізму. Як окремі громадяни, представники інтелігенції, так
і соціальні спільноти, вийшли на шляхи культурного
перетворення на цивілізоване співтовариство. Втрати,
загрози і виклики минулого, осмислення його уроків дають
надію на мирне врегулювання сучасних негараздів. Протистояння імперству ще більше зміцнює духовні національні основи. На наш погляд, настав час переосмислення
внеску балтійських і української мов у будову сучасної
Європи. Спробою на цьому шляху буде досвід застосування ремінісценцій культурогенетичного характеру в галузі
компаративної лінгвістики, в лінгвістично-історичному

контексті. Необхідним при цьому є спирання на кроскультурну культуротворчу діяльність особистостей, які
стали символами історичних епох. Географічна незбіжність
культурних процесів вищезгаданого сегменту європейської
цивілізації в нашому випадку є спробою знайдення таких
загальних моментів історії, які є визначальними для
поліетнічного розвитку націй. Комунікаційні канали ХХпочатку ХХІ-го стт. посилюють останній, надаючи йому
рис полікультурної веселки, в якій дивовижними барвами
грають емоції та історична пам‟ять поколінь, тих, хто
пройшов шлях від роз‟єднаності до сполучення в
новоєвропейському інтеграційному потоці.
Стан розробленостінаукової проблеми виходить з
аналізу провідних тенденцій розвитку українсько-балтійських відносин в культурологічному спрямуванні;
лінгвістичному комунікаційному аспекті. Останній розробляється відносно недавно (з др. половини 20-го ст.), і в
нашому випадку має місце його генеза від «перебудовний» часу до «нульових». Спираючись на літературні
джерела, автор розробляє підхід на основі аналізу
балтісько-українських відносин з раннього Середньовіччя і
донині, приділяючи увагу визначальним моментам спільної
історії; причому особливий акцент робиться на
авторському емоційному баченні історичних ситуацій із
залученням матеріалу, перше за все, літератури та
мистецтва. Задіяні матеріали з розробок етнографії, етнології, тощо. В широкому сенсі основою нашого дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних дослідників в
галузі мовознавства, зокрема, геоніміки, ономастики.
Обмеження в матеріалі охоплюють східно-прибалтійський-слов‟янський ареал (в просторі і часі). Культурнолінгвістичний аспект дослідження спирається на крос-
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культурну методологію; з цього боку необхідним є аналіз
досліджень української та балтійських мов, і ширше –
культури, в індоєвропейському просторі. За визначенням
«Енциклопедії Сучасної України» (Т.1), балтистика є
наукою про мови, літературу і фольклор балтійських
народів; сформувалася в комплексі мовознавства. В
археографії цієї науки задіяні відомості про розвиток
культури балтійських народів, усної народної творчості та
друкованої літератури, починаючи з часів Реформації. Її
основоположником в Україні є О. Потебня. Визначальний
період у розвитку балтистики в Україні пов‟язаний з
Я. Ендзеліним; Л. Булаховський був живим втіленням
зв‟язків поміж балтистикою та славістикою [1]. Сучасний
період у розвитку балтистики в Україні розпочався
наприкінці 50-х – з сер. 60-х рр. 20-го ст.; чинником цього
процесу стала діяльність Української ономастичної комісіїта
праці В. Топорова та О. Трубачова. Згодом ономастичні
дослідження стали трендовими на теренах цієї науки
(А. Непокупний. В. Петров, І. Железняк, Л. Гумецька та
ін.). Важливим моментом в цьому контексті є актуалізована
тоді міфологема про єдність слов»янських народів в дусі
Московії. Треба зауважити, що внаслідок генези геополітичної ситуації в наших регіонах (з 1991 р.), ці дослідження
інтенсифікувалися в 90-і рр.ХХ-го ст. – початку ХХІ ст.
Набутки українських вчених у цьому напрямі зафіксовані
в: «Енциклопедії історії України», «Енциклопедії Сучасної
України», «Енциклопедії українознавства», енциклопедичних словниках з мови. З точки зору дослідження цих
процесів прибалтійськими вченими мають значення праці:
А. Абелі, А. Аугсткалніса, Ю. Бальчіконіса, Е. Блешень,
Е. Герман, Ю. Геруліса. К. Дравіньш, А. Зенн, В. Зепса,
З. Зінкявічюса, Б. Егерса, П. Йонікас, Й. Казлаускаса,
В. Кипарського, Є. Куриловича, В. Мажуліса, Е. Ніемінеца,
Я. Отрембського, Х. Педерсен, Ю. Плакіса, В. Руке-Дравіні,
А. Саліс, П. Скаржюс, К. Станге, Т. Торбьернссона,
Р. Траутмана, Е. Френкеля, М. Фасмера, У. Шмальштіг
(Смолстіг), та ін. Балтійські мови були включені в орбіту
індоєвропеїстики, починаючи з досліджень Расмуса Раска.
В 1845 р. Нессельман запропонував термін "балтійські
мови" (baltischeSprachen); вже вдр. пол. 19 ст. існували
терміни: "литовсько-слов‟янські мови", "латиськослов‟янські мови", "латиська мова". Існує спеціальний
напрям в балтистиці – летоністика (від «Lette”). З боку
Латвії значними досягненнями є праці: Р. Грабіса,
І. Друівете. Д. Земзаре, К. Каруліса, Б. Лаумане, А. Лаура,
Н. Нау, С. Раге, Е. Сойда, Е. Шміте. Наводиться перелік
дослідників в галузі «балтистика»: А.В. Андронов,
Адальберт Бецценбергер, Казимир Буга, Ояр Бушс,
А.Ж. Греймас, Пьєтро Умберто Діні, В.А. Дибо, Зигмас
Зінкявичюс, В.М. Ілліч-Світич, Б.О. Ларін, Август Лескин,
Вітаутас Мажюлис, С.П. Микуцкий, Летас Палмайтіс,
М.Н. Петерсон,
В.П. Петренко,
В.К. Поржезинский,
Антанас Саліс, М.Ф. Семенова, Войцех Смочинський,
В.М. Топоров, Ф.Ф. Фортунатов, Ернст Френкель, Август
Шлейхер, Эккерт Райнер, Я.М. Эндзелинс, Казимерас
Яунюс та ін. [1]. В.М. Топоров (1928–2005) був російським
лінгвістом; займався дослідженнями в галузі, в т. ч.,
балтистики та індоєвропеїстики; був одним із засновників
московсько-тартуської семіотичної школи; був членом
редколегій журналів: «Балто-слов‟янські дослідження
(1980–2005), «Linguistica Baltica», тощо, Почесним членом
Академії наук Латвії; доктором honoris causa Вільнюського
університету [1]. Видатні українські мовознавці О. Пріцак,

А. Непокупний, К. Тищенко, Ю. Садловський, В. Таранець
та ін. розробили великий комплекс літератури, що охоплює
масив українсько-балтійських стосунків в нашому ракурсі.
Анатолій Павлович Непокупний (1932–2006) – український
мовознавець, перекладач; був іноземним членом Академії
наук Латвійської Республіки, головою Української
ономастичної комісії; засновником школи балтистики
в Україні. На особливу увагу заслуговує ряд статей
А.П. Непокупного про літуанізми українською. Важливою
частиною творчого доробку вченого є ономастичні студії;
він є автором розвідок з топонімії, історії українства в
частині ононімії. Ще одним захопленням науковця був
Т. Шевченко ійого зв‟язків з Литвою; українсько-литовські
і українсько-латиські літературні відносини відображені в
творчості вченого. Вартий згадки той факт, що саме
завдяки зусиллям А. Непокупного у Вільнюському
Старому місті встановлено меморіальні табл. про
перебування у тих місцях Т.Г. Шевченка. Його перу
належать переклади творів литовських і латиських
письменників. Саме А. Непокупний супроводжував
лінгвістичну частину дипломатичних місій українського
керівництва до Прибалтики. Омелян Пріцак (1919–2006) –
американський науковець українського походження,
філолог, історик, перший директор Українського наукового
інституту Гарвардського університету; був іноземним
членом НАН України, Наукового товариства імені
Шевченка, Української вільної академії наук, Латвійської
АН. Серед основних напрямів досліджень був й
слов‟янський світ через призму лінгвістики та історії.
Передчасно пішов з життя Юрій Іванович Садловський
(1970–2018); був українським поетом, літературознавцем і
перекладачем; популяризатором української культури в
Латвії й латвійської культури в Україні; укладачем
першого українсько-латиського розмовника; в 90-их рр.
ХХ-го ст. і поч. ХХІ ст. викладав українську в Ризькій
українській загальноосвітній школі; працював на
філологічному факультеті Латвійського університету; з
2010 р. викладав латиську мову на факультеті міжнародних
відносин Львівського національного університету імені
Івана Франка, де був створений Центр балтистики, тощо.
Валентин Григорович Таранець, професор кафедри
германських та східних мов Міжнародного гуманітарного
університету (м. Одеса), створив фундаментальні розробки
в галузі мовознавства, балтистики, тощо. Його праця [2] є
визначальною для нашого дослідження в частині
застосування балтизмів в українській мові. Сьогоднішні
дослідження охоплюють великий комплекс напрямів,
пов‟язаних із розвитком балтійських і українського народів
в умовах глобального суспільства.
Мета дослідження. На підставі даних етнології, мовознавства, порівняльної лінгвістики, комплексу культурологічних підходів підтверджується теза про єдність балтійсько-слов‟янських народів, що простягається в часі і
просторі. Базою доведення такої тези є теоретичні і
практичні набутки, перш за все, балтистики, її специфікованого розвитку в реаліях України: як у складі СРСР, так
і в пострадянський час. Зусиллями вітчизняних і зарубіжних вчених створена джерелознавча база, яка розвиває
ці процеси; українські культурні діячі працювали на
теренах Прибалтики в різні часи, перекладали українською
твори латиською й литовською мовами. З іншого боку,
внаслідок подій 1987–1991 рр., такі пошуки інтенсифікувалися; доведено, що зусиллями творчої інтелігенції в
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республіках Балтії і в Україні створено базу мовознавчого і
культурно орієнтованого контенту інтернаціонально спрямованих порухів народів. В сім‟ї європейських народів
Україна впевнено займає своє ідентифіковане місце.
Пам‟ять Майданів спрямовує нас до відчуття методологічно і морально обгрунтованої єдності їх. Кордони,
вибудовані в часи ОВД 1955 р. минули в Літу і тепер
розкрилося поле подальших пошуків у цьому напрямі.
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, треба
розпочати з витоків балто-слов‟янських мов і показати
їхню історичну єдність. Під час розгляду історії східного
кластеру балтійських мов оцінюється шлях їх генези,
що призвело до відчуття єдності народів східної Балтії й
України, підкріплюючи це історичними прикладами
лінгвістичного характеру. Періодизація генези східноприбалтийських мовносить умовний характер і прив‟язана
до історії суспільно-політичної думки, розвитку
національної культури, суспільно-політичних рухів, що
відображають поступ; має авторський структурований
характер; відтворює генезу світської і духовної літератури і
мистецтва. Робиться спроба подолати стереотипи у
сприйнятті прибалттійської духовної культури крізь
призму їх оцінки в полікультурному аспекті. Особливо це
стосується періоду другої середини ХІХ–ХХ ст., коли
національна самосвідомість братських народів була
піддана випробуванняму час драматичних моментів історії.
Це пояснюється, по-перше, їх існуванням на просторах
ВКЛ, Польської держави, Російської імперії до 1920 рр.,
коли сталися глобальні переторення. По-друге, події 1920–
1991 рр. відобразили новітні реалії існування наших
народів. В дослідженні акцентуються події історичного
характеру, що призвели до стану культурної ситуації після
Другої світової війни і донині. У цьому полягає новітність
авторського підходу; через призму індивідуального сприйняття культурної ситуації здійснена спроба аналізу
лінгвістичних аспектів останньої. Як стверджують
джерела, балтійські мови презентують групу індоєвропейських мов, що поширені переважно на східному і
південносхідному узбережжі Балтійського моря, в країнах
Балтії (Східна Європа) [1]. Вони класифікуються як балтослов‟янські мови і містять кластери: західний і східний. У
свою чергу, видами цих груп є: західна (пруська, ятвязька)
та східна (латиська, литовська) мови. Будемо приділяти
увагу східній балтійській мові. Виняткова близькість
балтійської і слов‟янської мовних груп (у ряді випадків
можна говорити про їхню диахронічну подобу або, навіть,
тотожність) пояснюється по різному: належністю до однієї
групи індоєвропейських діалектів, які перебували в
близькому сусідстві і пережили ряд загальних процесів, що
продовжили тенденції індоєвропейського розвитку; відносно пізнім територіальним зближенням носіїв мови, що
зумовило конвергенцію мов, в результаті якої виробилися
спільні елементи; наявністю загальної балто-слов‟янської
мови; споконвічним входженням слов‟янських мов до
групи балтійських мов, з яких вони виділилися на
південно-східній периферії балтійського ареалу; в цьому
ракурсі масив балтійських мови є предком слов‟янських
мов, співіснуючих в часі і просторі зі своїм нащадком [1].
Балтійські мови були поширені на великій території до
Півдня та Південного Сходу Європи: від Прибалтики – у
Верхнє Подніпров‟я і аж до правих притоків Волги,
верхнього та середнього Пооччя, річки Сейм на Півд. – Сх.
і річки Прип‟ять на півдні [1]. Ряд подібних рис
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балтійських і слов‟янських мов дозволяє припускати
існування в давнину стану балто-слов‟янської мовної
єдності. Термін «балто-слов‟янський мовний союз»
застосовується для позначення особливого типу мовної
спільності, що виділяється за рядом загальних структурнотипологічних ознак, які склалися в результаті взаємовпливу
в межах географічного простору (з часів ІндоЄвропи –
з ІV тис. до н.е. – і до початку розквіту Середньовіччя в
Європі.–Авт). Балтійські і слов‟янські мови є близькими; є
розвитком однієї й тієї ж групи діалектів. В наш час
залишається компактне ядро внутрішньої зони балтійської
групи у складі двох мов: литовської та латиської; обидві
державні; у Литві нараховується 3 млн. мовців, в Латвії –
близ. 1.5 млн. За А.П. Непокупним, балтизми розвиваються як безпосередньо (внаслідок прямих зв‟язків їхніх
носіїв), так і (ще більшою мірою) опосередковано, тобто за
посередництвом ін. мов, найчастіше білоруської; найглибший шар балтизмів на території України простежується в
гідронімії, де південна межа назв цього типу сягає верхів‟їв
правих приток пониззя Прип‟яті та гирла Десни. Основною
територією поширення балтизмів є Полісся, що в деяких
випадках збігається з південним кордоном ВКЛ 2-ї пол.
16 ст. За територією, звідки походять балт. запозичення,
вони поділяються на західні та східні. Основний корпус
балтизмів становлять елементи, близькі до східної групи
балт. мов. Крім латиської етнонімії (Лотвинъ чи Латышъ /
Лотышъ та Курланский в антропонімії укр. козацтва 16–
17 ст.), решта балт. запозичень має найближчі відповідники в
литовській мові [1;2;16]. Латиська мова (самоназва –
latviešu valoda) є однією з двох східнобалтійських мов, що
збереглися донині. Латиші є етнонімом латвіеші, балтійського етносу. Мова латишів належить до балтійської групи
арійської сім‟‟ї мов. Визначально летти були одним з
східно-балтійських племен. В XII–XIII стт. правляючою
елітою стали німці, які запровадили пруську культуру та
латину; ситуація змінилася у зв‟язку з Реформацією, коли
духовенство стало застосовувати латиську мову. До
середини ХІХ ст. назва країни – Латвія вживалися рідко. На
думку В.Г. Таранця, застосування в прамові (ІндоЄвропейській.–Авт.) «…семантичної парадигми з коренем іє.*gherу назві арійських племен, до яких належать … балтійські
племена, можна припустити, що корінь lê- являє собою
редукований варіант іє. *gher-/*ghel-… (В мові. –
Авт.)…балтійського народу – латишів…(Такі символи. –
Авт.) позначаються latvieši, і звідси бере свою назву країна
„Латвія‟ Lãtvija…У… слові також виділяються дві
самостійні морфемні частини – корінь і суфікс двоїни Lãtvija»[2]. Самостійний розвиток *lа- відбувався уже на
ґрунті зазначених балтійських мов одноразово з граматичним формантом *-twa, типовим для цих мов [3, c.2930]. Назва країни „Литва‟ у литовській мові виглядає
сьогодні як Lietuvá, що походить від назви жителів цієї
країни: «…походить від назви річки Léita, тобто líetì
„лити‟…Структурний аналіз слова лит. Lietuvà „Литва‟
дозволяє виділити дві частини Lie-tuvà, які являють собою
відповідно кореневу і суфіксальну морфеми» [3, c.29-30].
На підставі дослідження гідронімів та топонімів центральної частини Білорусії, робиться висновок про проживання в цій місцевості балтійського племені лотва, від
якого походить сучасна Латвія [4, с.70-71]. Такими ж
давніми вважаються форми др. Лот(ъ)ва, п. Łotwa, що
ними позначають Литву [5]. На думку дослідників, «…з
морфеми *kel(а)-… витворилися наймення литовців та
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латишів. Очевидною є спорідненість назв двох балтійських
народів, а також походження їх етнонімів від одного
кореня…» [3, c.29-30]. Розпад мови – основи (з індоєвропейських часів.–Авт.) відбувався поступово, в кілька
етапів. З часом на території Південно-Східної Європи
витворилася давньоєвропейська мовна сукупність, в яку
входили “майбутні балто-слави…” [2, с.127]. Вже на І-е
тис. н.е. словя‟нсько-прибалійські мови стали переважаючими на згаданих територіях. Пруський вплив, а згодом, і
російський імперський, проявилися в тому, що автохтонні
території Латвіїз 13 ст. вимовлялися як Курляндія, Земгалія,
Ліфляндія; мовою корінного населення звучать: Відземе,
Курземе, Латгале, Земгале (Авт.). У ІХ–ХІІІ стт.
виникають давні лат. державні утворення: Земгале, Курса,
Талава, Єрсіка і Кокнесе. Саме тут формувався давній
східний кластер балтійсько-слов‟янських мов. Норманські,
варязькі та ін. північні шляхи проникнення в слов‟янський
світ Північно Мор‟я справили значний вплив на життя цих
народів. Паралельно у час становлення слов‟янської
державності на українських теренах, на початку І-го
тисячоліття н.е., відбувалося у взаємодії з прибульцями з
західної Півночі. Північно-слов‟янська Русь знайшла сили
втримати їх навалу в 13 ст. Проблеми співвідношення
ПівнічноМорських і Балтійських культур є протяжними і
неоднозначно оціненими в історичних часі і просторі.
Особливої ваги оцінки цього процесу в Прибалтиці набули
певного значення в 19-му столітті, коли сталося
пробудження національної культурної самосвідомості. У
певний час є характерним звертанням представників
латиського населення до носіїв південно-східної і південнозахідної російської мови як «Кріеу». Історики визначають,
щокривичі є союзом східнослов‟янських племен, який в
VIII–X стт. склався у надрічкових районах Західної Двини,
Дніпра й Волги. Саме в межах Вітебської та Смоленської
областей, у міжріччі, склалася спільнота, що дала
лінгвістичні витоки балто-слов‟янського комплексу мов.
Самоназва «кривичі» пояснюється порізному. За однією з
версій, вона походить від імені прабатька слов‟ян-кривичей
Крива (Κριβιτσηνοι у творі візантійського императора X ст.
Констянтина Багрянородного), за іншою – від імени
первосвященника балтів Криве-Кривейте; від слова
«кровні» (близькі по крові), тощо. В цей час стаються
асиміляційні контакти балтів і слов‟н. В VIII–XІ стт.
стається масовое розселення західних слов‟ян на землях
балтів. Південні кривичі заснували Смоленські землі, що
були включені до складу Давньоруської держави за князя
Олега. Лат. населення російськомовних людей називає
«krievi», (латг. –krīv.- Авт.), а Росію – «Кревія» (латис.
Krievija) [6]. На нашу думку, застосування цього поняття
має соціально-політичний аспект, який, з 1940-го р.
отримав для населення Прибалтики певне значення:
пангерманізм, прусизм змінився на російський шовінізм
тоталітарного штибу; події 1987–91 рр., як і події з 2014-і
донині, дозволяють акцентувати на цьому. Проблеми
зіткнення внутрішніх мовних культур, – національно
вкоріненої та накинутою згори під час зовнішніх актів
1940-91 рр., залишаються болючими. Ба більше, події
2014 р. і далі, засвідчують близькість слов‟янських і
балтійських народів і, зокрема, позитивну міжкультурну
трансформацію гуманітарних цінностей в умовах зіткнення
культур: національно-демократичних та імперсько орієнтованих. Історична правда про життя латишів в умовах
пангерманізму, потім шведської навали (з 16 ст.) вира-

жається у наступному: латиші стають найнижчою соціальною верствою на власній землі, втішаючись приказкою
“Melns darbs-baltamaize” – “Чорна праця – білий хліб”.
Майже вся соціальна верхівка була німецькою (звідси й
поняття «остзейські німці».–Авт.), а соціальні низи –
латиськими. Слова “latvies” – “латиш” стало синонімом
слова “мужик”, “селянин”, “кріпак”, а “німець” – синонімом слова “пан”. Зближення українського і прибалтійських народів тривало як у добу Середньовіччя, так і в
Новітню добу. Останнє підкріплювалося як розгромами
німецьких та шведських рицарських орденів, так і
спільною важкою долею народів в імперські часи: від
німецького, шведського поневолення, від доби Петра І і до
початку 90-их рр. ХХ-го століття. Якщо обмежитись
міжкультурними зв‟язками українців та латишів, то треба
акцентувати на тому, що в умовах експансії Російської
імперії на теренах Балтії (до певного періоду), українськоприбалтійські культурні зв‟язки не розчинялися в
європейській полікультурності др. пол. 19 ст.-1921 р., коли
сталися глобальні перетворення в політично-культурномупросторі. Дані геонімії свідчать про застосування
балтизмів у словниках слов‟янських мов; за археологічними таісторичними даними,в І тис.до н.е. – на початку
І тис. н.е. слов‟янсько-балтійські мови були превалюючими
на вищезгаданих територіях. Вплив балтізмів чітко
зафіксований в гідронімічному закінченні угро-фінського “va” – «вода», «темна, болотяна, глибока вода»; можна
вибірково навести перелік назв північно-західних, західних
і східних річок Європи (серед них: Даугава, Сава, Сучава,
Морава, Неретва, Нарва, Нєва, Влтава, тощо). За доказом
від Тараненка В.Г., у назвах річок Правобережної України
(а також населених пунктів) часто зустрічається кінцеве
звукосполучення типу -hwa, -kwa, -kawa, -wa (наприклад,
рос. Багва, Иква, Мурава, Танискава, Пискава, Русаваі т.
ін.), які відносять до германізмів, виходячи із наявності в
них форманту типу гот. [-hwa] зі значенням „річка, вода‟
[7]. В Україні мають балтійське походження назви річок:
Вилія, Кудрявець, Роставиця, Івотка, Солотва [8]. Для
латишів «Даугава» (латис. «Daugava”) означає «довга
ріка»; «ava” – «вода». «Даугава» походить з невстановленої форми, вірогідно, з давньо-балтийської конструкції
«велика ріка» з «daũg» (пор. з литов.«daug»-«багато»;
латиськ. «daudz» – «багато». – Авт). Для російськомовного середовища це–Західна Двіна. Її витоки знаходяться на тер. Калінінської обл. (РФ); прибл. в 90 км. від
протікання р. Волги (біля озера Селігер). В радянський час
існувала навіть ідея з‟єднати річки каналом (!). Залізн.
станція Західна Двіна позначає її шлях до Балтики. А
північніше, через станцію Резекне ІІ, проходили завойовницькі загони СРСР у 1940-му р. на м. Даугавпілс (назва
в Латвії відтворює історію – національну та імперську
(Динабург, Двінськ). Парадокс полягає в тому, що Західна
Двіна (рос.-білорус.-Авт.) – слов‟янська річка; це і є
Даугава у прибалтів; є ще північна, російська Двіна. В
«варязько-грецькі часи» І ст. н.е. між Даугавою і Дніпром
існувало переволоччя, по якому наші пращури перетягували волоком на барках-лодіях вантажі – мед, хутро,
бурштин, ремісничі вироби, лантухи із зерном, тощо
(приблизно в районі Вітебської–Смоленської областей).
Так наші східно-балтійсько-слов‟янські трударі і войовники створювали містки дружби і братерства. Недарма такі
явища зафіксовані латиською, як: «draudzība» (дружба. –
укр.) та «brālība» – (братерство). Латиськ. «Дніпро»
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перекладається «Dņepra», а лит.– «Dniepro». Балтійське
море має багатозначне лінгвістичне тлумачення. В
латиській «balts» є «білим». Для росіян це означає
наявність двох Білих морів: на Півночі і на Заході. Для
римлян і варягів Балтійське море вважалося поясом –
зовнішнім по відношенню до приморського узбережжя. Для
прусів цей регіон мав означення як «Остзеє» – «Східне
море», що не заважало завойовникам почувати себе панами.
«Baltijas josta» – це і є він. Балтійсько-Чорноморський пояс
простягнувся в часи ВКЛ, і далі, Речі Посполитої у добу
Середньовіччя і Нову добу. Багатоманітність вживання
балтизмів в українській мові є прикладом єдиної
балтійсько-слов‟янської культури початку і середини І тис.
н.е. На наш погляд треба застосувати дані з порівняльної
лінгвістики (у балтійсько-слов‟янському ракурсі дотично
до І тис. до н.е.) у наступних напрямах: економічний,
культурний і соціальний. Дані з балтистики свідчать про їх
історичні витоки, що відповідають у мовознавчому плані
методологічній оцінці стихій природи (вогонь, земля, вода.
повітря). Це знайшло місце в етнологічних описах генези
термінів з геоніміки, розповсюджених у слов‟янськобалтійському просторі. Далі подається авторський матеріал,
систематизований відповідно до оцінки цих термінів.
Соціально-економічний ракурс розгляду генези термінів в
цьому ареалі у І тис. н.е. дозволяє навести деякі приклади.
Це – рід занять й приклади соціальної організації (від сім»ї
до народності) населення: обробка землі, риболовля,
скотарство, промисли, ремесло, будівництво тощо. З точки
зору порівняльної граматики наведемо приклади з
прибалтійсько-української термінології: латиською –«mes»ліс (межа),«mežs»; «strādāt»-працювати (страждати – на
жаль, від праці.–Авт.); «arkls»–орало; «rija»–клуня, рига; тут
наводяться наступні приклади (авт.): …генеза поняття
«соха»; «… споріднені форми мають місце в інших
індоєвроп. мовах: лит. šakà‟ гілка, сук, розвилина‟,
лтс.saka‟ розгалуженнядерева‟ [9,с.729]. Близькими за
формою є утворення «…ратай „плугатар, орач‟: в стсл.
pатаи i зпсл.*ortajь, споріднені форми в лит. artójas, дпрус
Artoys» [9, с.447]. Цікавим для порівння в сегменті балтослов‟янських мов є загальновживаний вислів:
Латвійська
Латгальска
Жемайтска:
Литовська:
Російська :
Українська :
Білоруська :

Dievs deva zobus, Dievs dos maizes
Dīvs deve zūbus, Dīvs dūs maizis.
Dievs davė zūbus, Dievs dous ė dounas.
Dievas davė dantis, Dievas duos duonos.
Бог дал зубы, Бог даст хлеб.
Бог дав Зуби, Бог дасть хліб.
Бог даў зуби, Бог дасі й хліб.

Всі дані з прикладної порівняльної лінгвістики треба
шукати в джерелах:[1-8, 15]. Стосовно походження слова
«хліб»-«maizes» в латиській мові існує науково
обгрунтована точка зору; маіс (з латин. Zéamáys) є
найдавнішою хлібною рослиною в світі; була введена в
культуру вирощування 7–12 рр. тому на території Мексики.
Неважко передбачити подальший прохід цієї культури
через Атлантику і розповсюдження її Європою. “Tīrumu
karaliene” з латис. є нічим іншим як означенням «Цариці
полів», що в добу М.С. Хрущова було самим трендовим і
було основою харчового виживання людей і худоби. В
радянських реаліях її образ стала своєрідним мемом.
«Ризький хліб» «Rīgasmaize» (Авт.) з жита займає почесне
місце в лінійці хлібо-булочних виробів України. Та не
хлібом єдиним жива людина. «Другий» хліб – картопля
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«kartupeļi» (латис. – Авт.) впроваджувався перш за все на
землях Прибалтики, півн.-зах. Білорусії, Полісся, західної
Росії за імперських часів у 18 ст. Культура «ревень»«rabarberi» (латис. – Авт.) вважалася стратегічним продуктом у 18 ст. на землях Європи; у Франції ревень був в 5
разів дорожчий за шафран; в Англії – в 3 рази дорожчий за
опій (!); його особливий статус зафіксований з часів Петра І
і Катерини ІІ. Вода, земля і переробна промисловість
Прибалтики руками трударів – селян, рибаків, робітників,
народжували продукти, які поширювалися на теренах
всього СРСР в 60-90-і рр. ХХ ст.; оселедцеві («siļķe»,
«šprotes» латис.–Авт.), солодощі від “Laima” (укр. –
«щастя».–Авт.), «великоградусна» продукція у вигляді
«Rīgas balzams» (заснована аптекарем Кунцев Ризі у 19 ст.),
займали почесне місце не тільки на святкових столах
пересічних громадян, а в першу чергу в закритих
розподільниках для «комуністичної» еліти. Саме
балтійський оселедець («Baltijas vairākas» латис.–Авт.) у
бляшанках стала розмінною монетою в «оборудці» під
назвою «Океан» для транспортування чорної ікри з РРСФР
на Захід у 80-і. Аналогом українського слова «земля» є “zeme”
з латиськ. Усі закінчення іменників, що є топонімами,
виражають цей лінгвістичний елемент: Курземе, Відземе та
ін. Вислів «Мати моя, земле…» має латиський аналог:
«manamāte, zeme». За Таранцем В.Г., «село»лит. є viẽšpats
„володар, пан‟, латиськ. Vìesis “захожий, чужинець”...До
зазначених споріднених слів необхідно віднести також
лексеми: лтс. Ciems „село‟, лит. Káimas „село‟, а також
словоформи сх.-лит. salà „село‟, сх.-лтс. sаlа „село‟ [2, c.122,
124; 10, с.289]. Спорідненими вважаються латиське «druva»‟нива, рілля‟, литовське «dirvà». Святе «материнське
молоко» вживається як «mātes piens». Аналог «piens» в
українській має значення пінка, пінитися (Авт.). Солодка
«Корівка» в латиській є «ліжечком» – «gotiņa»; також
«Божественою» – «корівка дає молоко…». Мило і
лагідно… Буколічні мотиви займають основне місце у
творчості співців народного життя як вияв мрій про
повернення до «золотих» часів – без насилля, жорсткості,
жахів промислової цивілізації. Вони взагалі, на нашу
думку, відображать сучасні процеси в системі «людинаприрода-Батьківщина (мала і велика)». Це – поле для
подальших роздумів. Рідний бурштиновий край простягує
свої інтернаціональні обійми до прибалтійських народів, для
яких янтар є уособленням Батьківщини з її неповторними
прибрежними дюнами… Поетичне «dzintars» є символом
чистоти і здоров‟я: тілесного і душевного; лунний камінь є
уособленням прадавньої могутності балто-слов‟янського
духу. За даними В.Г. Таранця, індоєвропейські поселення
становили собою “об‟єднання домівок”, до якого входили
також наймення: ав. vîs-‟рід‟, „об‟єднання кількох
сімейств‟, дінд. víś-páti „хазяїн дому, племені‟ (де дінд. víś„житло‟, „плем‟я‟, „рід‟, „рід людський‟), лит. viêšpats‟
господар‟, „хазяїн‟ [2, с.92; 11, с.742-743]. З точки зору
соціальної організації, має значення застосування терміну
«рід», який є спільнослов‟янським; називаються слова
(авт.), споріднені слов‟янським, в інших мовах: лат. «rads»,
‟родич, рід‟, дінд. várdhati та ін.‟росте, множиться,
набирає силу‟ [2, c.95]. З точки зору генези соціального
поняття «людина» в системі слов‟янсько-балтійських
стосунків займає особливе місце. В.Г. Таранець наводить
приклади застосування цього поняття: «… спорідненими
виступають також слова… лат. Vir „чоловік‟, дінд. virá-Z
„чоловік, герой‟, лит. výras, латиc. vìrs, дпрус. Wyrs
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„чоловік‟ [12, c.544; 2, c.112]; … латис. Cilvēks запозич. із
слов‟ян. …Таким чином, псл. *čelovĕkъ являє собою
семантичний розвиток: „землероб‟→„чоловік‟→‟людина‟,
‟людина‟, рос. человек „людина‟, др. человѣкъ „людина,
слуга‟, стсл. чловѣкъ, болг. чловéк, схв. *človĕk, слц.*človеk, п.
człowiek, вл.*čłowjek, нл.*сłowjek, полаб. lúovak [13, с.328].
Також спорідненими є лит. Liáudis „народ‟, лтс. Làudis
„люди‟, двн. Liu t‟народ‟, бургунд. Leudis „вільний чоловік‟
[14, с.545]. Якщо говорити про слов‟яно-балтійські стосунки, то треба зауважити, що означення душевних почуттів
співвідносяться, дуже подібні. Вселюдське «Я тебе
люблю» в балтійських мовах набуває близького нам
звучання і написання:«Es tevi mīlu” (латиськ.) і «Aš tave
myliu“ (лит.)-(Авт.). Як тут не зауважити: милий, милуватися, мила, замилування… Написання «родина» (у значенні
сім‟я) в латині близько до етимології «зв‟язки Гіменея» –
«Ģimene». Що ж стосується високих визначень, таких як:
«Бог»; «Божественний»; «Батьківщина», то латис. вони
виглядають наступним чином: «Dievs», «Dievišķais»,
«Dzimtene». Для порівняння: українською: «грамота»,
латиською «diploms»; «грамота як знання» – «zināšana
srakstībā»; «книга» – «grāmata» (Авт.). У 18 ст.-19 стт.
потужне місце тут посіла РПЦ з Московії. За Російських
імперських часів в Прибалтиці засновуються православні
єпархії, де зберігаються старослов‟янські книги і записи,
які є цінним джерелом із життя православної людини тих
часів. У 18–19 стт. російський царат підтримував німецьких поміщиків у Латвії і здійснював водночас політику
русифікації латишів, вкорінюючи російську мову. Католицький і православний протестантизм (який розвинувся
тут в 18 ст.) був переважаючим трендом в суспільному
житті Латвії. Намагаючись втриматися, встояти у виснажливій боротьбі за збереження національної ідентичності,
латиші прагнули актуалізувати в своїй культурі дохристиянські звичаї і традиції. Зокрема, особливого значення
набуло язичницьке свято “Ліго”, (має дивний переклад
українською – ластівка. – Авт.), що нагадує купальські
свята. Ліго (латиськ. Līgo), або Янів день (латиськ. Jāņi) –
латиське народне свято. День перед Ліго називають
Зеленим днем або днем Лігі (ім‟я дівчини). Це свято
пов‟язане з культом сонця і плодючості; є аналогом наших
Зелених свят. Недарма пам‟ятний знак у Латвійському
скверику (Київ) вдтворює сонячний символ (з
07.10.2019 р.). Назва свята є приспівом святкової пісні;
всклик «Ліго» розуміється як форма латиськ. līgot(ies);
литовською: liguoti. В якості божества Ліго з‟являється в
латиських письмових джерелах у XVIII–XIX стт. Друга
назва – «Янів день» походить від Іоанна Хрестителя. Хрест
Лайми (латис. Laimas krusts), або свастика, є знаком грому,
що символізує світло, вогонь і життя; ще позначається, як
вогнений хрест (лат.Ugunskrusts). Латиське свято «Dziesmu
svietki” – «Свято пісні», відбувається в ці дні і знаменує
вершину хорової творчості жителів Латвії; є народним
фестивалем, який проводиться з 1873 р. Янів день,
Купальська Ніч оживляли образи давніх слов‟ян. Усі
бажаючі заходилися шукати квітку папороті-«papardes
zieds» [15]. Це знайшло відображення в літературі етнографічного характеру як в Прибалтиці, так і в Україні.
Творчість М.В. Гоголя, Т.Г. Шевченка, гуманістів і просвітителів народознавчого спрямування 19-го–початку 20-го
стт. особливо акцентує такі моменти балто-слов‟янського
єднання. Царат після польського повстання 1863 р. всіляко
сприяв переселенню до Латвії етнічних росіян; це співпало

в часі з дією Валуєвського циркуляру, що означало наступ
на національні цінності етнічних меншин, які населяли
Російську імперію. Ця обставина тісніше поєднала зусилля
братніх балтійских й українського народів врусі до національного самовизначення. Здобутки «Кирило-Мефодієвського товариства», діячів просвітителів-народників України у 60–80 рр. ХІХ ст., рух народництва, тощо, розвинули
курс на єднання південних слов‟ян і прибалтів. Младолатиський період розвитку літератури і мистецтва в др. пол.
19-го ст. розвинув процес національної ідентифікації;
застосування фольклору, напрацьованого, в основному, в
усній формі у вигляді дайн, дало змогу відобразити
етнографічні особливості латвійського народу [15].
Лідером руху був К. Вальдемарс, іншими активними
діячами були: Ю. Алунанс, К. Баронс, Л. Аусекліс, Ю. Барс,
тощо. Як приклад мистецького відображення цих процесів
можна навести відомості з життя відомого латиського
художника Ю. Феддерса, який плідно працював на теренах
Сіверщини і Донбасу, залишивши цінні роботи доби
реалізму. Юлій Іванович Феддерс народився 1838 р. у
Кокенгаузені (нині Кокнесе), Ліфляндська губернія, і помер
в 1909 р. в Ніжині, (тоді – Чернігівська губернія). З 1898
року працював в Україні; був похований на території
Іоанно-Милостивого православного цвинтаря. У 1984 р. в
зв‟язку з 145-річчям від дня народження художника,
надгробок з цвинтаря перенесений до церкви на Центральному кладовищі. В Ніжині є вул. Юлія Феддерса; на
фасаді будинку, де він жив з 1905 по 1909 рр., встановлена
меморіальна дошка. Його прекрасні пейзажі зберігаються в
Ризькій Академії мистецтв (Художньому музеї). В числі
створених ним образів є Святогорська, колишня Слов‟яногірська, святиня (нині – Свято-Успенська Святогірська
лавра УПЦ), яка є православним монастирем УПЦ у Святогорську (Донецька область); розташована на високому
крейдяному правому березі Сіверського Дінця (так звані
Святі гори); тут зберігаються мощі преподобного Іоанна,
затворника Святогірского; зараз відроджена і сприяє
єдності слов‟янського світу – світу без війни…Ці
духоборчі місця витримали і більшовицьку, і німецьку, і
сучасну навалу…Духовні цінності вічні… Філолог Яніс
Ендзелін (1873–1964) працював у Харківському університеті у 1909–1920-их рр.; 1911 р. видав дисертацію
«Славяно-балтийские этюды»; 1922 р. видав «Граматику
латиської мови»; 18.11.2009 р. на будівлі ХНУ імені
В.Н. Каразіна відкрито на його честь меморіальну дошку.
В 19 ст. зійшли зірки Райніса (Яніса Плієкшанса) (1865–
1929 рр.) і Аспазії (Эльза Розенберга, 1865–1943 рр.).
В 1897 р. по 1903 р. Райніс перебував на поселенні в Росії;
тут завершив епічний збірник поезій «Далекі відгомони
синього вечора». Ці події його життя перегукуються з
життям М.С. Грушевського, який свого часу перебував на
засланні в Росії. Творчість Райніса прийшлася на буремні
роки виборювання незалежності Латвією. Після відновлення
незалежності в 1991 році Латвія зіткнулася з проблемою
реінтеграціїмасивів латиської літератури. Набутки фольклору – народних пісень, казок, легенд, тощо, стали духовною основою національного відродженння латишів (треба
згадати про Крішьяніса Баронса (1835–1923 рр.), який
зібрав записи понад 2000-ч дайн, класифікувавши і
систематизувавши їх). Творчість представників народного
романтизму – Аусекліса (1850–1879 рр.), А. Пумпура (1841–
1902 рр.), автора епоса «Лачплесіс» (1888), мала
антифеодальний характер. Першим значним досягненням
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латиської прози був роман «Часи землемерів» (1879) братів
Матиса (1848–1926 рр.) і Рейниса (1839–1920 рр.) Каудзит.
Матеріали з питань українсько-латиської дружби треба
шукати в [15]. Творчість М.К. Реріха, здобутки якого в
духовній сфері людства не знають меж, розвинули
слов‟яно-балтійські звязки; його писемні і мистецькі
цінності є частиною духовної спадщини Латвії, України і
США. Прославлення слов‟янського духу, який протистоїть
варварству, стало провідним лейтмотивом його творчості.
Двохсотлітня історія династії Реріхів простягує свої крила
над індоєвропейським простором. «Рорик-Рюрик-Реріх», –
Дсаме так були озвучені глибинні сурми духовності. М.К.
Реріх втілив у своїй творчості кращі набутки балтійськослов‟янської культури. Його колегами в Петербургській
Академії мистецтв були латвійські художники-реалісти, чиї
твори склали духовне багатство Латвії: В. Пурвітіс,
Я. Розенталс, Я. Валтерс, тощо. Діяльність реріховського
товариства «Угунс» – «Вогонь» в 20-30-і рр. в Латвії стала
світочем духовності. Давньо-індоєвропейське слово «вогонь»
(“ignem”) (лит. «ugnis», латис. «uguns». – Авт.) стало
символом вічного відродження. «Запали мене вогнем» має
аналог в санскриті як: «Дата мах‟я ігнем»… Реріховский
Пакт миру 1935 р. сплотив в духовному пориві країни
світу (окрім тоталітарних Німеччини і СРСР). Переймаючись фактами руйнації духовних святинь Київської Русі,
М.К. Реріх пише листи до людства, до французької
інтелігенції (в т.ч. «друга» Сталіна – Р. Роллана), із
звертанням зберегти святині: Софію Київську, КиєвоПечерську Лавру, Почаївську Лавру. В своїх листах він
звертався до уряду СРСР (спочатку «гуру» Леніна. – Авт.)
із закликами до побудови духовноцентричного суспільства.
Репресії в СРСР, передчуття світової війни викликали в
Реріха приплив слов‟янського патріотизму. Богатирі і
ратоборці землі слов‟янської повинні повстати з небуття і
захистити Батьківщину від варвара. Які пророчі діяння!…
І я сіяю, крильми розгортаюсь,своїх орлів скликаю, кличу,
зву…Я стверджуюсь, я утверждаюсь,бо я живу…» (Павло
Тичина, 1943 р.-Авт.). Та ж ідея притаманна і А. Хом‟якову
у вірші 1839 р. «Киев»: «…И теперь из стран далеких, Из
неведомых степей, От полночных рек глубоких… Мы
вокруг твоей святыни… Все с любовью собраны… Братцы,
где ж сыны Волыни? Галич, где твои сыны?» (див.
Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Т. 105.
Русская поэзия Х1Х века. Т. 1. М.: Худож. л-ра, 1973.
С.493). Як і інші слов‟янофільські поети, він звертається з
настановою захистити слов‟янський світ від пруської
навали, 18-го століття, особливо з боку остзейських німців –
прибалтів, не здогаюдучись про іншу навалу – зі Сходу, яка
прийде через 100 років… водним шляхом через Балтику, а
залізничним – через батьківщину О.С. Пушкіна; західніше –
через станцію Пыталово (рос.). Який красномовний геонім!
Подорож Реріха Латвією як частиною шляху «з варяг в
греки» була початком шляху на Схід, пошуком східних
коренів словян і прибалтів ІндоЄвропі. Дослідниця
творчості Реріха Гунта Рудзіте наводить слова Реріха
з його листа В. Шибаєву в Ригу: «Вы знаете, что одной из
моих главных тем...был путь из ”варяг в греки”, т.е. из
Великого Севера на Великий Юго-Восток. Именно
в Латвии сохранились в значительном количестве элементы Севера, которые имеют вес в общем вопросе
варягов, и в то же время в языке звучат корни седого
санскрита…» [15]. Саме Кобзаря і Гоголя Реріх цінував
найбільше всього; їм він присвятив рядки свої писемності,
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а «Кобзар» супроводжував його все життя. Творчість
М.В. Гоголя, його вчителя А.І. Куїнджі, М.І. Костомарова,
М. Мікешина надихала мотиви прихильності і любові до
України. Саме М.Й. Мікешин (1835–1896) став духовним
«двигуном» «Товариства ім. Шевченка» у Санкт-Петербурзі у 90-і рр. ХІХ ст.; створив шедевр – пам‟ятник
Богдану Хмельницькому (1888 р.); в журналі «Бджола»
друкував ілюстрації до творів М.В. Гоголя і Кобзаря, з
яким познайомився у 1858 р.; робив його скульптурні
портрети [15]. В своїх нарисах, присвячених Україні,
занотованих вже в далеких Гімалаях, Реріх згадує свої
подорожі (як і по Латвії у 1903-04 рр. – Авт.), виражає
захоплення від корифеїв української сцени; а його спільна
праця з І. Пархоменком, М. Макаренком, В. Хвойкою,
М. Біляшівським, Д. Яворницьким, Г. Нарбутом, тощо, дала
змогу піднести культурне життя України і не дати впасти
йому у вир соц-арту. Етнографічні, археграфічні знахідки в
його творчості в український період стали джерелом
розкриття духовної таємниці всесвіту у час ЦентральноАзійської експедиції (1923–28 рр.) і становлення концепції
духовної ІндоЄвропи. Ларець Шевченка із українською
землею, заповітний М. Мікешину Шевченком, став
ковчегом слов‟янства. За заповітом Мікешина, за
легендою, Реріх мав передати його до Канівської землі.
Матеріальні знахідки на теренах України, з якими зіткнувся
Реріх, стали матеріальною субстанцією відтворення ним
сутності слов‟янського світу і знайшли відображення у серії
картин, присвячених слов‟янству, а особливо – козацькій
вольниці. На початку 20-го ст. Реріх працюв в Пархомівці
(разом із В.О. Покровським), над розписами в церкві
Покрова Богородиці; в Почаївскій Лаврі (разом із
О.В. Щусєвим) –над мозаїкою «Спас Нерукотворний і князі
святі»; бере участь в організації першої виставки картин
Шевченка в Києві в 1911 р.; творчість Стравинського, Лесі
Українки стає для нього основою духовного відродження
України як стан ОНОВЛЕННЯ ЗЕМЛІ. Дуже важливим
моментом для незалежної Латвії (у 1918–39 рр., з 1987 р.
включно донині), було вивільнення топонімів від
пангерманського та великоросійського впливу на користь
історично-етнічно ідентифікованих, на кшталт –
Малоросія–Україна, Ліфляндія, Курляндія, Земгалія,
Латгалія – Латвія. Включення Латвії до складу СРСР
призвело до радянізації усіх сфер культурного життя, разом
з переконанням в тому, що радянська латвійська культура є
вищим станом національного культурного розвитку.
Науковим підгрунтям осмислення цих процесів стало
заснування в 1946 р. Академії наук ЛРСР; в числі
іноземних її членів перебували: А.П. Непокупний і О. Пріцак.
Латиські майстри культури, які працювали на Заході,
ігнорувалися або визнавалися буржуазними націоналістами. Внаслідок насильницької русифікації всі рівні освіти
развивалися як зросійщені модернізовані латиські (тільки
латис. і литов. мови зберегли діакритичні позначки на
радянських купюрах: «desmit padomju rubļi» – «десять
радянських рублів». – Авт.). Національна культура Латвії
трактувалася як відстала, вузька в зрівнянні з
соцреалістичною. Треба віддати належне російськомовним
і українськомовним перекладачам-письменникам, які
наближали надбання прибалтійської культури до
багатомільйонної аудиторії СРСР у 60–90 рр. 20 ст. Книги
латвійських письменників Лациса, Упитса, Гриви,
Судрабкалнса, Кемпе, Зіедониса, Григуліса, Скуіня,
Ваціетиса та ін., були перекладені мовами народів СРСР;
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тиражі творів Я. Райніса, В. Лаціса, А. Упітса були
багатомільонними. Больовою точкою у процесі відтворення оригінальної культури народів Балтії та України
стали заходи в сфері реституції. Україна була учасником
вирішення проблем повернення та реституції культурних
цінностей з Литвою, Латвією та Естонією на підставі
двосторонніх договорів 1921 р. Прибалтійські республіки
стали нашими союзниками на шляху відновлення
історичної пам‟яті в культурному аспекті. У 1983–90 рр.
архівістом і директором ЦДА Латвійської РСР був Рефат
Чубаров. В 2017 р. в Єлгаві похований український поет і
перекладач Кость Оверченко, багаторічний директор
бібліотеки в Єлгаві; за збірку «Латвія поетична» він був
удостоєний премії Євгена Маланюка. Виявом українськолатиської дружби в сучасний час є спорудження
монументу Шевченкав Ризі, в парку Кронвалдса,
06.11.2015 р. Цікаво, що в м. Ленінград (СРСР) на Кам‟яноОстрівському проспекті в 1918–26 рр. існував пам‟ятник
Кобзареві авторства латиськ. скульптора Яніса Тільберга.
Письменники, культурні діячі України і країн Балтії
продовжуть славетні сторінки дружби. В 1899 р. у Харкові
діяла спілка латиських письменників; існували друк.
видання [15]. На 2011 р. чисельність латв. українців
дорівнювала 45 669 осіб – третя за чисельністю етнічна
громада Латвії. Відомим українцем у Латвії був Іван
Малиновський (викладач Балтійського семінару вчителів).
На початкуXX століття сталися перші спроби українців
об‟єднатися. Спочатку це були зустрічі під час панахид
по Тарасу Шевченку і, нарешті, в січні 1911 р. в Ризі була
створена «Українська Громада» – українське громадське
зібрання; його метою було об‟єднання українців на
принципах взаємодопомоги і збереження національної
ідентичності; зуміло об‟єднати навколо себе українські
сили Латвії і звернути увагу латиської та російської
інтелігенції на українські проблеми. З червня 1917 р.
видавалась газета «Український голос», гол. редактором
якої був Сергій Пилипенко. В січні 1933 року в Ризі було
створено «Латисько-українське товариство»; його статут
мав завдання створення зв‟язків між латвійським та
українським народами. Прямі зв‟язки з Радянською
Україною не були встановлені, проте проводилася спільна
робота з організаціями Львова, Литовським українським
суспільством, тощо; Товариство проводило літературномузичні заходи; була поставлена опера «Запорожець за
Дунаєм»; існувало до червня 1940 р.; усі осередки культурної творчості національних меншин були зруйновані
НКВС у 1940 р. (разом із прихильниками Реріха. – Авт.).
Натомість прийшли нові поняття: «Правда» (газета)
(“Cinja”), «комуніст» («komunists»), «Радянська влада»
(«Padomjuvara»), «колгосп» («kolhozs») (Авт.) [15]. У 198090-их рр. на хвилі національного відродження в Латвії
створювалися
національні
культурно-просвітницькі
товариства: «Дніпро», Український молодіжний клуб,
«Славутич» та ін.; була засновані Недільна українська
школа, а в 09.1991 р. – загальноосвітня Ризька українська
школа (в якій основні предмети з 1 класу освоюються
латвійською мовою, з ініціативи її директора Л. Кравченко)
(в її бібліотеці зберігаються 17 тис. томів л-ри) [15]. За час
свого існування українські осередки провели безліч
літературних вечорів, зустрічей з людьми мистецтва як
Латвії, так і України, літературні свята, присвячені Тарасові
Шевченку, Лесі Українці та ін. У 2003 р. в м. Даугавпілс,
де на той час проживало близько 3 тисяч українців, було

засновано Даугавпілське українське культурно-освітнє
товариство «Мрія»[15]. На фестивалі «Нова хвиля», який
проводився в Юрмалі з 2002 по 2014 рр., призові місця
займали н.а. України Т. Кароль, Джамала. Культурні
процеси у історико-лінгвістичному контексті тривають. Це
стосується й геонімії на мапі України. В українських містах
і селищах існують вулиці прибалтійського походження:
«Балтійська», «Литовська», «Ризька»; прізвища діячів
культури Латвії відтворюють сторінки нашої спільної
історії: вул. Райніса (в Києві, Львові, Чернівцях), вул.
Упітса (мм. Кривий Ріг, Дніпро). Стосовно процесів
декомунізації і відновлення історичної справедливості для
наших народів створена законодавча база [17]; перейменовані історичні назви на місцевих мапах, пов»язані з
«Латиськими стрільцями», Лацісом, проте це не торкається
територій, непідконтрольних Українській центральній
владі (Луганськ, Донецьк, Крим). Саме «Червоні латиські
стрільці» зберегли Радянську владу в Громадянській війні
1918–20 рр. (бувши в боях з есерами в Москві, Денікіним і
Врангелем)… Дуже важливе місце в лінгвістичному
словя‟но-балтіському діалозі займає місце української мови
в межах Великого Литовського князівства (латин.: Magnus
Ducatus Lithuaniae) (до Польськ. періоду). Саме в цей час
сталися інтенсивні полікультурні стосунки українців з
прибалтійським населенням. У 15-му ст. – 16 стт. на
південних кордонах ВКЛ виникає козацтво, яке
формуватись як самостійна сила, що діяла всупереч
офіційній політиці польсько-литовського уряду. У 1550-х
рр. діяльність старости черкаського і канівського Дмитра
Вишневецького сприяла виділенню козацтва в автономну,
незалежну від ВКЛ спільноту, яка здійснювала власну
політику; утворенню військово-політичного центру
козацтва – Запорозької Січі. Відомості про Литвяки – село
в Україні, в Лубенському районі Полтавської області
України, містять дані про заселеннякраю литвинами або
литвою, як тоді називали вихідців з території ВКЛ. Пізніше
сюди поселяються знамениті козацькі сім‟ї: Заїки, Терці,
Передерії, Фурси, Сабадаші, Левченки, Лисівненки та інші.
Саме їхні потомки були переселені до Росії з 1908 року за
часів Столипіна, сторивши україномовні громади – в
степовій частині РСФСР. Списки козацьких реєстрів 17 ст.
містять багато прізвищ, які починаються з Литв…
(Литов…) (це є ононімічні дослідження. – Авт.) [1; 16].
Назва «Литовський півострів» відображає, в т.ч. істориколінгвістичні стосунки прибалтів й українців у часи ВКЛ.
Саме він став історичною батьківщиною… литовських
татар з сер. 15 ст., які тоді йменувалися «липки». Минаючи польський період ВКЛ у складі Речі Посполитої, треба
зазначити, що починаючи з 18 ст., долі Литви і Латвії у
складі Російської імперії співпадали. У добу ВКЛ литовська мова запозичила української слова: kazokas «козак»,
«Nepras», trivoti «тривати», ulioti «гуляти», vecerioti
«вечеряти», akraicas«окрайчик», strieka «стріха», dieska
«діжка», anūkas «онук». В якості порівняльного аналізу
приведемо зразки литовсько-української термінології:
«avis» – «овес», «dali –«частка», «kaśa» – «коса», «pntis» –
«п‟ята», «ragas» –«ріг», «raśa» – «роса», «stalas» – «стіл»,
«vala» – «воля», «vadas» – «вождь», тощо, [1; 16]. Що ж
стосується розвитку балтійсько-українських відносин в
Прибалтійському регіоні в галузі писемної культури, то
варто зазначити, що тут тісно переплилися намагання
місцевої інтелігенції розвивати взаємні слов‟янські та
прибалтійські зв‟язки. На тер. ВКЛ Франциск Скорина
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започаткував книгодрукування; в 1517 р., він надрукував
псалтир у Празі; згодом 22 книги в перекладі білоруським
ізводом церковнослов‟янської мови (також існує інша версія
про церковний стиль давньоукраїнської мови); у Вільно
було надрукувано «Апостол». Недарма князь Костянтин
Острозький вважається святим Білоруської православної
церкви (!). У Литві свою роботу друкарів продовжили
відомі першодрукарі Іван Федорович і Петро Мстиславець. Вони працювали у гетьмана Григорія Ходкевича,
який заснував друкарню у маєтку Заблудове. Першою
книгою, надрукованою тут, була «Учительні євангелія»
(1568 р.). У 1570 р. Іван Федоров видав «Псалтир з
Часословцем», який широко використовувався також і для
навчання грамоті. Лит.друкарі видавали книги литовською
мовою. Моркунасом в 1600 р. за підтримки воєводи
Христофора Радзивілла Перуна видана «Postilla
lietuviška…» – найбільший писемний здобуток литовської
мови. Спільним моментом для розвитку освіти і писемності в Україні і Литві (із сучасного погляду) було
заснування католицьких освітніх закладів, які викладали
спочатку тодішньою руською літературною мовою.
У XVI–XVII стт. важливу роль в організації культури на
балтійсько-слов‟янських теренах відіграли братські школи
[16]. Одним із багатьох завдань братств було гуртування
інтелектуалівдля видання полемічної літератури проти
Берестейської унії; існували школи у: Львові, Бересті,
Могильові, Мінську, Києві. У 1632 році Київська братська
школа (подільська) об‟єдналась з лаврською школою,
заснованою в 1631 р. Петром Могилою, і почала існувати
як Києво-Могилянська колегія, де був накопичений великий
комплекс літератури цих часів – від Прибалтики до
Московії. Українсько-литовські культурні зв‟язки пересікалися в культурних центрах тієї доби – Вільно, Острог –
аж до університетів Західної і Південної Європи. Видатні
вчені християнського спрямування розвивали просвітницьку культуру(брати Зизанії, М. Смотрицький) та ін.
У 1829–31 рр. наш Кобзар перебував у Вільні(о).
Його спілкування з литовськими митцями того часу
(Ю. Андзюлайтіс-Кальненас, зокрема) сприяло пожвавленню інтересу до спільної історії. В 2011 у Вільнюсі
збудовано пам‟ятник Шевченку. Литовський літературний
напрям 19 ст. «літуанізація» став синоніном народництва в
Україні, перш за все, у частині відтворення славетних
традицій минулого. Славетним етапом у розвитку цих
процесів стало спілкування прибалтійських і українських
митців в особі І. Франка, який втілював демократичну
культуру кінця 19 – початку 20-го століття. Творчість
В. Кудірки, а згодом і його послідовників, визначила
демократичні процеси в культурі Литви (вірш
«Tautiskagiesme» став національним гімном Литви). Твори
литовських майстрів пера активно перекладалися мовами
світу, в т. ч. українською. «Шістидесятники»-«сімдесятники» доби СРСР захоплювалися прибалтійською літературою символічного і романтичного гатунку. У Вільнюсі
похований Яків Головацький, поет історик літератури,
етнограф [Матеріали з історії ВКЛ, Литовської республіки,
життя литовців та звя‟зків Литви і України див. в
посиланнях 16].
Висновки: Через розгляд крос-культурних стосунків на
теренах Балтії-Чорномор‟я в історико-лінгвістичному
спрямуванні характеризуються напрями словя‟нськобалтийської співдружності. В історичному часі і просторі
опрацьовані стосунки культурницького характеру як на
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особистісному, так і спільнотному рівнях. Оцінка праць у
галузі порівняльної лінгвістики, ономастики, тощо, праць
вітчизняних і зарубіжнихдослідників дає змогу повноцінно
зрозуміти глибинні витокі єдності наших народів.
Перспективним уявляється розгляд її духовних підстав у
час глобалізаційних зрушень, а особливо, на теренах
Європейської співдружності.
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BALTISTICS IN UKRAINE: HISTORICAL-LINGUISTIC ASPECT
The Slavic-Baltic relations in time and space occupy a worthy place in the history of the peoples of Europe. This shared
story unfolded in the first millennium A.D. and went from feudalism to the modern republican statement. Through the
consideration of cross-cultural relations within this unity, the author analyzes the linguistic features of the development of
culture of Ukraine, Lithuania and Latvia. For a long time, this perspective has had its roots in the Prussian (in the Baltic) and
large-scale Russian (in Ukraine) areas of ethnological studies. The situation changed in the 1970‟s and 1990‟s, when, under
the influence of populist, democratic, and further, social-democratic tendencies, ethnological studies were brought closer to
studying the spiritual roots of fraternal peoples. Literary language in the Baltic States, Ukraine was saturated with these
traditions. The literature of the socialist Soviet style gave rise to synthesized samples borrowed from internationalism and the
idea of a world revolution. The time after the Second World War became the time of the assimilation of the Baltic cultures in
the socialist set of standards. The research literature of the 1980s and 1990s was already aimed at identifying the national
character of culture under the influence of our peoples‟ movements towards Independence. Since the 1990s, the process of
revealing the fate of spirituality in our territories has continued. The material provided has an individual emotional color, and
relies on the revelation of the glorious moments of the history of the Baltic-Slavic unity through essays on the activities of
prominent figureswho created this unity by means of literature and art. These are the figures of the 19th and 20th centuries,
when our republics chose a free path of development based on European values. Through wars, revolutions, challenges and
threats from diverse political systems, cross-cultural studies require a further analysis of the movement of modern civilization
at the intersection of globalism and anti-globalization.It is language communication that is the basis of research, from which
material is the culture of the latest samples of vocabulary, terminology, etc. And just the Baltic-Black Sea linguistic belt
becomes a means of nourishing our unity within the European community of peoples.
Key words: Baltistics, linguistic.
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О ПОНЯТИИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В статье рассматриваются ведущие тенденции изучения педагогического дискурса в рамках
социолингвистического подхода. Цель и задачи работы состоят в анализе структурно-содержательной
составляющей педагогического дискурса с учетом его цели, участников, ценностей, функций, хронотопа,
коммуникативных стратегий, жанров, прецедентных текстов, а также основных свойств. Результаты
проведенного исследования позволяют утверждать, что педагогический дискурс по своей структуре
соотносится с другими типами институционального дискурса. Отличительной чертой анализируемого
дискурса является комплексный характер цели, которая основывается на принципах обучения и
социализации учащихся, разных социально-возвратных статусах, а также подчиненности ценностей и
коммуникативных стратегий цели педагогического дискурса.
Ключевые слова: институциональный дискурс, педагогический дискурс, социолингвистический подход,
социальное взаимодействие, коммуникативные стратегии.
Постановка проблемы. Дискурс и его различные
аспекты не раз выступали объектом изучения
отечественных и зарубежных языковедов, которые
неизменно подчеркивали социальную природу данного
явления. Особенности коммуникации и социального
взаимодействия между коммуникантами в образовательной среде находят свою актуализацию в рамках
педагогического дискурса (далее – ПД).
Обзор современной научной литературы, посвященной ПД, в частности, работы Н.А. Антоновой,
Л.С. Бейлинсон,
Б. Бернштайна,
Т.В. Ежовой,
Л.М. Ершовой, В.И. Карасика, М. Кухты, А.П. Липаева,
А.Е. Мануиловой, Е.В. Поляниной, Ю.Ю. Поспеловой,
А.С. Роботовой, Л.Б. Соколовой, В.Б. Черник и др.,
свидетельствует о значительном интересе исследователей к данной проблеме и ее актуальности для
лингвистики.
Цель нашей работы заключается в экспликации
нашего понимания ПД, его основных составляющих и
особенностей, отличающих его от других типов дискурса.
В задачи статьи входит описание содержательной
составляющей ПД, а также анализ современных тенденций в исследовании данного типа дискурса в современной лингвистике.
Изложение основного материала. ПД рассматривается нами с позиций социолингвистического подхода
и определяется как разновидность институциональной
клишированной формы социального взаимодействия
между людьми, которая анализируется с точки зрения
его цели, участников, коммуникативных стратегий,
ценностей, хронотопа, жанров, прецедентных текстов и
т.п. [6, с.209]. Именно такая структура анализа оценивается
нами как наиболее целесообразная для определения
специфики ПД и его отдельных составляющих.
Педагогический дискурс характеризируется двумя
конституирующими целями: 1) формирование у обучающихся новых знаний и усовершенствованием знаний,
полученных ранее в процессе учебно-познавательной
деятельности; 2) социализация обучающихся (усвоение
ими ценностей и норм общества, в котором они живут)
[12, с.307–308]. Таким образом, можно обобщить, что

цель педагогического дискурса предполагает становление
обучающегося как самостоятельной образованной личности в обществе.
Участниками ПД выступают учитель и ученик. При
этом, в зависимости от социального типа учителя, в современной педагогической сфере встречаются такие
понятия, как преподаватель, наставник, тьютор и др.
Отношения между педагогом и обучаемым являются
асимметричными, и это неравенство можно рассматривать как отличительную черту ПД. В данной связи
возникает необходимость проанализировать статусноролевые функции участников ПД, их ценности, мотивы,
личностные характеристики (особенно, если речь идет о
профессиональных качествах учителя) и т.п. [10, с.83].
Так, основная пара участников ПД включает того, кто
передает новые знания, и того, кто их получает в специально организованной образовательной среде, которая
реализуется в рамках такой составляющий как хронотоп.
Последний включает в себя учебное заведение, а также
конкретное время, отведенное на общение учителя и
ученика.
Кроме этого, важную роль играют личностные и
профессиональные качества педагога, как обладающего
более высоким статусом и более активного участника
ПД. К таким качествам относят: 1) способность наладить
взаимодействие с учениками, их родителями, другими
учителями; 2) способность усовершенствовать свою
педагогическую коммуникацию; 3) способность к социально-педагогической адаптации; 4) способность регулировать коллективные и межличностные отношения;
5) способность предвидеть результат своей деятельности
и получать эстетическое наслаждение на всех этапах
педагогического общения; 6) организаторско-коммуникативные способности; 7) способность влиять на участников педагогической деятельности [11]. Таким образом,
одного педагогического образования для эффективного
взаимодействия с учащимися недостаточно; учитель
должен быть психологически готов работать с учениками
и передавать им необходимые знания.
Ценностная составляющая ПД весьма разнообразна,
что обусловлено рядом факторов, в частности:
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1) смежностью ПД с религиозным, научным и политическим типами дискурса; 2) соотношением ПД с разнообразными идеологическими системами [6, с.212];
3) нацеленностью ПД на формирование мировоззрения
и, соответственно, привитие обучаемым моральных
ценностей общества.
Особо пристальное внимание при изучении ПД
уделяется его коммуникативным стратегиям, которые
организуются в целостную систему операций, предпринимаемых одним из участников коммуникации –
педагогом для достижения конкретных целей в определенной коммуникативной ситуации путем использования
оптимальных языковых средств [14]. Исследованию
коммуникативных стратегий педагогического дискурса
посвящены работы В.И. Карасика, О.В. Коротеевой,
Д.В. Макаровой, А.Е. Мануиловой, Ю.Ю. Поспеловой и
др. Наиболее разработанными стратегиями налаживания
взаимодействия педагога с учащимися считаются:
1) объясняющая / информирующая (основная цель –
передать знания); 2) оценивающая (право учителя давать
оценку учебному процессу и его составляющим);
3) контролирующая (констатирующие, проверяющие,
диагностические контрольно-оценочные речевые акты
учителя); 4) содействующая (создание благоприятных
условий для личностного становления ученика);
5) организующая (совместные действия участников
коммуникации, которые охватывают этикетные ходы,
высказывания и трафаретные формулы в процессе
взаимодействия) [8, 5].
Исходя
из
перечисленных
функций
ПД,
Н.А. Антонова выделяет такие коммуникативные стратегии педагогического дискурса, как: 1) императивная
(побуждает и стимулирует учащихся к действиям,
контролирует и регулирует процесс обучения); 2) информативная (соответствует гностической функции
педагогического дискурса); 3) коммуникативно-регулирующая (способствует плодотворной и эффективной
коммуникации педагога и обучаемого) [1]. При этом
Н. А. Антонова отводит основную роль императивной
стратегии как такой, которая регулирует весь процесс
академического взаимодействия.
М.Ю. Олешков рассматривает цели ПД в рамках
четырѐх коммуникативных стратегий: 1) информационноаргументирующей (создание общего пресуппозиционального фонда); 2) манипулятивно-консолидируюющей
(консолидация / управление / координация взаимодействия); 3) экспрессивно-апеллятивной (поддержание
максимально «рабочей» среды); 4) контрольно-оценочной
(соответствует оценочной стратегии педагогического
дискурса) [9]. Каждая из указанных стратегий детально
описывается автором с точки зрения интенций говорящего, тактик, тактических ходов, типов дискурса,
коммуникативных актов и моделей.
Существует большое число классификаций коммуникативных стратегий ПД, направленных в большинстве
своем на организацию процесса обучения, передачу
необходимых знаний, контроль усвоения новой информации, а также оценку эффективности процесса
обучения в процессе социального взаимодействия
педагога с учащимися.
Жанры ПД выделяются, исходя из существующих
форм общения. К ним относятся: урок (основная форма
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социального взаимодействия между учителем и учениками), лекция, семинар, зачет / экзамен (формы контроля
усвоения полученных знаний и навыков), родительское
собрание / беседа с родителями и ребенком (форма, в которую вовлекается третий участник ПД) и др. [12].
Прецедентные тексты ПД включают школьные и
университетские учебники, пособия, хрестоматии, а также иные материалы, которые можно использовать с целью обучения и просвещения учащихся, например,
художественная литература / фильмы, детские книги /
мультфильмы, тексты песен, афоризмы / пословицы /
поговорки на тему образования [6].
К функциям ПД относятся: конструктивная, коммуникативная, организаторская, обучающая, воспитывающая, развивающая, оценочная и другие [10]. Все они
соотносятся с целями ПД, а также находят свою реализацию в его коммуникативных стратегиях.
Основными характеристиками ПД являются: 1) динамичность (вариативность, т. е. самоорганизация под
влиянием внешних факторов); 2) социальность (социальная природа); 3) интерактивность (взаимодействие
компонентов для эффективного воздействия на обучающихся); 4) персонализация (восприятие педагогом
ученика как личности); 5) диалогичность (диалог как
основная форма взаимодействия); 6) контекстуальность
(учет всех особенностей дискурса в сфере педагогической деятельности; 7) целостность (взаимодействие
всех структурных составляющих ПД); 8) когерентность
(структурно-содержательная связность между компонентами ПД); 9) ситуативная обусловленность; 10) интенциональность (учет коммуникативных намерений
участников); 11) ценностная ориентация; 12) открытость
и недискретность (отсутствие жѐстких границ) [4].
Таким образом, ПД присущи все основные черты,
которые характеризуют большинство институциональных
типов дискурса.
В связи с целями и задачами нашего исследования
особого внимания заслуживают теоретико-практические
работы, посвященные изучению конкретных аспектов
ПД. Рассмотрим некоторые их них более детально.
А.П. Липаев изучает педагогический дискурс как
средство воспитания учеников сельской школы.
Исследователь разработал методику использования
данного типа дискурса как инструмента социального
воспитания учеников, состоящего из: 1) подготовительного блока (налаживание речевого взаимодействия и
погружение в тему); 2) основного блока (получение и
обсуждение новой информации); 3) блока аналитического воздействия; 4) блока педагогической рефлексии
[7]. При этом условиями использования данной разновидности ПД в работе с учениками выступают: готовность педагога использовать педагогический дискурс
в качестве средства социального воспитания детей
в своей работе, а также включенность школьников
в процесс речевого взаимодействия с учителем при
условии конгруэнтности отношений между педагогом и
школьниками [там же]. Следует заключить, что педагогический дискурс рассматривается автором как средство
социального воспитания, используемого в процессе
активного речевого взаимодействия педагога с обучаемыми и нацеленого на социализацию учеников как
участников этого процесса.
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Л.М. Ершова исследует исторический аспект развития
ПД. Объектом ее исследования становится понятие «воспитательный идеал» в рамках христианской педагогики
[3]. Л.М. Ершова рассматривает истоки возникновения и
формирования такого идеала, а также анализирует
достижения ученых, занимавшихся данной проблематикой. Исследовательница приходит к выводу делает
выводы, что в связи с недостатком историко-педагогических материалов, позволяющих установить логические
причинно-следственные связи между социально-политическими и экономическими изменениями на разных
этапах развития украинского общества периода ХІХ –
начала ХХ ст. и детерминированными ими трансформациями воспитательного идеала, а также рядом других
причини представить такой идеал в целостности практически невозможно.
В работе В.Б. Черник изучается фатическая составляющая такого жанра ПД как урок-повторение. Исследовательница утверждает, что фатические текстовые
фрагменты такого урока интегрируют композицию
текста, цикл уроков, а также создают диалогическую
форму существования текста [13]. В работе также рассматриваются такие фатические речевые жанры, как
обращение, вопрос, поддержка, а также побудительный
речевой жанр. Анализируя урок-повторение, проведенный
конкретным учителем, В.Б. Черник делает вывод, что,
несмотря на высокую квалификацию педагога, в ее речи
встречается много фатических неточностей (отсутствие
содержательной кульминации текста урока, небрежность
синтаксического оформления, штампированность, бедность эмоциональных красок и т.п.) [там же]. Данное
исследование позволяет проанализировать речевую
деятельность учителя с точки зрения коммуникативных
удач и фиаско и разработать конкретные правила для
более эффективной работы учителя с аудиторией
учащихся. Однако, делать какие-либо обобщения на
этой основе не представляется возможным ввиду
воздействия на педагогический процесс множества
экстралингвистических факторов, включая личностные
характеристики учителя.
Следует заметить, что изучение ПД выходит за пределы анализа его основных составляющих. В современной научной литературе существуют исследования
промежуточных типов дискурса. Так, Л.С. Бейлинсон
выделяет особый тип институционального ПД, обладающий свойствами медицинского и педагогического типов
дискурса, а именно, медико-педагогический дискурс [2,
c.5]. Анализ данной разновидности дискурса также
включает рассмотрение цели (оказание качественной
логопедической помощи ребенку), участников (логопед,
ребенок-пациент и его / ее родитель), хронотопа (место
проведения занятия), ценностей (здоровье, дефекты
речи, развитие личности), стратегии (диагностика,
лечение, рекомендации), а также жанры (жалоба родителей на особенности развития речи у ребенка, беседа
с целью диагностики и др.) [там же].
Выводы. Таким образом, проанализировав основные
характеристики педагогического дискурса – его цели,
участников, ценности, коммуникативные стратегии,
жанры, функции, прецедентные тексты и характерные
свойства, следует заключить, что в большинстве своем
структура и основные признаки ПД в целом отвечают

структуре и характеристикам институциональных типов
дискурса, однако отличаются при этом собственным
содержательным наполнением. Последнее состоит в
комплексном характере цели – передать знания и сформировать личность учащегося, статусное неравенство
участников общения как в социальном, так и возрастном
смысле, тесная взаимосвязь и динамическое взаимодействие цели, функций, ценностей и коммуникативных
стратегий. ПД, таким образом, можно рассматривать как
открытую самоорганизующуюся синергетическую коммуникативную систему.
Проделанный нами теоретический поиск показал, что,
несмотря на обилие работ по проблеме, в исследованиях
ПД отсутствует системность, авторы ограничиваются
обычно рассмотрением конкретных аспектов ПД, что не
дает представления о нем во всей его целостности и
сложности.
Именно комплексное изучение структурно-содержательных особенностей ПД в целом, в том числе гендерных и особенностей речевого поведения педагога,
составляет перспективу дальнейшего исследования.
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THE NOTION OF PEDAGOGIC DISCOURSE AND ITS DISTINGUISHING FEATURES
The article deals with the major tendencies in studying pedagogic discourse within socio-linguistic approach. The aim and
the tasks of the research cover the analysis of the content and structure of the pedagogic discourse, in particular its aim,
participants, values, functions, chronotop, communicative strategies, genres, precedent texts as well as key characteristic
features. According to the results of the research, it can be concluded that by its structure pedagogic discourse coincides with
the other types of institutional discourse. The distinguishing features of the former include the complex character of its aim,
providing the principles of teaching and socialization of the pupils, the difference of social and age status, dependence of the
values, the communicative strategies and the aim of the pedagogic discourse.
Key words: institutional discourse, pedagogic discourse, socio-linguistic approach, social cooperation, communicative
strategies.
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ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ РЕЦЕНЗІЇ У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ
СПАДЩИНІ М. РУДНИЦЬКОГО І ДЖ. ОРВЕЛЛА
У літературно-критичній творчості М. Рудницького і Дж. Орвелла літературно-критичний жанр
рецензії посідає вагоме місце і розкриває сутність і особливості естетичної системи, методів і принципів
оцінювання художніх явищ. У статті, використовуючи порівняльно-історичний та порівняльнотипологічний методи, автори ставить за мету з‟ясувати ідейно-естетичні засади літературнокритичних виступів українського і британського письменників, простежити типологічні відповідності і
розбіжності у рецептивній моделі, структурі та композиційних елементах рецензій М. Рудницького і Дж.
Орвелла з позицій сучасної компаративістики.
Ключові слова: рецензія, літературно-критичний твір, художній твір, літературна критика, письменник,
читач.
Постановка наукової проблеми. Рецензія є одним
із базових жанрів літературної критики. Свого часу
відомий канадський літературознавець Н. Фрай висловив
думку, що саме «рецензенти – це рушійна сила культурного процесу» [1, с.123]. Як опорний жанр малої критики,
рецензія виконує важливу роль у розвитку літератури,
формуванні читацьких смаків, визначенні місця
художнього твору в національній і світовій культурі.
Рецензія також виконує важливу інформаційну та
прогностичну функцію, оскільки першою реагує на появу
нового твору, дебют письменника чи поета, а також «…
орієнтує читача в сучасному літературному процесі; дає
читачеві попередню установку по відношенню до твору і
визначає так званий «рівень рецептивного сподівання»,
який в цілому впливає на художнє сприйняття» [2, с.33].
Аналіз дослідження проблеми. Як вид критичної
діяльності, рецензія набула жанрових ознак і оформилася
у XVII ст. на сторінках періодичних видань Франції,
зокрема у «Науковому журналі» («Les Journal des
Scavans»), що почав виходити з 1665 р.
В Англії жанрова еволюція рецензії розпочалася в
епоху Просвітництва. Вагомий внесок у розвиток англійського рецензування зробили С. Джонсон (S. Johnson) і
Т. Смоллетт (T. Smollett), який у 1756 р. заснував
літературну газету «Critical Review».
В Україні цей жанр розвивався не так інтенсивно, як
в Європі. Зазначимо, що стильової і композиційної
довершеності рецензія досягла у творчій майстерні
І. Франка. Справжнім майстром рецензії був і
М. Рудницький. Значну частину усіх його літературокритичних виступів становлять рецензії, які у міжвоєнний період з‟являлися на сторінках таких галицьких
періодичних видань як «Діло», «Назустріч», «Світ», «Ми».
Мета статті – проаналізувати типологічні особливості рецензій українського й англійського літераторів,
у порівняльному вимірі з‟ясувати ідейно-естетичні засади
їх літературно-критичних праць.
Виклад основного метеріалу. Дж. Орвелл проявив
себе талановитим і об‟єктивним рецензентом, який
з почуттям великої відповідальності, професійно підійшов

до проблеми оцінювання мистецьких творів. Він написав
більше ста рецензій на різножанрові художні, художньопубліцистичні твори, а також політичні трактати і твори
кіномистецтва. Англійський письменник, журналіст і
відомий громадський діяч Малк Маґерідж (Malcom
Muggeridge), який через тридцять випадково натрапив на
рецензію Дж. Орвелла, у якій критик аналізував його
твір «Тридцяті» («The Thirties»), із захопленням заявив:
«Це була блискуча рецензія, абсолютно посутня, така ж
релевантна, прозора, актуальна сьогодні, як і тридцять
років тому» [3, с.360].
Англійський і український критики у своїх виступах
часто висловлювали власні думки і погляди на завдання,
функції і вимоги до рецензування, однак орієнтованість
на реципієнта у критиків була різною. Варто зауважити,
що рецензії М. Рудницького адресувалися швидше
компетентному читачеві, в той час як критичні відгуки
британця розраховані в основному на широкий загал.
У творчому доробку М. Рудницького були також і рецензії оглядово-інформативного характеру, без критичних
коментарів і аксіологічних суджень стосовно естетичної
вартості твору. До таких праць, зокрема, належить
рецензія «З нових американських книжок», в якій критик намагається дати читачеві загальне уявлення про
рецензовану книгу: «Наскрізь американська книжка, яку
можна читати, наче повість Мейн Ріда, хоч вона вся
основана на історичних фактах і змальовує життя правдивої людини» [4.-1936.-Ч.10.-С.3].
Схожа тенденція у написанні таких рекламно-інформаційних рецензій простежується і в англійського критика,
який досить часто в межах однієї газетної рецензії
розглядав декілька різних за жанром і тематикою літературних творів. Проте серед критичних виступів
Дж. Орвелла є і такі рецензії, в яких автор аналізував
два-три одножанрових літературних твори, зіставляючи
їх за спільними ознаками. Відтак можна стверджувати,
що компаративна рецензія займала вагоме місце у
критичному доробку Дж. Орвелла. До критичних праць
такого типу можна віднести рецензії на літературні
твори «Іспанська арена» («The Spanish Cockpit»
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Ф. Боркенау (F. Borkenau) і «Доброволець в Іспанії»
(«A Volunteer in Spain») Дж. Соммерфілда (J. Sommerfield),
«Каприз Окмейера» («The Nigger of the Narcissus»)
Дж. Конрада (J. Conrad) і «Гірське озеро» («The Rock
Pool») С. Конноллі (S. Connolly).
Наявність компаративних елементів – характерна риса
і рецензій М. Рудницького, однак цілком компаративних
відгуків, як жанрового різновиду, у літературно-критичному доробку українського критика немає. В обох митців
можна зустріти невеликі за обсягом рецензії-анотації.
Український критик у притаманній йому есеїстичній
манері звертає увагу на сильні і слабкі сторони літературних творів, їхню мову, стиль, особливості втілення
авторського таланту тощо. Завдяки майстерному поєднанню аксіологічних суджень і образного мислення,
М. Рудницький з властивою йому імпресіоністичністю,
лаконічно висловлює свої критичні зауваження щодо
творів українських письменників. Зокрема історична
повість Катрі Гриневичевої отримала таку оцінку: «Важко
зловити провідну нитку – на перешкоді мова і стиль.
Багато гарних слів, понанизуваних як пацьорки; шнурки
переплутані» [4.-1936.-Ч.2.-С.5]. Рецензент підкреслює
недоліки, пов‟язані з художньою мовою, її надмірною
орнаментальністю, яка, по суті, впливає на стиль повісті
та ускладнює її сприймання читачем.
Особливої уваги заслуговують рецензії на сторінках
галицького двотижневика «Назустріч», одним із редакторів якого був і М. Рудницький. Вони відрізняються від
інших насамперед тим, що поєднують у собі елементи
літературного портрета і есе, характеризуються багатоаспектним аналізом твору й особистості автора, мають
чітку структурно-композиційну будову, поділ на розділи,
кожен з яких мав свою власну назву. Так, знайомлячи
читацький загал з маловідомою особистістю Роже
Верселя (Roger Vercel), – французького письменника,
лауреата Гонкурівської премії за роман «Капітан Конан»
(«Capitan Conan») – М. Рудницький частково використовує жанрові елементи літературного портрета: «Це
мужчина у розквіті сил, не далеко за 40, має за собою
важку фронтову війну» [4.-1935.-Ч.2-С.4].
М. Рудницький не лише високо оцінював талант
письменника чи поета, але й стремління митця його
розвивати, вести художні пошуки, вдосконалювати і
розвивати свій талант. У рецензії на серію оповідань
О. Маковея «Прижмуреним оком» український критик
стверджує, що письменник «не лише має талант, але що
важливіше: вміє його розвивати» [5.-1923.-№ 22.-С.3] і,
досягнувши піку слави, не зупинився на досягнутому, а
продовжував вдосконалювати свою художню майстерність.
Показовою рисою рецензій Дж. Орвелла, на відміну
від аналогічних творів М. Рудницького, є акцентування і
зосередження уваги на проблемах літературного твору, а
не на авторові. Однак і британець інколи виходив за рамки
рецензії, вдаючись до провокативних суджень. Англійський критик часто вступав у відкриту полеміку з приводу
оцінок літературного твору, що їх давали рецензентипопередники. Цікаво, що дискусію провокували проблеми не лише ідеологічного характеру, але й естетичного.
Характерною ознакою рецензій Дж. Орвелла є те, що
англійський критик часто посилався на міркування
інших критиків щодо вартості рецензованого твору,
іноді вступаючи з ними в полеміку. Наприклад, аналізуючи збірку англійського поета У.Г. Девіса (W.H. Davies),
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Дж. Орвелл не погодився з попередніми рецензентами,
які вважали вельського митця продовжувачем англійської
поетичної традиції. Демонструючи свою ерудицію,
англійський критик дотримувався думки, що стиль і
техніка віршування У.Г. Девіса формувалася і зазнавала
впливів таких поетів та їхніх творів як Дж. Мільтон
(J. Milton) і його епічною поемою «Втрачений рай»
(«Paradise Lost», Дж. Баньяна (J. Bunyan) – «Подорож
Пілігрима» («The Pilgrim‟s Progress»), Е. Юнга (E. Young) –
«Нічні думки» («Night Thoughts»), а також Біблії.
Вагоме місце серед критеріїв якості літературних
творів займала оцінка майстерності письменника у
характеротворені і психології героїв. Особливу увагу у
своїх рецензіях М. Рудницький і Дж. Орвелл звертали на
проблему психологізації. Зважаючи на частотність
використання цього критерію у жанрі рецензії, його
можна вважати одним із основних в оцінці вартості
мистецьких явищ. Так, рецензуючи художні твори,
український критик звертав особливу вагу на типи
характерів головних героїв, їх темпераменти, а також
відображення авторського світогляду у цих образах.
Акцентуючи увагу на художній вартості роману
французького письменника Р. Верселя «Капітан Конан»,
М. Рудницький наголошував, що «сила книжки Верселя
в тому, що вона дає роману глибоку передуману думку і
майстерно відтворений тип» [4.-1935.-Ч.2.-С.4].
Одним із важливих завдань рецензента є достовірна
критична інтерпретація, правильне прочитання складних,
зашифрованих образів, символів складних для розуміння
місць у літературному творі. З цього приводу А. Бочаров
твердив, що «мистецтво рецензента полягає в тому, щоб
точно і проникливо вловити авторський задум, свіжо і
натхненно розтлумачити складну сукупність всіх
елементів твору, їх зв‟язок і зміст» [6, с.12-13]. Так
М. Рудницький намагається адекватно пояснити і передати
читачеві психологічний клімат художнього світу роману
Р. Верселя «Капітан Конан», звертаючи увагу реципієнта
на мотивацію вчинків головного героя. Український
критик позитивно оцінював автора за його тонкий
психологічний малюнок повоєнної атмосфери, у якій
головному героєві твору доводиться жити. Велику увагу
М. Рудницький приділяв майстерності письменника
у змальовуванні художніх типів, наділених певним
характером і світоглядом. Персонажі В. Винниченка,
О. Маковея, П. Мирного, І. Франка отримали високу
оцінку українського критика, оскільки автори показали
своїх героїв у правдивих, реальних життєвих ситуаціях.
Не менш важливе місце займає проблема психологізму
як оцінний критерій і в рецензіях Дж. Орвелла. У рецензії
на роман Ґ. Ґріна «Суть справи» («The Heart of the Matter»)
англійський критик твердив, що проблеми письменника
починаються з неправдоподібного сюжету, який, на думку
рецензента, «скроєний досить механічно, а художні колізії психологічно недостовірні і побудовані за принципом
алгебраїчного оповідання» [7, с.497]. Згодом звертає увагу
на невмотивованість дій героїв роману, оскільки «персонажі, що уособлюють звичайних людей, мають сильно
виражений релігійний світогляд» [7, с.498]. Дж. Орвелл
висловлював думку, що така ситуація з героями, зазвичай,
не відповідає об‟єктивній дійсності, зате пропорційно
відображає світогляд автора. Факт, що фікційні герої
Ґ. Ґріна схожі на свого автора манерами, поглядами, способом мислення викликав негативну оцінку Дж. Орвелла,
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який наголошував, що саме у слабкій психологізації
образів полягає невдача твору. Такий же недолік рецензент бачить у мелодраматичному романі О. Ґолдсміта
(O. Goldsmith) «Векфілдський священик» («The Vicar of
Wakefield»), оскільки автор твору неправдоподібно
змальовує окремі епізоди сільського життя, які набувають
ідилістичного забарвлення: «Так, більшість часу герої
проводять, сидячи у затінку дерева, виспівуючи балади,
слухаючи дроздів; навряд чи у селян був час на подібні
заняття» [8, с.312]. Роман Ґ. Ґріна «Суть справи» (The
Heart of Matter) Дж. Орвелл розглядав у контексті усього
доробку письменника, порівнюючи його з іншими творами.
Англійський критик стверджував, що авторська ідея, яка
полягає у «конфлікті матеріальних цінностей з духовними» [7, с.499] найкраще розкрита в романі «Сила і лава»
(«The Power and the Glory»), оскільки вічна боротьба і
протистояння «земного та духовного відбувається у
внутрішньому світі не одного героя, а кількох» [7, с.499].
Не менш важливим елементом, на який український і
англійський критики звертали увагу у своїх рецензіях,
була проблема мови художнього твору. Однак зауважимо,
що М. Рудницький основний акцент робив на аналізі
поетичної мови, особливостях ідіостилю письменника,
тоді як Дж. Орвелла в основному цікавила мовна етика
персонажів.
Рецензуючи книгу П. Валері «Омани історичного
досвіду», український критик захоплюється художньою
композицією і мовою твору: «Кожна книжка Валері
неначе герметична скринька, різьблена рукою мистця,
що найшов новий спосіб орнаменту замків і матеріалу»
[5.-1932.-Ч.183.-С.3]. Однак, були випадки, коли
М. Рудницькому, як і Дж. Орвеллу, доводилося звертати
увагу на морально-етичні аспекти мови персонажів художнього твору. Зокрема, аналізуючи книгу Л.Ф. Селіна,
український критик насамперед підкреслював неординарний стиль письменника і особливості поетичної мови:
«Але мова і стиль у нього наскрізь оригінальні, з жовчю
та їддю; вживає він нецензурних слів, яких не знайдете ні
в якому словнику, які зазвичай автори заступають
крапками» [4.-1934.-Ч.1.-с.7]. Проте не схоже, що
М. Рудницький засуджує мовлення персонажа, яке
виходить за рамки етичного, а навпаки, підкреслює, що
нецензурна лексика додає романові особливої ознаки, яка
виділяє його з-поміж інших йому подібних творів.
Основними критеріями оцінки мови твору для
Дж. Орвелла були її функціональність, простота, що
зводилася до реального змалювання художньої дійсності.
Британський критик високо оцінив мову Г. Міллера, яка,
на думку рецензента, завдяки своїй милозвучності і
невимушеній простоті мала «більше життєвої енергії»
[9, с.180], ніж її британський варіант.
Характерною ознакою рецензій українського й англійського критиків є використання порівняльного методу.
У виступах М. Рудницького компаративний аспект
обмежений вузькими рамками рецензії і, в більшості
випадків, зводиться до узагальнених авторських міркувань. Наприклад, звертаючи увагу на значні недоліки у
композиційній побудові повісті Л.Ф. Селіна «Подорож до
останніх меж ночі», а також і на посередній психологізм
твору, М. Рудницький зауважує: «Дає він щось у роді Золі
без золевої композиції та щось у роді Достоєвського, коли
відкинути прецікаву інтригу повістей російського повістяра та гостроту його проблем» [4.-1934.-Ч.16.-С.7].

Залучення компаративного аспекту – характерна риса
і рецензій Дж. Орвелла. Підставою для порівняння
англійського критика в межах рецензії поставали не
лише ідеологічні чи морально-етичні елементи рецензованих творів, але й естетичні та формальні чинники.
Так, порівнюючи роман Г. Міллера «Тропік Рака»
з джойсовим «Уліссом», англієць Орвелл ставить твір
ірландця вище від роману американського митця,
незважаючи на те, що Г. Міллер – товариш Дж. Орвелла.
Будучи об‟єктивним, критик стверджує, що «Джойс,
насамперед – митець, в той час коли п. Міллер –
проникливий, однак позбавлений художнього відчуття
письменник, що у мистецькій формі висловлює свої
погляди стосовно реалій життя» [9, с.180]. Згодом,
порівнюючи роман-антиутопію Є. Замятіна «Ми» з аналогічним твором О. Хакслі «Прекрасний новий світ»
(«A Brave New World»), Дж. Орвелл звернув увагу на
слабкі місця у сюжеті російського письменника: «Роман
Замятіна не так вдало скроєний як роман британця –
у нього досить слабкий, фрагментарний сюжет, місцями
занадто ускладнений, однак містить політичний аспект,
який відсутній у книзі Хакслі» [7, с.97]. Проаналізувавши значну кількість рецензій англійського критика,
ми зауважили, що характерною ознакою цих творів є
компаративний момент, який однак не був так яскраво
виражений в інших формах його літературно-критичних
виступів. Парадоксальним видається і той факт, що у
вузьких рамках рецензії англійського критика майже
повністю зникає ідеологічний підтекст, ідеологічний
підхід до оцінювання літературного твору, натомість на
зміну його приходить формальний та естетичний методи.
Як і М. Рудницький, Дж. Орвелл виступив проти принципів і методів оцінювання вартості літературних творів
представниками католицької і комуністичної критики. Він
абсолютно не поділяв думки, що «формальний метод та
естетичний підхід – це пустий звук; твір вартісний лише
тоді, коли проповідує правильне вчення масам» [9, c. 290].
Англійський критик висловив занепокоєння з приводу
зникнення естетичного підходу як ефективного методу
оцінювання літературного твору, який останнім часом
потіснили догматичні принципи марксистської та
католицької критики. Обурення критика викликав і той
факт, що представники ідеологічних літературних
угруповань категорично відкидали і засуджували інші
підходи до оцінки вартості літературного твору.
Спільною рисою рецензій М.Рудницького і Дж.Орвелла
був елемент полемічності, спричинений, однак, різними
факторами. На нашу думку, полемічність яскравіше виражена в англійського критика. Його рецензії більші за обсягом через бажання літератора давати об‟єктивну оцінку
літературним і позалітературним явищам. Однак його
оцінно-критичні судження, що опиралися на інтуїцію та
емпіризм, часто носили суб‟єктивний характер.
Англійський критик активно долучався до відкритої
дискусії з автором рецензованого твору або з іншими
критиками не лише з приводу ідеологічних чи моральноетичних аспектів, але й проблем естетичного характеру,
пов‟язаних з творчим методом письменника, мистецькими
характеристиками твору.
Щодо М. Рудницького, то зауважимо, що і в його
рецензіях спостерігалася суб‟єктивність, яка починалася
вже з вибору критичного матеріалу. Як згадувалося
раніше, український критик, рецензуючи твори євро-
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пейських письменників, глибоко аналізував їх, проникаючи в сутність естетичних явищ, наголошуючи на
недоліках сюжету, композиції, психології персонажів.
Такі рецензії, зазвичай, об‟єктивні, професійно-досконалі,
а оцінні судження виважені і справедливі. Розглядаючи
твори українських митців, М. Рудницький прикладав до
них мірку європейську, беручи за взірець найкращі твори
письменників Європи. Одразу змінювалася тональність
висловлювань, мова, критик вживав неочікувані епітети,
з‟являвся дотеп, іронічний сміх, найнесподіваніші асоціації. Зрозуміло, що така тактика, хоч і легко сприймалася,
однак не завжди виправдана з точки зору об‟єктивності,
оскільки читач не завжди міг адекватно оцінити естетичну вартість книги та зрозуміти чи треба її читати, чи ні.
Рецензії Дж. Орвелла об‟єктивніші, змістовніші, більш
виважені. Критик намагався розглядати твір в тому
контексті (політичному, релігійному, соціальному, естетичному), до якого цей твір належав. Саме в жанрі рецензії
Дж. Орвелл майже повністю позбувся ідеологічної заангажованості.
Висновки. Дослідження критичного доробку письменників дають підстави стверджувати, що типологічні
сходження українського й англійського критиків простежуються на багатьох рівнях: структурно-комозиційному,
аксіологічно-оцінному, рецептивному, прагматичному.
Зазвичай, рецептивна парадигма рецензій М. Рудницького
і Дж. Орвелла складалася з таких елементів: 1) бібліографічний опис літературних творів; 2) жанрова номінація;
3) міркування про особливості таланту письменника і
спосіб його художньої реалізації; 4) переказ фабули;
5) розкриття ідейного змісту, окреслення теми, проблематики художнього твору та реалізації задуму автора;
6) визначення сильних і слабких місць у художній системі твору.
До суттєвих відмінностей можна віднести розбіжності у стильовому оформленні критичних творів. Так,
для виступів М. Рудницького характерний розлогий,
есеїстичний стиль, дотепи, гостра іронія. Афористичність,
образність мовлення українського критика апелюють до
емоцій читача, в той час, коли прозорий, лаконічний,
поміркований стиль Дж. Орвелла налаштовує на розважливе, серйозне прочитання тексту.
Жанрове розмаїття рецензій багатше у М. Рудницького.
З-під його пера виходили рецензії газетно-журнальні,
компаративні, оглядові, з елементами есе і навіть рекламно-інформаційні. Дж. Орвелл послуговувався пере-
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важно газетно-журнальними та рекламно-інформаційними рецензіями, літературно-критичними есе, що були
сповнені публіцистичним пафосом, розлогими міркуваннями автора на суспільно-політичні теми.
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НАЦІОНАЛЬНА САМОБУТНІСТЬ
ПОЕТИКИ ВОЄННОЇ ПРОЗИ О. ДОВЖЕНКА
(ДО 125-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКА)
У статті по-новому аналізується творчість О. Довженка, зокрема поетика його воєнної прози. Значна
увага приділяється арсеналу характеротворчих засобів (пейзаж, художні деталі,гумор, сатира, простір,
час тощо) з метою глибокого розуміння сутності героїв, національних характерів, виявлення типових для
них національних рис, особливостей світовідчуття, світосприйняття українців, специфіки національного
життя періоду Другої світової війни. Аналіз композиційних особливостей оповідань, кіноповістей воєнного
часу підпорядкований рішенню проблеми художньо-психологічної майстерності О. Довженка.
Ключові слова: кіноповість, національна самобутність, поетика, національний характер,
архітектоніка творів, психологізм.
Постановка проблеми. Важливим і цінним матеріалом для сучасної філологічної науки є дослідження
естетичних засад художнього освоєння дійсності у
творчості О. Довженка періоду Другої світової війни.
Кіноповісті, оповідання, щоденникові записи цього часу
відзначаються найбільшою інтелектуальною насиченістю
й заглибленістю письменника у психологію людських
відчуттів і переживань, відбивають ідеали, прагнення,
дух української нації. Крізь призму психології автора і
його героїв простежується ідея національної самобутності українського народу, пов‟язана з високоморальним
способом життя українців-трударів, їх внутрішньою
красою через єднання з природою, піснею, слідування
сімейним і родинним звичаям і традиціям тощо.
Розкрити ідею національної самобутності творчості
О. Довженка, що залишається актуальним до цього часу,
допомагають художні засоби психологічного аналізу,
широко використані письменником у творах воєнного
періоду.
Аналіз досліджень. У літературознавстві творчість
О. Довженка досліджувалась досить активно. Серед праць,
присвячених письменникові і кіномитцеві, слід відзначити дослідження О. Поляруша «Олександр Довженко і
фольклор» (1988 р.), О. Бабишкіна «Олександр Довженко –
публіцист» (1989 р.), І. Семенчука «Життєпис Олександра
Довженка» (1991 р.), Б. Степанишина «Всеобіймаючі очі
України: Іван Франко та Олександр Довженко» (1994 р.),
І. Кошелівця «Олександр Довженко: Спроба творчої
біографії» (1998 р.), Р. Корогодського «Довженко в
полоні: національна поразка й більшовицька «Наука
перемагати» (1996 р.). На сьогодні порівняно добре і
ґрунтовно вивчено життєпис О. Довженка, даний цілісний аналіз його творчості. Так, О. Поляруш розглядав
проблему формування самобутнього таланту О. Довженка
у тісних зв‟язках з фольклором. О. Бабишкін досліджував
жанрово-стилістичні особливості творів письменника.
І. Кошелівець, Р. Корогодський багато праць присвятили
питанням правдивого погляду і на біографію, і на
творчість митця. Але попри існування такої великої
кількості досліджень, все ж питання національної

самобутності творчості О. Довженка залишається актуальним. Ми здійснюємо спробу розкрити його на рівні
дослідження поетики творів митця воєнного часу.
Мета роботи: визначити національну самобутність
поетики воєнної прози О. Довженка.
Виклад основного матеріалу. Виношуючи плани
написання «Повісті полум‟яних літ», О. Довженко
у своєму «Щоденнику» писав про основні критерії, яким
має відповідати високомистецький твір: «Се мусить бути
річ реалістична в розумінні високому, мистецькому. Її
поетичний дух, мистецький хід узагальнень, вибору
прекрасного серед красивого, вічного в тривалому,
епічного у звичайному – все мусить бути підпорядкованим єдиному стильовому комплексу строгого мистецького твору. Не повинно бути ні одного порожнього,
байдужого метра, ні одного випадкового, нічого не
значущого слова. Треба вкласти в уста персонажів все
краще і високе, що сприяло б художній висоті і високій
життєвій правді твору. Треба відповідно мистецькому
стильовому плану і вибрати персонажів, і одежу, і…
пейзаж [1, с.365]. Як бачимо, О. Довженко ставив перед
собою завдання створити твір, який відповідав би всім
вимогам високоідейного, реалістичного стильового письма.
І з усією впевненістю можна сказати, що письменник
досяг цього. Так, вибір героїв, художніх засобів, композиція творів воєнного часу повністю підпорядковані діям
і вчинкам персонажів, відтворенню їх сильних і пристрасних натур, особливостям національного світосприйняття автора, його тяжінню до багатопланового відтворення дійсності. Скажімо, використання письменником
позасюжетних елементів, зокрема авторських монологів,
що особливо характерне для оповідань, допомагає
глибше усвідомити ідею творів, важливість історичних
подій у житті свого народу, проникнути в емоційну
структуру національних характерів героїв, зрозуміти
мотивацію їх вчинків і дій. Наприклад, порушуючи
найболючіше для українців питання зради в оповіданні
«Відступник», О. Довженко в канву оповіді вплітає
власні слова-роздуми над філософськими питаннями
добра і зла, високими і підступними вчинками людини,
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нікчемністю душі зрадника: «Є в житті кожного народу
часи, коли нікому ніщо не прощається, коли всяке добро
або зло, зроблене людиною, падає на незримі чаші
найтонших терезів історії» [2, с.240]. Далі письменник
розмірковує над щасливою долею, чистою совістю тієї
людини, яка винесла народне горе, проливши кров на
полях битв, і трагедією тих, хто у найтяжчі для країни
часи зрадив інтересам рідного народу, піддавшись
проявам слабодухості. Такий глибокий підхід автора до
явищ воєнної дійсності поєднує велику думку й почуття.
Адже авторські роздуми свідчать про те, що письменник
усією душею переживав за долю українського народу і
тому не міг не висловити своїх думок, породжених
страхіттями війни. А тому слова-роздуми про те, що вже
ніколи відступник не поверне собі чесне ім‟я, друзів і
Батьківщину, допомагають читачеві краще усвідомити
проблему зрадництва, ідею оповідання про приреченість
людини на довічне страждання або розплату за зраду.
В основу провідної ідеї оповідання покладено уявлення
українського народу про честь, гідність, совість та
моральний обов‟язок. Видатний український учений
Г. Ващенко справедливо зазначав: «Коли найбільша
чеснота українця – безмежна вірність Богові і Батьківщині, то найбільша ганьба для нього – зрада вірі й
Україні» [3, с.128]. Отже, крізь призму психології
О. Довженка розкривається щирий патріотизм українського народу.
А філософські авторські роздуми над щасливими
роками минулого в оповіданні «Незабутнє» вмістили в
собі інформацію і про спосіб життя українців та красиві
їх вчинки, і про вміння українських дівчат вишивати
«червоні квіти на непорочних рушниках», і про традиційне релігійне свято Великодня, і про безмежні
простори чудової у своїй природній красі України. Така
багатовимірність матеріалу про українське національне
життя, традиції і переконання народу допомагає
правильно зрозуміти і виправдати вчинок Олесі, який за
нормами традиційної народної моралі засуджувався і
суворо карався, а також знайти причини позашлюбних
стосунків героїні з першим зустрічним парубком, які
випливали, як зауважує письменник, «з глибини інстинкту свого роду, підсвідомої його мудрості, що з‟явилися
на допомогу в грізні часи, коли розум холоне і не
встигає усвідомити небезпеку, і спитати нікого, і грізний
час летить лавиною з гори» [2, с.250]. Ці авторські слова
повністю реабілітують Олесю в очах читача.
Уміло підібрані письменником глибоко психологічні
деталі, які допомагають проникати у психологію душі
героїв, їх внутрішній світ, систему поглядів, до певної
міри доповнюють зовнішні портрети українців. Наприклад, змальовуючи образ Мини Товченика в кіноповісті
«Україна в огні», О. Довженко розповідає про звичайну
просту людину, яка не втрачає почуття гумору, навіть,
потрапивши до рук фашистських окупантів. Навпаки,
герой виявляє винахідливість і врешті-решт перемагає.
А така художня деталь, як складання мотузки, на якій
німці мали б повісити Мину, свідчить про хазяйновитість селянина, на чому наголошує і сам автор. Ця
майстерність художньої деталізації автора допомагає
краще зрозуміти спосіб життя українців-трударів, їх
дбайливе ставлення до господарського майна, сприяє
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розумінню родинно-побутової культури свого народу
загалом.
Образ автора-оповідача, художні деталі та описи,
портрети, гумор, гіпербола, пейзаж в архітектоніці
творів є найважливішими засобами творення національних образів, внутрішньо-психологічної характеристики героїв, їх вчинків і дій, передачі драматизму
ситуації, а також джерелом філософських роздумів
письменника над смислом життя. Він полягає в усвідомленні національної гідності, захисті рідної землі.
Так, авторські роздуми над грізними часами випробування свого народу історією, коли йому загрожують
розорення, рабство і смерть, в оповіданні «Відступник»,
про подвиг, перемогу і велич українця у битві з ворогом
і власною смертю в оповіданні «Стій, смерть, зупинись!»
та «Воля до життя», про гірку долю і красу української
жінки-матері в оповіданні «Мати» допомагають перейнятися загальною атмосферою війни, відповідальністю
письменника та його героїв за майбутнє країни і народу,
усвідомити всю трагедію воєнного лихоліття.
Багатство духовного світу українців допомагають
осягнути позасюжетні монологи про дівочу вроду, красу
і чесноти в оповіданні «Незабутнє» та духовно щедрих і
багатих господарів своїх домівок в оповіданні «Хата».
Вони сприяють відтворенню багатогранності українських
національних характерів, допомагають в уяві читача
створити образ ідеального українця, наділеного почуттям совісті, честі, гідності, скромності, чемності, працелюбності, які виявляються у любові й повазі до батьків,
рідного народу, пошані до своєї історії, культури, проявах доброти, милосердя.
Національна самобутність українського народу в творчості О. Довженка воєнного періоду передається й через
портрет, який є не просто композиційним елементом
у художній тканині творів, а й влучною характеристикою внутрішнього світу героїв, їхнього ставлення до
обов‟язків і життя в цілому. Наприклад, портретна
характеристика Олесі в кіноповісті «Україна в огні»
створює уявлення про ідеал української дівчини, в якій
поєдналися зовнішня і внутрішня краса, бо Олеся була
красива й чепурна, цнотлива й скромна, співуча й
невсипуща у праці. А героїчний і войовничий характер,
мужність і відвага Павла в оповіданні «Бронза», захоплення його силою і красою, яка виявляється в сміливих
вчинках героя, у непохитній вірі в правоту своєї справи –
захищати країну від ворога, доповнюються портретом,
що подається у змалюванні бронзового пам‟ятника,
який, як зауважує автор, був холодним і стояв на сторожі поколінь. Крім того, портрет у творах воєнного
періоду та й усій творчості О. Довженка виконує не
лише ідейну, а й естетичну функції. Сам письменник
писав: «Там, де портрет не освітлений, не проникнутий
до самих глибин світлом творчого осягнення того, що є
в цій людині значущого, а не тільки значного,там не
шукайте мистецтва» [4, с.217].
Специфіка українського національного буття у творах періоду війни простежується й через пейзаж, який
спонукає читача до філософських роздумів про відповідальність і покликання, моральний обов‟язок героїв
перед Україною. Так, пейзаж в оповіданні «Ніч перед
боєм» глибоко психологізований, бо в ньому відбите
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передчуття дідами Савкою і Платоном та бійцями
грізних і трагічних подій війни. Важливе місце у цьому
пейзажі надається змалюванню мінливого у своїх
фарбах неба, якого, як зауважує письменник, ще таким
він ніколи не бачив: «Сонце давно вже зайшло. Але його
проміння освітлювало ще з-за горизонту верхи велетенського нагромадження хмар, що насувалися з заходу
на все небо. Хмара була важка, темно-темно-синя, внизу
зовсім чорна, а самий верх її, самий вінець майже над
нашими головами було написано шаленими крученими
криваво-червоними і жовтими мазками… Природа була
ніби в змові з подіями і попереджувала нас своїми грізними знаками» [2, с.233]. Такий пейзаж відтінює почуття емоційного потрясіння героїв воєнними подіями.
Драматизм ситуації важких літ, трагедія українського
народу передається через пейзаж у кіноповісті «Україна
в огні» та оповіданні «Перемога». Письменник порівнює
річку мирного і воєнного часів, роблячи висновок про
те, що вона стала невпізнанною, бо була «збезчещена,
зґвалтована і спотворена ворогами», і «вода текла в ній
каламутна й кривава, з дохлою рибою, трупами й іншими останками страждань. І грязь, і каламуть, і кров
у річці, і смерть! Це була вже не річка, а стік нечистот»
[5, с.93-94]. Символічний образ води великої Ріки
рідного народу сприймається через опис пейзажу як
рубіж між життям і смертю.
Важливе місце в сюжеті творів воєнного періоду
займають композиційні засоби інтимізації, такі як
простір і час. Вони допомагають віднайти й усвідомити
духовне коріння українського народу, черпати з нього
життєву силу й енергію. Так, у шлюбну ніч Івану
Орлюку та його дружині Уляні з «Повісті полум‟яних
літ» з‟являється князь Святослав з його спогадами про
часи минулі і роздумами про літа прийдешні. Про
подвиги князя, його воїнів розповідає Уляна своїм учням
у присутності фашистів. І ця промова зворушує учнів,
кличе на подвиги, наповнивши їх юні душі гордістю за
героїчні вчинки своїх прадідів, пошаною до героїчної
історії свого народу. Все це свідчить про те, що схрещення часів, як композиційний прийом у творах письменника періоду війни, сприяє відтворенню внутрішнього
зв‟язку сучасників з минулим народу, своєї нації, допомагає заглибитись у зміст ідей і поривів, якими жили
їхні предки-українці, перейняти їх войовничий дух.
У цьому й виявляється національна своєрідність художнього мислення письменника, його творчості загалом.
Важливим засобом у творенні Довженкових національних характерів є гумор. Гумористична інтерпретація
серйозних, іноді трагічних фактів воєнної дійсності
засвідчує, по-перше, широкий культурно-національний
світогляд самого письменника, по-друге, обізнаність
його героїв з життям, а також є доказом безсмертя
духовних і моральних цінностей українського народу.
Довженковому гумору властивий психологізм, оскільки
він допомагає письменнику відтворити багатство
духовного світу героїв, ствердити життєрадісність і оптимізм українців. Наприклад, в оповіданні «Перемога»
автор передає атмосферу жаху, коли від самого гуркоту,
вибухів, стогонів, проклять і пожеж можна було збожеволіти і «мурашки» починали бігати по спині. Саме
у такий час, підмічає письменник, на допомогу приходив

гумор як «природний супутник» життя українського
народу. Бійці почали дошкульно глузувати з німців і це
підтримало їх у скрутну годину, надало сил і віри
в перемогу. Побутовими жартами про вареники з вишнями і котлети Кравчина намагається підтримати бойовий дух командира Сіроштана, у якого вже не залишилося
ні снарядів, ні воїнів. О. Довженко наголошує, що
гумористичність як провідну рису вдачі українців
неспроможна побороти навіть війна. Так, перебуваючи у
гестапівському застінку і усвідомлюючи можливість
власної смерті, Мина Товченик з кіноповісті «Україна
в огні» на запитання фон Крауза: «Де Запорожець?» –
відповідає: «Де кущ, там і Запорожець, де ліс, там і
тисяча» [1, с.133-134]. Жарти героя не обмежуються
словами. Його дії та вчинки також з гумором. «Пійманий і приведений у сам штаб, він зумів залізти на піч і
звідти все вислуховувати. В час переполоху Мина міг
втекти, але взяв та й вернувся знову на піч, бо, мовляв,
ще не все вивідав. Мина жартує навіть під шибеницею,
присуджений до смерті, сміливо всіляко обзиває німців і
навіть співає їх гімн, з огляду на що окупанти «простягли праві руки лопатами вверх» [6, с.128]. Таким
чином, через гумор як естетичний прийом у художній
тканині творів О. Довженка воєнного періоду виражається життєтворча енергія й сила українського народу.
У системі композиції творів О. Довженка воєнного
періоду помітну роль відіграють і елементи перебільшення та умовності, які виконують важливу функцію
у творенні національних характерів, впливають на
створення цілісного художнього образу. Гіпербола й
умовність у цих творах відзначаються глибиною психологізму, оскільки допомагають письменнику відтворювати
почуття, переживання, настрої героїв, а отже, виконують
функцію їх внутрішньо-психологічної характеристики.
Прикметно, що у своїх творах митець досконало поєднав
гіперболу з правдивим відтворенням національних
характерів та обставин війни, змальовуючи вдачу героїв
через призму національного світосприйняття. В оповіданні «На колючому дроті» Петро Чабан один знищив
половину німецьких автоматників, а коли закінчились
патрони, вбивав фашистів з одного удару. Вдаючись до
помітного перебільшення подій, письменник у такий
спосіб передає палкий український патріотизм героя,
велич і могутність, твердість і рішучість українця
у виборюванні свободи. Вольові якості характеру Петра
Чабана запалюють жагою життя і інших невільників.
Висновки. Різноманітний арсенал художніх засобів
у творчості О. Довженка періоду війни сприяє кращому і
глибшому розумінню національної самобутності психологізму автора, яка виявляється на філософському рівні
у вирішенні питання про смисл життя і самоутвердження
героя в житті на засадах добра, людяності й справедливості; на рівні історичної та соціальної обумовленості –
у порушенні проблеми правди про війну і свій народ
у ній, про трагічну долю українського народу, а також
його героїчний і войовничий дух; на побутовому рівні –
у вирішенні питання про вплив родинного оточення,
сімейних і національних традицій на формування почуттів і переживань героїв, культурно-морального способу
життя, а також психологію українців взагалі, як працьовитих, талановитих, витривалих, кмітливих, винахідливих,
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духовно багатих людей. Усе це засвідчує високий рівень
творчого методу письменника, у якому закладені основи
багатогранного і різноманітного життя українського
народу.
Подальший напрям дослідження заявленої проблеми
передбачає як поглиблення, деталізацію викладених
положень, так і залучення до аналізу основних складників
поетики творів О. Довженка інших періодів творчості.
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NATIONAL IDENTITY OF THE POETICS OF MILITARY PROSE O. DOVZHENKO
(DEDICATED TO THE 125TH ANNIVERSARY OF THE WRITER’S BIRTHDAY)
The article deals with the new work of O. Dovzhenko, in particular, the poetics of his war prose. Much attention is paid to
the arsenal of character-creating means (landscape, artistic details, humor, satire, space, time, etc.) in order to gain a
thorough understanding of the characters‟ nature, national characters, to identify typical national traits, peculiarities of the
Ukrainians‟ worldview and the specificity of the World War II. The analysis of the compositional features of stories, films of
the wartime is subordinated to the solution of the problem of artistic and psychological skills of O. Dovzhenko.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ АРТЕФАКТНОЇ МЕТАФОРИ
В МОВОТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ-ПОСТМОДЕРНІСТІВ
У статті досліджено функціонування артефактної метафори в мовосвіті письменників постмодерного
періоду, проаналізовано її лексико-семантичні підгрупи, з‟ясовано стилістичні функції на цьому
хронологічному етапі.
Ключові слова: сучасна українська проза, письменники-постмодерністи, номінація, вторинна номінація,
метафора, артефактна метафора.
Постановка проблеми. Поповнення українського
художнього дискурсу початку ХХІ ст. новими творами
зумовлює збільшення вторинних номінацій та їхніх
лексико-семантичних типів у словниковому складі
української мови початку ХХІ ст. та потребує всеохопного дослідження. Вивчення механізму мовної номінації
пов‟язане з потребою комплексного дослідження змісту
цього явища в усіх його мовних виявах, зокрема як
вторинної номінації.
Мета роботи – визначити основні лексико-семантичні групи, емоційно-оцінну семантику артефактної
метафори в сучасній українській прозі.
Виклад основного матеріалу. Механізм вторинних
перенесень у досліджуваному художньому дискурсі
ґрунтується на взаємодії двох критеріїв, а саме: звідки
беруть найменування і куди його спрямовують. З огляду
на це типологію вторинних найменувань, що постали
внаслідок процесу метафоризації, вибудовуємо на основі
напрямів перенесення семантики базових лексем,
унаслідок яких метафора втілюється в нових найменуваннях, які розширюють репертуар засобів стилізації
художнього тексту.
Система метафоричних моделей – це важлива частина національної мовної картини світу, національної
ментальності, тому важливо виявити в кожній мові
продуктивні й актуальні метафоричні моделі, що «характеризують сприйняття етносом того чи іншого абстрактного поняття цієї сфери й політики взагалі» [2, с.393].
Українська постмодерністська проза – яскравий приклад
використання метафори, що є одним із засобів творення
мовної картини світу письменників-постмодерністів.
Українська проза ХХІ ст. багата на метафоричні
номінації, з-поміж яких особливо увиразнює мовотворчість сучасних авторів артефактна метафора. Її сутність
ґрунтується на перенесенні якостей людини на навколишній світ, у ній предмети та явища представлені
у зв‟язку зі світом речей, які створила людина [1, с.51].
Артефактну метафору репрезентує група створені
людиною предмети → людина. Тут виокремлюємо
декілька підгруп.
1.1. Людина, схожа на відповідний предмет →
предмет. Здебільшого відбувається «оживлення» предметів побутового вжитку, які вказують на вік, поведінку,
фізичні характеристики, внутрішні якості людини тощо.
Так, наприклад, на позначення зросту художніх персонажів ужито метафори тичка, шпала, жердина. Пор.:

Розумні дівчата зазвичай невисокі. Хіба вам колись
доводилося бачити розумну жердину? (Ю. Винничук); –
Нема чому заздрити, – заперечувала я. – У тебе все гармонійно і пропорційно, а от я шпала (І. Роздобудько);
Ніколи не доводилося спати з тичками? То й не пробуйте (Ю. Винничук). Метафори шпала, жердина, тичка
вжито на позначення худорлявих жінок високого зросту.
Метафори кухонний сервант, бочка, шланг, дрючок,
свічка, прасувальна дошка, шафа, тумба, корзина, бомба,
бідон уживають на позначення ваги персонажів. Пор.:
Заборонялося приводити панночок із якимись фізичними вадами – калік, горбатих, кривих, сліпих і т. д. То
мали бути винятково [..] «прасувальні дошки»,
«тумби»… (Ю. Винничук); …Дека насуплено бурмоче,
що це в тебе, шланг заштопаний, температура
(Анатолій Дністровий); – Слухаємо уважно, – почув
голос свічки (Люко Дашвар); Циркуль дратується: то
кидає ногу мертвого на землю, то знову підіймає
(Анатолій Дністровий) – ідеться про худорлявих
персонажів. …заборонялося приводити панночок із
якимись фізичними вадами – калік, горбатих, кривих,
сліпих і т. д. То мали бути винятково [..] «тумби»,
«шафи»… (Ю. Винничук); …корзина, вчителька, хі-хі,
підходить і пильно дивиться на Івана (В. Лис). Комод.
Мій товстий і красивий екс… (І. Карпа); Бідон
жаліється, що зголоднів і час би вже щось кинути на
кишку… (Анатолій Дністровий) – ідеться про персонажів
із зайвою вагою.
Цікавим є приклад із метафорою вішалка: – Ну й
дивися на свою стару вішалку, – крикнула Миколаєва
мати і поставила печатку… (Л. Пономаренко). У суспільній думці за вішалкою закріпилося уявлення про
худорляву дівчину високого зросту. Л. Пономаренко
вживає цю метафору в іншому значенні й позначає нею
стару худорляву жінку.
Метафори цієї підгрупи позначать внутрішні якості
людини, її інтелект, напр.: плуг, жилетка, флешка,
кувалда, долото та ін. Пор.: …який із тебе бандюк,
Міхал, ти ж плуг… (Анатолій Дністровий) – метафорою
плуг пойменовано фізично сильного нерозумного хлопця.
Коли він залишився без жилетки для шмарклів, коли
усвідомив безповоротність Марійчиного рішення –
миттю перестав слинити (І. Потаніна) – метафору
жилетка вжито на позначення співчутливої дівчини.
За семантичним наповненням звертає на себе увагу
антропоморфна метафорична номінація валянок, пор.:
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…мій Валя, – вона погладила його по голові, а він так і
не підняв її, – як ти переконалася, не валянок
(Б. Мельничук). Традиційно під валянком розуміють
людину з повільною реакцією, дурня. Автор уживає цей
предмет взуття з іншим значенням, протилежним, і має
на увазі розумного, упевненого в собі чоловіка.
1.2. Предмет → частина тіла людини. Метафори цієї
підгрупи охоплюють реалії побутової сфери життя
людини, напр.: жердини, лижі, гачок, макітра, каністра,
вудки, граблі, витяжка та ін. Пор.: …в тебе були чудові
ноги, всі діорівські-сен-лоранівські модельки на своїх
жердинах мали б на вид таких ніг негайно піти й
утопитися… (О. Забужко); – Івасюню! – брикнулась
Тата. – Що? – Відсунь лижі (В. Даниленко). Метафори
лижі, жердини вжито на позначення ніг. – Ти ото свого
гачка, – у ніс Тетянчин тицьнув, – не суй куди не треба!
(Люко Дашвар) – ідеться про ніс.Тьомик рішуче захитав
своєю кудлатою макітрою… (М. Кідрук); Треба відвішати тому мудакові [..], виловити його в коридорі,
затягнути в туалет і настріляти по каністрі
(Анатолій Дністровий). Антропоморфізми каністра,
макітра позначають голову. Жіноцтво (ох, це всесильне
жіноцтво) розмахалося вудками… (Л. Пономаренко); –
Забери граблі! – несамовито верещала й брикалась вона
(18, с.284); Метафори граблі, вудки позначать руки. –
О, точно. Можна замість слова «рот» казати «витяжка». Закрий свою витяжку! (І. Карпа) – ідеться про рот.
1.3. Механізм, його характеристика → людина, напр.:
робот, бетономішалка, гармата, криголам, тормоз, пентіум та ін. Метафори цієї підгрупи відображають
технічну сферу та їх уживають на позначення
зовнішності, фізичних характеристик, емоційного стану,
особливостей характеру, поведінки, віку художніх
персонажів. Пор.: Дурак ти і тормоз. Іди сюди бігом.
Підсади-но маму! (І. Карпа) – ідеться про хлопця, який
повільно реагує на зовнішні подразники. Сунув до
апартаментів – криголам (Люко Дашвар); …ти повинен
нейтралізувати мою подружку. – Оцю самохідну гармату? (Ю. Винничук); …не раз можна було побачити,
як Андрон вишиває у центрі попід руку із черговою
«тумбочкою», «бетономішалкою»… (Ю. Винничук).
Метафори криголам, бетономішалка, гармата вживаються на позначення сильних, міцних людей. Проходить
чергова зміна караулу: теліпання автоматів і рівномірний тупіт чобіт, вервечка безнадійно стомлених
роботів на чолі з механічним сержантом…
(Ю. Андрухович) – ідеться про фізично та морально
стомлених солдатів. – Тебе як звати? – Тата – буркнула
вона. – Ната, чи що? – В‟їжджаєш, пентіум? –
зиркнула… (В. Даниленко) – метафора пентіум вживається на позначення молодого хлопця.
1.4. Механізм, частина механізму → частина тіла
людини, напр.: двигун, локатор, шатун, лещата,
комп‟ютер та ін. Пор.: Зараз ми тільки налаштуємо ваш
«комп’ютер». Віра здивовано подивилась на нього. –
Так, так. Адже мозок схожий на цю розумну машину
(І. Роздобудько) – ідеться про голову людини. – Ребра
поламаєш, ведмедику! – [..] вислизнула з лещат…
(Б. Мельничук). Метафору лещата ужито на позначення
рук. Ничипоришині локатори пропустили всього кілька
фраз (Люко Дашвар) – ідеться про вуха. Після того всі
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Момоти заворушилися, жваво запрацювали шатунами…
(В. Шкляр) – ідеться про щелепи. Люди не потребували
палива і не користувалися ключем, аби прокинутись зі
сну. Вони не мали коліс, а їхній двигун був таким
маленьким і немічним, що годі зрозуміти, як вони взагалі
живуть (Ю. Іздрик) – ідеться про серце.
Креативна сила метафори здатна суміщати несумісне,
асоціативно-образно виявляти нові якості обʼєкта, створювати нові смисли в поняттях, що вербалізується, надаючи їм експресивної оцінки. В.М. Телія наголошує на
тому, що традиційно вичленені, експресивно забарвлені
значення слів і виразів несуть у собі сигнали, що визначаються в діапазоні схвалення/несхвалення при домінації в
ньому субʼєктивно-емотивного спектра [3, с.83].
Для української прози початку ХХІ ст. характерним є
різнобічність семантико-стильових пластів, зумовлена
певною свободою авторів у використанні мовних засобів.
Увага мовознавців спрямована передусім на вивчення
художнього тексту як денотативно-образного простору і
на слово як конститутивний елемент тексту. Одним із
важливих завдань дослідження художнього дискурсу є
вивчення функціонального призначення метафоричних
найменувань, оскільки саме метафора дає змогу пізнавати нові якості речей, формувати нову експресивну
лексику.
Артефактна метафора – яскравий засіб увиразнення
мовосвіту сучасних письменників. Вона виконує виразну
стилістично-описову функцію. У мовотворчості сучасних
прозаїків трапляються метафоричні оцінно-описові найменування осіб зі сфер молодіжного та кримінального
жаргону. Пор.: …за будь-яких обставин, [..] шнурки
дуже комфортно почувались у 70-х, коли людей
садили… (Анатолій Дністровий) – ідеться про підлітків,
які під-порядковуються дорослим злочинцям. «В нього
що, температура?» Ми з Танею регочемо, а Дека
насуплено бурмоче, що це в тебе, шланг заштопаний,
тем-пература (Анатолій Дністровий). Метафора шланг
уживається на позначення недоумкуватого хлопця. В
основі метафор, які використовуються для творення
кримінального та молодіжного жаргону, лежить асоціативне перенесення на людину реалій предметноречовинного світу. Жаргонізми, утворені способом
метафоризації, посилюють експресивність художньої
дійсності.
Виразну стилістично-описову функцію мають
метафоричні номінації, що вживаються на позначення
соціально-сексуальних характеристик художніх персонажів. Пор.: Я не хочу тебе більше бачити! Іди в гуртожиток до своїх підстилок! Мені огидно, що ти мене
торкався! (Анатолій Дністровий). Метафора підстилки
має пейоративну конотацію і позначає дівчат, які легко
погоджуються на статевий контакт. Однак метафори на
позначення сексуальних характеристик мають позитивний
емоційно-експресивний відтінок,
Відзначимо також особливу роль артефактної метафори, яка лежить в основі формування негативних субʼєктивно-модальних смислів. Емоційно-оцінного відтінку
набувають перенесені на людину ознаки предметів побуту,
іграшок. Пейоративної конотації переважно набуває
зовнішність художніх персонажів. Пор.: – Ну й дивися на
свою стару вішалку, – крикнула Миколаєва мати і
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поставила печатку (Л. Пономаренко); – Е-е-е, мені у
свою жінку встромити ніколи, – Федір відказує. – А щоб
у те худе коромисло… (Люко Дашвар). Метафори
стара вішалка, худе коромисло вживаються на позначення худих жінок високого зросту. …заборонялося
приводити панночок із якимись фізичними вадами –
калік, горбатих, кривих, сліпих і т. д. То мали бути
винятково [..] «тумби», «шафи»… (Ю. Винничук) –
ідеться про фізично міцних, огрядних жінок. – Як у
ліжку, маю на увазі. Все добре? – Пипоть вам на язик,
якщо таке питаєте, – чомусь спала на думку давня
приповідка. Та бочечку годі було зупинити: – Краще б їм
той пипоть на язиках наріс… (Люко Дашвар) –
метафора позначає жінку із зайвою вагою. На
позначення
особливостей
поведінки
сучасні
письменники використовують метафоричну номінацію
дзиґа, пор.: Та руда дзиґа увесь день по Рокитному
носиться… (Люко Дашвар) – ідеться про прудку
дівчину. Метафора не лише змалює в художньому тексті
відповідну ситуацію, а й сприяє вираженню позитивної
чи негативної оцінки, експресивно доповнюючи
репрезентацію емоцій та почуттів комунікантів,
показаних у тексті.

Отже, метафори концептуалізують мовну картину
світу мовця і мають експресивний характер. Сучасні
письменники
використовують
метафору
для
увиразнення свого художнього мовлення. Артефактна
метафора репрезентує зовнішню схожість, схожість у
поведінці, за внутрішніми ознаками.
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АБСОЛЮТНІ МОНАРХІЇ – ЧЛЕНИ РАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА
АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ В СИСТЕМІ
РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 1981–1991 РОКІВ
У статті розкриваються передумови і основна ціль створення у 1983 р. Ради співробітництва
арабських держав Перської затоки. Зазначається, що саме необхідність забезпечення міжнародної
регіональної безпеки шести держав – абсолютних монархій Перської затоки в буремний період Іраноіракської війни і став головним мотивом створення організації. Між тим, к кінцю 1980-х рр. Рада
співробітництва арабських держав Перської затоки підпадає під економічний і політичний вплив з боку
США, а фактично під їх «парасольку безпеки». Аналізуючи причини цієї метаморфози автори прийшли до
висновку практичної реалізації з боку Вашингтону по відношенню до абсолютних монархій Перської
затоки свого позитивного досвіду 1940-х рр. по встановленню в приблизно аналогічній ситуації свого
контроля над тільки но створеною Організацією Американських Держав.
Ключові слова: Перська затока, Рада Співробітництва Арабських Держав Перської Затоки, Іраноіракська війна, міжнародні відносини, історична аналогія.
Постановка проблеми. Безпека регіону Перської
затоки є невід‟ємною частиною сучасної системи міжнародної безпеки та міжнародних відносин в цілому. Це
обумовлено його важливим значенням як одного з найбільших родовищ «чорного золота» у світі. Не стали
виключенням й буремні події кінця 1970-х – початку
1990-х рр., коли в країнах акваторії Перської затоки
відбулися дві війни (Ірано-іракська 1980–1988 рр. й
війна в Перській затоці 1991 рр.), Ісламська революція в
Ірані (1979 р.), та Криза в Перській затоці 1990–1991 рр.,
пов‟язана з окупацією Іраком Кувейту. Саме в цей
період, абсолютні монархії регіону, створили організацію –
Раду співробітництва арабських держав Перської затоки
(РСАДПЗ), головною метою котрої саме в той час було
забезпечення їх безпеки колективними методами.
Мета статті. Станом на кінець 2019 р. існує у вітчизняній та закордонній історіографії достатньо представницький обсяг публікацій, присвячених РСАДПЗ. Втім,
більшість авторів схиляються до аналізу економічного
та інших «цивільних» форм співробітництва країн
РСАДПЗ і розглядають здебільшого період як раз після
1991 р. Як наслідок, дещо нівелюється історія формування РСАДПЗ саме як регіональної безпекової організації.
Більше того, вся історія РСАДПЗ і її політика на початковому етапі існування усіма без виключення авторами
розглядається як «річ у собі». Аналогій з іншими і по
багатьом параметрам схожими подіями новітньої історії
ніхто не робив. Саме тому, автори статті поставили собі
за мету прослідкувати початковий етап діяльності
РСАДПЗ саме в контексті регіональної безпеки і від-

повісти на питання унікальності чи прецедентності
історії створення вказаної організації саме в представленому контексті.
Виклад основного матеріалу. Використовуючи метод
«економічної і політичної «включеності», можна чітко
визначити межі регіону Перської затоки. Це – державичлени Ради співробітництва арабських держав Перської
затоки (РСАДПЗ) – Бахрейн, Катар, Кувейт, Об‟єднані
Арабські Емірати (ОАЕ), Оман, Королівство Саудівська
Аравія, з одного боку, і Ірак, Іран – з іншого. Ємен,
географічно також розташований на Аравійському півострові і межує з Саудівською Аравією і Оманом, але в
силу історичної відсутності економічної і політичної
залученості в справи регіону не розглядається як його
складова.
Важливо підкреслити, що одні дослідники мають на
увазі під національною безпекою прагнення держави
захищати свої цінності від зовнішніх загроз (під безпекою
в даному випадку розуміється здатність держави бути
сильніше, ніж його противники), інші аналітики звертають
увагу на досягнення економічної могутності (згідно з цим
розуміння проблем безпеки, будь-яка загроза економіці
є одночасно загрозою безпеці держави).
До останнього часу основна увага провідних держав
світу приділялася військової безпеки. Однак з 1960-х рр.
почалося поступове усвідомлення політиками та суспільством в цілому, що загрози існуванню людської
цивілізації виходять не тільки від ядерної та іншої зброї
масового ураження, а й від самої діяльності людини.
Звідси справжня безпека в наш час може бути забез-
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печена тільки як комплексна, що охоплює всі сфери
суспільної життєдіяльності держави, суспільства і особистості. У політиці безпеки повинна передбачатися
система заходів, що блокує причини всіх видів небезпеки,
з якими зіткнулося людство.
Таким чином, для зазначених країн, завжди існували
і існують дотепер свої вектори й акценти в забезпеченні
національної безпеки, як внутрішньої, так і зовнішньої.
Так, безсумнівно небезпека внутрішньої стабільності
саме для країн РСАДПЗ являє собою імміграцію іноземної робочої сили, яка змінює моноетнічне структуру
арабського суспільства (хоча в останні роки аравійські
монархії звузили потік міграції з країн Південно-Східної
Азії в свої країни).
Ідеї інтеграції країн Аравійського півострова шляхом
утворення регіонального угрупування зародилися у кінці
70-х – початку 80-х рр. в період різкої дестабілізації
обстановки в зоні Перської затоки. У 1980 р. з початком
ірано-іракської війни ситуація ще більше загострилася.
Вбачаючи в революційно налагодженому Ірані велику
загрозу, монархічні аравійські країни, підтримали Ірак,
хоча й побоювалися значного збільшення його військового потенціалу. Ці події викликали серйозну стурбованість аравійських абсолютних монархій, поставивши їх
перед необхідністю зміцнення взаємодії у сфері безпеки
для захисту своїх інтересів [11]. У цих умовах в 1981 р.
шість аравійських монархій: Бахрейн, Катар, Кувейт,
Об‟єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівська Аравія
утворили свою інтеграційну організацію – Раду співпраці
арабських держав Перської затоки.
Держави, які створили цю організацію, поставили
перед собою завдання по досягненню координації, інтеграції і взаємозв‟язку між країнами-учасницями в усіх
областях на шляху до їх об‟єднання.
Взаємовідношення держав визначалося по наступних
напрямах:
1) фінансово-економічні питання
2) торгівля, митні питання, комунікації;
3) освіта і культура;
4) соціальна сфера і охорона здоров‟я;
5) інформація і туризм;
6) законодавчих і адміністративних питань
7) прискорення темпів науково-технічного прогресу в
промисловості, гірській справі, сільському господарстві,
в області водних і тваринних ресурсів, створення науково-дослідних центрів, спільних проектів, заохочення
співпраці на рівні приватного сектора на благо їх народів [10].
Створення Ради Співробітництва було підготовлено
багаторічною діяльністю аравійських монархій в області
економіки та інформації, а після Ісламської революції в
Ірані і подій в Мецці (у листопаді-грудні 1979 р. фундаменталістська угруповання Джухаймана аль-Отейбі захопила священну мечеть в Мецці) – тобто і в сфері безпеки. Також створена РСАДПЗ полегшила політичну,
ідеологічну і релігійну однорідність країн, які увійшли
до її складу, їх тісні культурно-історичні зв‟язки, орієнтація на принципи ринкової економіки, спільність
соціально-економічних і інших проблем, необхідність
спільних дій для протидії внутрішнім і зовнішнім
загрозам, прозахідним курсом в зовнішній політиці.

Робота РСАДПЗ була полегшена тим, що в її склад
увійшли держави, багато в чому схожі один на одного:
у системі державного устрою (абсолютні монархії),
етнічної приналежності, схожості економічного розвитку
з моменту виявлення нафтових запасів). Вищі керівні
органи РСАДПЗ – Вища Рада, Міністерський рада та
Генеральний секретаріат. На етапі реалізації планів
економічної інтеграції відбувалося зіткнення інтересів
між окремими країнами, тому першим було підписано
економічну угоду РСАДПЗ в 1981 р. з метою якомога
швидше нівелювати протиріччя всередині угруповання
(у 2002 р. на самиті в Маскаті було укладено нову
економічну угоду між країнами РСАДПЗ – прим. авторів).
Країнами РСАДПЗ було створено численні спільні
компанії, учасниками яких була більшість арабських
країн цього регіону. Так, в березні 1973 р. утворена
авіакомпанія «Галф ейр», в грудні 1975 р. – «Галф
інтернешнл бенк», в 1976 р. – «Араб шилінг компані» та
інвестиційна організація країн Затоки – «Галф індастріал
інвестмент організейшн». У 1977 р. разом з Іраком була
заснована організація для консультацій з питань промислового розвитку. В цей же період відбуваються
зустрічі міністрів торгівлі, інформації, промисловості та
сільського господарства. В кінці 1970-х рр. створюються
спільні компанії в галузі інформації – «Галф ньюз» та
«Галф телевижн» [5, с.43].
У сфері економічної безпеки, яка, мабуть, найбільш
актуальна в світлі монотоварної економіки країн
РСАДПЗ, можна говорити, що жорстка фінансовоекономічна прихильність до промислово розвинених
країн звужує їхні можливості для маневрування, змушує
постійно порівнювати свої підходи з позицією нафтоімпортерів, тобто ставить у залежність економіку всієї
держави від експорту енергоресурсів і цін на них.
Військова доктрина РСАДПЗ з самого початку її
формулювання носить в основному оборонний характер.
У ній головна роль належить збройним силам – основному елементу військового потенціалу Початок військового співробітництва аравійських монархій було покладено
в 1980-і рр., коли в умовах посилення напруженості
військово-політичної обстановки в регіоні Перської
затоки і поширення бойових дій ірано-іракської війни на
акваторію затоки («танкерна війна») та коли в 1982 р.,
Ірак був змушений вивести війська з території Ірану,
після чого прослідував іранський наступ на Ірак, країничлени РСАДПЗ змушені були піти на більш тісне
взаємне співробітництво в питаннях оборони та безпеки.
На основі досягнутих домовленостей в 1983 р.
почалося створення Об‟єднаних збройних сил (ОЗС)
РСАДПЗ «Щит півострова», підрозділи яких розмістили
на саудівській території на військовій базі в районі
Хафр-ель-Батін поблизу кордону з Іраком. ОЗС повинні
були підкорятися генеральному секретареві РСАДПЗ, а
командування об‟єднаними силами доручалося саудівському представникові, заступниками якого призначалися
представники армій інших країн-учасниць. Кожна
держава повинна була виділяти до щорічного бюджету
РСАДПЗ внесок, що покривав витрати на свій військовий контингент, відданий в ОЗС. Спочатку спільні
сили включали тільки підрозділи сухопутних військ, але
надалі намічалося доповнити їх формуваннями ВПС і
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ВМС. Передбачалося також здійснити стандартизацію
озброєння і уніфікувати систему підготовки військових
кадрів.
У жовтні 1983 р. на території ОАЕ проводилися
перші спільні навчання підрозділів збройних сил країнчленів РСАДПЗ [12]. За розмірами військових бюджетів
на душу населення більшість країн РСАДПЗ займало
провідні місця в світі.
У 1984 р. була розроблена спільна стратегія оборони
країн-членів РСАДПЗ, основні положення якої зводилися
до наступного: опора на власні сили і відмову від
звернення до військової допомоги держав, що входять в
НАТО і Варшавський договір; надання колективної допомоги будь-якої країні-членові РСАДПЗ, якщо вона
піддасться агресії; спільна підготовка військових кадрів і
створення ОЗС РСАДПЗ; координація дій з диверсифікації джерел придбання озброєнь.
Прийняття перших конкретних кроків по розвитку
військової співпраці йшло паралельно з виробленням
концептуальних положень про основи єдиної системи
безпеки країн-членів РСАДПЗ. При цьому Саудівська
Аравія виступала за форсування процесів військової
інтеграції і створення єдиних збройних сил, швидке
укладення договору про колективну безпеку. В той же
час «малі» держави аравійської «шестірки» виступали
проти прискорення, а тим більше повній інтеграції у
військовій сфері, тому що не хотіли посилення залежності від Ер-Ріяда.
До середини 1980-х рр. країни РСАДПЗ розробили
концепцію колективної безпеки, що базувалася на
наступних принципах: збереження політико-економічного
статус-кво в зоні Затоки; повага балансу сил, існуючих
режимів і меж, що наслідують від попередніх поколінь;
боротьба з диктатом і намаганнями внесення силою
будь-яких змін географічного, політичного або ідеологічного характеру; мирне співіснування усіх розташованих
тут держав, невтручання у внутрішні справи один
одного; колективна відповідальність усіх країн регіону
за забезпечення його безпеки.
Ця концепція несла в собі характер універсальності,
виходила з балансів інтересів і колективної участі у
вирішенні питань безпеки усіх держав в зоні Перської
затоки, включаючи Іран і Ірак. Проте реалії життя і
ірано-іракська війна, що тривала, робили неможливою її
реалізацію в той період.
У грудні 1987 р. на нараді в Ер-Ріяді глави держав
РСАДПЗ затвердили угоду про створення системи спільної оборони, яка, носила обмежений характер і передбачала лише обмін розвідувальними даними, спільну
підготовку поліцейських і військових, уніфікацію систем
зв‟язку і командних структур [12].
Державою, яка, на думку аналітиків Заходу та країн
Перської затоки, становила безпосередню військову
загрозу країнам РСАДПЗ, був Іран. Якщо останнім
часом військова небезпека з боку Іраку зменшилася
після вторгнення в 1990 р. в Кувейт, то військова загроза
з боку фундаменталістського Ірану продовжує бути явною.
Як уже згадувалося, в ході ірано-іракської війни
країни РСАДПЗ зробили ставку на свого арабського
сусіда, що дозволило Іраку зміцнити свою військову
машину і вже через два роки обрушити удар на сусідню
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державу – Кувейт. Війна в Перській затоці 1990–1991 рр.
стала вододілом у формуванні військової доктрини країн
РСАДПЗ окремо і РСАДПЗ в цілому як організації.
Звернення Саудівської Аравії до США з проханням
надати військову допомогу у відбитті іракської агресії
можна вважати таким собі поразкою країн РСАДПЗ в
справі побудови триєдиної системи безпеки в зоні
Перської затоки, де полюсами б виступали РСАДПЗ,
Іран і Ірак. З цього моменту забезпечення безпеки країн
ССАПГЗ майже повністю стало залежати від західних
партнерів на чолі з США, які замінили так і не сформовану військову стратегію країн РСАДПЗ своїм баченням
проблем безпеки в зоні Перської затоки [1, с.428].
Тут ми зіткаємося з ситуацією, яка виявилась доволі
несподіваною для арабських монархій Перської затоки і
деяких, насамперед їх лідерів, котрі і створювали
РСАДПЗ саме як самостійну безпекову організацію.
Економічна міць монархічної шестірки, їх можливості
по придбанню практично любої зброї, однорідність
етнічної і ментальної складової населення – все це
ставало козирями самостійності РСАДПЗ в плані забезпечення регіональної безпеки [4]. Втім, менш ніж через 7
років після свого виникнення РСАДПЗ стала практично
повністю залежною від США. Чому?
Відповідь на це питання ми змушені шукати в саме
в історичних аналогіях і як не дивно, абсолютно на
іншому континенті і в більш вранішний період, який і
дав лідерам США певний досвід, який і був ними при
вдалому збігу обставин реалізований. Саме аналогічним
чином в 1947 р. Сполучені Штати Америки встановили
контроль над тільки но створеною Організацією
Американських Держав (ОАГ). Втім шлях практично
всіх країн Латинської Америки по створенню регіональної організації, насамперед безпекового характеру
розвивався аналогічно РСАДПЗ: 1. намагання вийти
з-під політичної опіки інших країн; 2. активна самостійна і по багатьом параметрам різноманітна політика
майже всіх держав Латинської Америки по відношенню
до характеру і учасників Другої світової війни, що
особливо яскраво демонстрували країни Південного
конусу – Аргентина, Чилі, Бразилія й Уругвай; 3. Формулювання ідеї створення єдиної регіональної політичної і
не тільки організації – майбутньої ОАГ; 4. Заснування
ОАГ, постановка перед неї вигідних країнам Латинскьої
Америки завдань; 5. Пасування перед новими викликами
міжнародної повоєнної безпекової ситуації, наслідком
чого і стало співробітництво з США де-факто на його
умовах [2].
Саме тому, керманичи США як раз і чикали виникнення для країн РСАДПЗ такої міжнародно-політичної
ситуації, яка б характеризувалася принципово новим і
небезпечним для них викликом. Їм то і став міцний по
результату ірано-іракської війни Ірак Саддама Хусейна,
якого як країни РСАДЗ так і США підтримували
протягом 1980–1988 рр. «проти Ірану». І як наслідок,
перевірку на міцність своєї стратегії регіональної безпеки, РСАДПЗ пройшла подіями, які отримали назву
Криза та Війна в Перської затоці 1990–1991 рр., яку вони
в цілому самостійно не витримали.
Ще з другої половини 1989 р. іракська преса почала
широкомасштабну пропагандистську кампанію проти
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політики країн РСАДПЗ в ОПЕК, звинувачуючи їх в тому, що саме вони винні в тому, що ОПЕК не пішла на
збільшення квоти Іраку і тим самим блокувала відновлення іракської економіки. Поступово ця політика
починала кваліфікуватися як «економічна війна».
30 травня 1990 р. на засіданні Ради Ліги арабських
держав Саддам Хусейн заявив, що «економічна війна
стала нестерпною». 17 червня він прямо звинуватив
Кувейт в тому, що той є одним з ініціаторів «економічної війни» і, крім того, незаконно користується нафтовими родовищами Румайли, яка знаходяться на іракськокувейтському кордоні. В якості компенсації за «крадіжку іракської нафти» Саддам Хусейн вимагав від
Кувейту виплати 2,4 млрд. дол., а потім довів цю суму
до 10 млрд. дол. [6, с.163].
Прагнучи всіляко уникнути розростання конфлікту,
уряд Кувейту заявляє про свою готовність обговорити
усі спірні питання і виділити Іраку зайом у розмірі
9 млрд. доларів. Проте рішення вже прийняте, і в ніч з 1
на 2 серпня 1990 р. 150-тисячна іракська армія вторглася
в Кувейт.
Відразу ж після захоплення Кувейту відреагувала
світова громадськість. Вже 2 серпня Рада Безпеки ООН
ухвалила резолюцію № 660 [8], в якій засудила
вторгнення і вимагала від Іраку негайно вивести свої
війська з Кувейту. Іракське керівництво проігнорувало
цю резолюцію.
Незважаючи на прагнення до активної співпраці,
РСАДПЗ виявилася не в змозі протистояти агресивним
діям Іраку без допомоги ззовні. І 10 серпня на
надзвичайній нараді арабських країн в Каїрі за резолюцію, що засуджувала Ірак, проголосували 12 країн
(Йорданія, Судан і Мавританія з обмовками), проти –
Ірак, Лівія і Організація Звільнення Палестини, Ємен і
Алжир утрималися. Розкол, в утвореній організації, був
зрозумілим.
Криза та війна в зоні Перської затоки 1990–1991 рр.
виразно продемонструвала військову слабкість аравійської «шестірки», нездатність її членів, як окремо, так і
спільно вирішувати завдання по захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від зовнішньої агресії
з боку сильного супротивника. Характерно в зв‟язку
з цим думка командувача військами антиіракської коаліції в 1990–1991 рр. американського генерала Нормана
Шварцкопффа, який особливо відмітив неспроможність
армій країн РСАДПЗ ефективно використати бойову
техніку, що перебуває на їх озброєнні, а також переважання в їх складі іноземних найманців [12].
Якщо повертатися до нафтової складової конфлікту і
її впливу на ситуацію на світовому ринку, то ціни на
нафту підскочили відразу ж після того, як переговори
між Кувейтом і Іраком провалилися. У подальші два
місяці ціни йшли вгору майже вертикально і до кінця
вересня 1990 р. виросли рівно вдвічі в порівнянні з
передоднем вторгнення.
Прийняття 6 серпня 1990 р. Радою Безпеки ООН [9]
резолюції про економічні санкції по відношенню Іраку
означало скорочення пропозиції нафти на світовий
ринок приблизно на 4,3 млн. барелів на добу, що було
дещо менше спільної квоти Іраку і Кувейту у рамках

ОПЕК 4,6 млн. барелів на добу, яка становила 1/5
здобичі організації [5, с.43].
Висновки: Аравійська «шестірка» змогла поєднати
в собі патріархальну ментальність і високі технології,
проведення індустріалізації за відсутності необхідного
мінімуму національних кадрів, найбільш високі серед
розвиваючих країн витрати на оборону і безсилля перед
військовою загрозою своїх сусідів по Затоці, тісна
економічна прихильність до країн Заходу і застосування
проти нього нафтового ембарго [3].
Але головною проблемою залишилась неготовність
до активної співпраці всередині регіону. Прозахідна
орієнтація зовнішньої політики зробила ці країни
слабкою ланкою в нафтовому ланцюзі Близького та
Середнього Сходу. Головними проблемами регіону,
незважаючи на сильні релігійні зв‟язки, залишаються
територіальні протиріччя, які обумовлені боротьбою за
енергоресурси.
Попре те, що військові конфлікти в Перській затоці в
1980-ті – початку 1990-х рр. виявили економічну, політичну залежність країн Перської затоки від західних
країн, їх нездатність самостійно вирішувати свої внутрішньорегіональні проблеми [7], не викликає сумнівів
прагнення лідерів країн цього регіону посилити і конкретизувати свої позиції на світовій політичній арені.
Саме останнє намагання викликає активізацію зовнішньополітичного курсу США, які прагнули зберегти
недоторканність своїх інтересів в цьому регіоні. І тому,
окреслюючи «зони своєї зацікавленості» для великих
гравців світової геополітики необхідно виводити нові
форми легітимізації своїх цілей. Для США, під егідою
яких проводились всі військові операції в зоні конфлікту, на цьому етапі, головною метою став захист
невеликих країн від агресорів. Такий захист коштував
велику ціну для вільного розвитку країн Перської
затоки, які по суті втратили незалежність в проведенні
власної безпекової політики. Проте для США саме такий
кульбіт був не тільки виправданий економічно й
політично, скільки обумовлений вдалим історичним прецедентом 1940-х рр., що мав місце в абсолютно іншому
регіоні Земної кулі – на теренах Латинської Америки.
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ABSOLUTE MONARCHIES – MEMBERS OF THE COUNCIL OF GOVERNMENT COOPERATION OF THE
ARABIC STATES OF PERSIAN GULF IN THE REGIONAL SECURITY SYSTEM 1981-1991
The article discusses the premises and the main purpose of the establishment of the Council of Government Cooperation of
the Arabic states of Persian Gulf in 1983. The need to ensure the international regional security of the six states – absolute
monarchies – during the stormy period of Iran-Iraq war became the main motive for the organization is noted. Meanwhile, by
the end of the 1980s, the Council of Government Cooperation of the Arabic states of Persian Gulf was under economic and
political influence of the USA, and in fact under their “security umbrella”. Analyzing the causes of the metamorphosis, the
authors came to the conclusion of the practical realization by Washington of the absolute monarchies of their positive
experience of 1940s in establishing in approximately a similar situation their control over the newly created Organization of
American States.
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БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У 60–80-Х РОКАХ ХХ СТ.
У статті проаналізовано краєзнавчий аспект діяльності бібліотек Чернігвської області у другій
половині ХХ ст. Теоретико-методологичними засадами публікації є загальнонаукові принципи (історизму,
об‟єктивності, системності), що передбачають об‟єктивний аналіз подій та явищ. В ході роботи було
використано історико-системний, проблемно-хронологічний, історико-порівняльний та інші методи.
Охарактеризовано особливості краєзнавчої діяльності бібліотек регіону. З‟ясовано форми, методи та
значення популяризації краєзнавчої літератури серед населення Чернігівщини.
Ключові слова: історичне краєзнавство, бібліотеки, краєзнавчі клуби, періодичні видання, регіональні
дослідження, краєзнавча література, бібліографічні ресурси, Чернігівщина.
Постановка проблеми. Бібліотечне краєзнавство як
складник краєзнавчого руху має свої особливості,
зумовлені специфікою бібліотечної справи. Воно покликане виявляти, збирати, зберігати й актуалізувати писемні,
головним чином друковані, матеріали, пов‟язані своїм
змістом з певною місцевістю. Кумулятивна функція
бібліотек у житті суспільства визначає характер їхньої
краєзнавчої діяльності – джерелознавчий (пошук краєзнавчих публікацій різних жанрів та їх бібліографування) і водночас просвітницький (пропаганда крає
знавчих матеріалів у різноманітних формах) [9, с.178].
Краєзнавчу діяльність бібліотек у розмаїтті завдань,
що поставали перед ними у певний історичний проміжок
часу, особливості створення єдиного краєзнавчого фонду
бібліотек УРСР та загальний стан розвитку бібліотечного
краєзнавства в республіці вивчали Л.Л. Макаренко [6],
К.Т. Селіверстова [9]. Деякі аспекти досвіду роботи
Прилуцької, Ніжинської та інших районних бібліотек розглядали М.А. Дирда [2], Н.М. Кушнаренко, Є.В. Панкова
[4; 8], Л.В. Студьонова, Н.В., Осадча Т.Г., Романчук,
І.Я. Каганова [1; 3; 11] та інші. Але форми краєзнавчої
роботи бібліотек, особливості та тенденції розвитку бібліотечного краєзнавства в регіоні, а також його місце
в системі історичного краєзнавства залишились поза
увагою дослідників.
Мета дослідження. Метою нашої розвідки є аналіз
стану розвитку бібліотечного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині XX ст., а головним завданням –
виокремлення форм і методів по пуляризації краєзнавчої
літератури серед читачів, з‟ясування загального впливу
діяльності бібліотек на розвиток краєзнавства в регіоні
та особливо стей цього процесу.
Виклад основного матеріалу. Комплектування і
поповнення фондів краєзнавчої літератури, пропаганда
видань та публікацій про історію, культуру, природу
Чернігівщини були органічним складником діяльності
бібліотек області у повоєнний час. Причому провідну
роль у збиранні, зберіганні та пропаганді краєзнавчої
літератури відіграла обласна бібліотека – центральне
книгосховище регіону. Згодом завдання щодо формування
фонду краєзнавчої літератури закріпилися у нормативних

документах, де обласна бібліотека визначена депозитарієм краєзнавчої літератури [9, с.179].
У 60-х роках ХХ ст. у зв‟язку з підготовкою «Історії
міст і сіл Української РСР» значно пожвавилась краєзнавча діяльність бібліотек Чернігівщини. Створена у
цей час джерельна і бібліографічна база, набуті навички
роботи з краєзнавчою літературою дали змогу бібліотечним працівникам розгорнути її широку пропаганду,
що сприяло розвитку історико-краєзнавчих студій [6,
с.14-15]. У 1974 р. у структурі обласної бібліотеки було
створено кабінет краєзнавства (згодом реорганізовано у
сектор краєзнавства у складі інормаційно-бібліографічного
відділу). Після відновлення у складі Чернігівського педінституту ім. Т.Г. Шевченка історичного факультету
співробітники сектора краєзнавства проводили на базі
обласної бібліотеки інформаційно-бібліографічні заняття зі
студентами з курсу «Основи науково-дослідної роботи».
У 80-х роках XX ст. перед бібліотечними закладами
України було поставлене відповідальне завдання щодо
бібліографічного й інформаційного забезпечення видання
«Зводу пам‟яток історії та культури». Загальне методичне
керівництво цією роботою покладалось на Державну
історичну бібліотеку УРСР, яка опрацювала і розповсюдила «Методичні рекомендації бібліотекам по впорядкуванню бібліографічних покажчиків на допомогу авторським колективам і обласним редколегіям по підготовці “Зводу пам‟яток історії та культури народів СРСР
по Українській РСР”».
Чернігівська обласна бібліотека у цей час здійснила
низку організаційних і практичних заходів, щоб оперативно і якісно створити повноцінну базу джерел і
літератури, ілюстративних матеріалів про пам‟ятки,
удосконалити краєзнавчий довідково-бібліографічний
апарат, налагодити першочергове інформаційне обслуговування авторського колективу чернігівського тому «Зводу
пам‟яток історії та культури». Так, було доукомплектовано фонди краєзнавчої літератури, відкрито нові
пам‟яткознавчі рубрики у «Зведеному каталозі краєзнавчої літератури». 1984 р. однією з перших в Україні Чернігівська обласна бібліотека видала анотований покажчик
«Памятники истории и культуры Черниговской области».
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Важливе місце у краєзнавчій діяльності бібліотечних
закладів Чернігівщини і, передусім, обласної бібліотеки
посідали підготовка і видання бібліографічних покажчиків краєзнавчої літератури. Започатковано цю роботу
було у 60-х роках XX ст., але цілеспрямованого характеру
вона набула у наступні десятиліття. Загалом опубліковані
обласною бібліотекою краєзнавчі науково-допоміжні та
рекомендаційні бібліографічні покажчики умовно можна
поділити на кілька груп. До першої з них належали
традиційні покажчики універсального характеру. Так,
протягом 1972–1984 рр. побачили світ 13 випусків серійного видання «Нові книги про Чернігівщину за … рр.».
Другу групу становили рекомендаційні бібліографічні покажчики знаменних дат у регіональному громадсько-політичному й історичному календарі. У 1972–
1980 рр. обласна бібліотека оприлюднила 9 випусків
«Календаря зна менних і пам‟ятних дат по Чернігівській
області на … рік».
До третьої групи слід віднести тематичні бібліографічні покажчики. Помітне місце з-поміж них належало
покажчикам з історії старовинних міст регіону –
Чернігова [10], Новгорода-Сіверського, Ніжина, Прилук,
Любеча, здебільшого присвяченим їхнім ювілеям.
Четверту групу репрезентували бібліографічні покажчики, здебільшого об‟єднані у кілька серій. Так, серія
покажчиків «Лауреати Ленінської премії – наші земляки» складалась з бібліографій відомих діячів науки і
культури О.П. Довженка, С.П. Корольова, В.Р. Литвинова,
А.К. Сидоренка, які побачили світ у 1973 р. До іншої
серії – «Двічі Герої Радянського Союзу – наші земляки»
увійшли покажчики про О.Ф. Федорова, В. Лавриненкова,
О.Г. Молодчого, В.В. Сенька, видані протягом 1975–1976 рр.
Загалом бібліотечні заклади Чернігівщини впродовж
60–80-х років XX ст. запровадили у науковий та громадсько-політичний обіг понад 100 краєзнавчих бібліографічних покажчиків різного обсягу й типу і в такий
спосіб актуалізували значний комплекс книжкових, журнальних і газетних публікацій. Слід, однак, зауважити,
що в тематичному відношенні серед них домінували
видання, які висвітлювали історію регіону радянських
часів. Дореволюційне минуле презентувалося лише у покажчиках, присвячених стародавнім містам Чернігівщини.
Але час брав своє, і в період перебудови наприкінці
80-х років XX ст. структура і зміст краєзнавчих бібліографічних покажчиків зазнали суттєвих змін. Це засвідчує,
зокрема, порівняльний аналіз покажчиків, присвячених
історії та сьогоденню Чернігова і виданих у 1982 і 1990 рр.
[10;11]. У першому з них 7 початкових розділів присвячено ленінській темі («В.І. Ленін і Чернігів», «Місто Чернігів у працях, документах і висловлюваннях В.І. Леніна»,
«В.І. Ленін і більшовики Чернігова», «Ленінська “Іскра”
і Чернігів», «Трудящі Чернігова – В.І. Леніну (листи,
телеграми та ін. матеріали)», ще 4 – діяльності місцевих
державних, партійних, комсомольських і профспілкових
установ і організацій. Тільки після цього на 47 сторінках
із 104 було наведено бібліографію з історії міста, а
насамкінець, за галузевим принципом, вміщено бібліографічні джерела про розвиток господарства, освіти,
науки, культури, спорту. Натомість у покажчику, виданому 1990 р., вже немає партійно-політичного «заспіву»,
а виклад матеріалу розпочинається безпосередньо з роз-
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ділу «Історія: Загальні праці». На дореволюційний період
в історії Чернігова припадає понад 50 % бібліографічних позицій (514 з 1024).
На зламі 80–90-х років XX ст. суттєво змінились
підходи щодо впорядкування серії покажчиків про
знаменні й пам‟ятні дати. Так, сюжети, зафіксовані у
«Календарі» на 1974 р., головним чином стосувались
радянського періоду в історії Чернігівщини. 55-річчю
з дня написання В.І. Леніним листа «Всі на боротьбу
з Денікіним!» було присвячено анотовану бібліографічну
довідку «Трудящі Чернігівщини в боротьбі проти
Денікіна», 50-річчю з дня присвоєння комсомолу імені
В.І. Леніна – довідку «Комсомол Чернігівщини», 30-річчю
визволення України від фашистських загарбників – довідку
«Чернігівці – герої боїв за визволення України від німецько-фашистських загарбників» та ін. Покажчик містив
також анотовані бібліографії про життя і діяльність учасників революційного руху в регіоні С.І. Петриковського
та І.І. Радченка, діячів культури радянського часу
О.П. Довженка і М. Сеспеля (М.К. Кузьміна). Виняток
становили бібліографічні довідки, вміщені з нагоди 130річчя з дня народження І.Ю. Репіна і 110-річчя з дня
народження М.М. Коцюбинського. Бібліографічний
покажчик «Знаменні і пам‟ятні дати по Чернігівській
області на 1991 рік» охопив набагато ширший обсяг
подій і персоналій місцевої історії. Загалом у ньому
згадано майже 100 пам‟ятних дат, 13 з яких присвячено
окремі анотовані бібліографії.
Краєзнавчі бібліографічні видання були упорядковані
на належному фаховому рівні. Їх зазвичай супроводжували покажчики авторів і назв творів, іменний
(персоналії) та географічний. Найбільший внесок у підготовку цих видань належав провідним співробітникам
обласної
бібліотеки,
авторитетним
краєзнавцям
Л.В. Студьоновій,
Н.В. Романчук,
О.Я. Неволько,
Г.Ю. Жабинській, І.Я. Кагановій. Низку покажчиків було
підготовлено і видано за участю музейних закладів, громадських організацій, творчих спілок, а також краєзнавців
С.М. Мельника, Г.П. Васильківського, В.С. Шоходька,
С.П. Реп‟яха, В.Ф. Покотила. Завдяки їхнім зусиллям
у науковий обіг було запроваджено великий масив бібліографічної інформації з історії краю, а обласна бібліотека
перетворилась на важливий осередок бібліографічнокраєзнавчих студій.
Водночас бібліотечні заклади Чернігівщини шукали
організаційні форми, які дозволили б згуртувати краєзнавчий актив регіону. Так, у 1972 р. в обласній бібліотеці були започатковані «краєзнавчі п‟ятниці», на які
запрошувались науковці, журналісти, вчителі, студенти,
літератори. На кожній з «п‟ятниць» зазвичай розглядалась
важлива проблема, пов‟язана з історією або сьогоденням
області, влаштовувались тематичні виставки краєзнавчої
літератури, робились бібліографічні огляди видань. «Краєзнавчі п‟ятниці» проходили у неформальній атмосфері й
користувались популярністю серед інтелігенції міста.
На початку 80-х років на базі обласної бібліотеки
виник клуб «Краєзнавець», який об‟єднав бібліотечних,
музейних і архівних працівників, викладачів і студентів
історичного факультету Чернігівського педінституту
ім. Т.Г. Шевченка, журналістів і літераторів. Головою
клубу став кандидат історичних наук, доцент
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О.Б. Коваленко. Заступником голови було обрано
завідувача відділу Чернігівського історичного музею
С.О. Половникову, секретарем – бібліографа і краєзнавця
Л.В. Студьонову. Діяльність клубу регламентувалась
статутом. Засідання відбувались спершу щомісяця, а
згодом щокварталу у формі тематичних вечорів, презентацій книг місцевих авторів, читацьких конференцій,
зустрічей з ученими, письменниками, митцями, ветеранами війни та праці. Так, окремі засідання клубу були
присвячені історичним ювілеям старовинних міст регіону –
1000-річчю Новгорода-Сіверського, 1100-річчю Любеча,
1300-річчю Чернігова, перебуванню декабристів на Чернігівщині, історії Чернігівської фортеці. Деякі засідання
клубу мали виїзний характер і проводились у вищих і
середніх спеціальних закладах, школах і професійнотехнічних училищах міста.
Клубна форма краєзнавчої роботи набула поширення
і в інших бібліотеках області. Зокрема, у другій половині
80-х років XX ст. клуб «Краєзнавець» виник на базі
Сосницької районної бібліотеки. Його члени – історики,
вчителі, журналісти, літератори виявили і облаштували
місце загибелі сосницьких козаків, які полягли у бою
проти війська польського короля Яна Казимира в 1664 р.
Було також розшукано старі фотографії Сосниці, які
викликали значний інтерес у мешканців міста, опрацьовано численні документи з історії сосницьких бібліотек
ХVІІІ–ХІХ ст. Результатом організованої клубом фольклорно-етнографічної експедиції селами Сосницького
району став альбом «Кожне сільце має своє слівце».
Члени клубу «Джерело», що діяв також при Сосницькій
районній бібліотеці, проводили зустрічі з народними
майстрами, місцевими літераторами, ветеранами війни
та праці. Цей клуб практикував краєзнавчі вікторини
«Тобі історія розкаже, як край наш жив», «Пам‟ять у минуле повертає нас», залучаючи до них учнів старших
класів. Досить активно працював і клуб «Краєзнавець»
при Волинській сільській бібліотеці Сосницького району. Тут систематично проводились тематичні вечори,
уроки народознавства, зустрічі з цікавими людьми
села [7, с.3-8].
Бібліотечні заклади Чернігівщини використовували і
таку комплексну форму пропаганди краєзнавчої літератури, як краєзнавчі кімнати й куточки. У них зазвичай
поєднувались елементи книжкової виставки і музейної
експозиції, що підвищувало ефективність популяризування краєзнавчих матеріалів [6, с.26]. Так, у краєзнавчій кімнаті Прилуцької районної бібліотеки було
зосереджено увесь її краєзнавчий книжковий фонд, згрупований за розділами «В.І. Ленін і Чернігівщина», «Історичне минуле краю», «Природа і природні багатства
краю», «Культура і мистецтво краю». Доповнювали його
численні фотографії та фотонегативи, діафільми тощо.
У краєзнавчій кімнаті було розміщено каталог і картотеки краєзнавчої літератури. На підставі «Заходів по
поліпшенню краєзнавчої роботи бібліотек району на
1968–1970 рр.» в усіх сільських бібліотеках Прилуччини
створювались краєзнавчі куточки [2, с.11-12].
Бібліотеки Чернігівщини систематично влаштовували
присвячені знаменним датам в історичному календарі
або ювілеям діячів науки та культури. Часом вони доповнювались ілюстративним матеріалом та фотографіями,

демонстрацією звукозаписів та кінофільмів. Цю форму
пропаганди краєзнавчої літератури цілеспрямовано використовували бібліотечні заклади Щорського, НовгородСіверського, Городнянського районів [5, с.6-9]. Прилуцька
районна бібліотека, зокрема, практикувала виготовлення
і обладнання плакатів-стендів, де було представлено
краєзнавчі видання, текстові та ілюстративні матеріали
розмаїтої тематики: «Ім‟я Леніна в історії і житті трудящих Прилуччини», «Встановлення Радянської влади
на Прилуччині», «Прилуччина і прилучани в роки
Великої Вітчизняної війни», «Діячі науки і культури на
Прилуччині», «Т.Г. Шевченко на Прилуччині» [2, с.6-8].
Цікавою формою краєзнавчої роботи сільських бібліотек
було упорядкування «Літописів» населених пунктів, які
становили цікаве історичне джерело, але не завжди
зберігалися в належному стані. Значного поширення в
регіоні набули краєзнавчі читання, бесіди, усні журнали,
бібліографічні огляди у спеціалізованих учнівських або
студентських аудиторіях. Краєзнавчі сюжети висвітлювались також у публікаціях на сторінках місцевої преси і
в радіо передачах, які готували бібліотечні працівники
області. Обмін досвідом краєзнавчої роботи регулярно
здійснювався на тематичних семінарах, які проводили
обласні та районні бібліотеки Чернігівщини. Але в
умовах ідеологічного диктату така діяльність була обмеженою змістовно. Як слушно наголосив з цього приводу
Л.Л. Макаренко, «незважаючи на різноманітність форм і
абсурдно велику кількість пропагандистських заходів, і
бібліотечні працівники, і читачі нерідко мали досить
слабке і викривлене знання краю і краєзнавчої літератури, а тематика заходів, що проводилися, і коло книг,
які пропагувалися, були досить вузькі і тенденційні» [6,
с.26]. Гонитва за кількісними показниками часом вихолощувала зміст заходів, призводила до формалізму.
Висновок. У підсумку зазначимо, що впродовж
другої половини XX ст. бібліотеки Чернігівщини значною
мірою прислужились розвитку історичного краєзнавства.
Завдяки копіткій роботі бібліотечних працівників було
створено досить чітку систему науково-допоміжних та
рекомендаційних бібліографічних покажчиків універсального і тематичного характеру, які сприяли актуалізації
великого масиву краєзнавчої літератури. Провідним
центром бібліотечного краєзнавства в регіоні стала
Чернігівська обласна бібліотека, яка володіла великим
фондом краєзнавчої літератури, систематизованої у численних бібліографічних покажчиках, і організовувала
інформаційну, довідкову, пропагандистську та просвітницьку роботу в цьому напрямку. Незважаючи на залежність форм, методів і змісту краєзнавчої роботи бібліотек
Чернігівщини від суспільно-політичної ситуації та державної політики в країні, спостерігається еволюція
методів і принципів такої діяльності від 60-х до другої
половини 80-х років XX ст. та відповідна спадковість
між її результатами у ці періоди. Крім того, варто
відзначити поступове зростання впливу на краєзнавчу
діяльність бібліотек науковців, фахівців музейної та
археографічної справи, фахових істориків.
Перспективним напрямом продовження дослідження
може бути здійснення порівняльного аналізу форм
бібліотечної роботи на Чернігівщині другої половини
XX ст. та на сучасному етапі.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТОВАРИСТВ
У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ОСВІТИ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТ.
В статті аналізуються основні ідеї формування установ сільськогосподарської освіти на
громадських засадах в період з другої пол. ХІХ ст. та початку ХХ ст., становлення громадської
агрономії, як суспільно-економічного явища в організації сільськогосподарського виробництва, в
українських землях напередодні та після закінчення першої світової війни. Точки зору представників
різних наукових шкіл щодо цього явища у сільськогосподарському виробництві це наукові праці
економістів і аграрників А. Бухенбергера, Т.Ф. Гольтца, Б. Бретано у Німеччині, Д. Золя у Франції,
Картера у США, В. Вінера, А. Кауфмана, В. Морачевського, І. Долгіх, О. Чаянова, А. Челінцева,
О. Чупрова, О. Фортунатова, А. Фабриканта, К. Мацеєвича в Російській імперії, які узагальнили та
систематизували практичний досвід, визначили завдання і методи громадської агрономії,
обґрунтовували її як розділ аграрної політики, самостійну наукову систему й окремий навчальний
предмет у системі сільськогосподарських наук.
Ключові слова: суспільно-економічні товариства, сільськогосподарська освіта, аграрна політика,
громадська агрономія, селянство.
Постановка проблеми. Сільськогосподарська освіта в період з другої половини ХІХ ст. та початку
ХХ ст., сприяла розвитку та удосконаленню товарногрошових відносин на селі, провадженню в дію трудових
ресурсів на основі ведення раціонального господарства.
Певного значення у зв‟язку з цим набували принципи
застосування на практиці досвіду засад громадської
агрономії, які на думку авторів є актуальними і в наш час.
Дослідженність проблеми. Сприяли розвитку цієї
інституції в аграрній сфері виробництва наукові доробки
на рубежі ХІХ  початку ХХ століть економістів і аграрників у Франції: Б. Бретано А. Бухенбергера, Т.Ф. Гольтца,
у Німеччині: Д. Золя, США: в Російській імперії:
К. Мацеєвича О. Фортунатов, О. Чаянова, А. Челінцева,
О. Чупрова, які визначили завдання і методи громадської агрономії, узагальнили та систематизували практичний досвід, обґрунтовували її як розділ аграрної
політики, самостійну систему в сільськогосподарському
виробництві [1].
Метою написання статті є дослідити як в середовищі науковців та практиків-аграріїв того часу існувала
думка, про те, що аграрне виробництво ніколи не приведе
до сталого добробуту хліборобського населення, коли
одночасно не працювати системно на підвищенням
продуктивності сільського господарства. Низька продуктивність селянських господарств пояснювалася не
малоземельністю наділів, а низькою продуктивністю та
відсутністю прибутковості з своїх наділів. «Сільськогосподарська політика,  писав А. Бухенбергер,  як
сукупність норм має підкріплювати заходи технічного
вдосконалення» [2]. Ним акцентувалася увага на культуру

землеробства як державний вплив на сільськогосподарський устрій держави». О. Фортунатов вважав, що сприяння розвиткові сільського господарства є окремою
галуззю сільськогосподарської політики кожної держави [3].
Виклад основного матеріалу. Серед подвижників
розвитку громадської агрономії був К. Мацеєвич, праці
якого стали «першою теоретичною підставою громадської агрономії» [4], і тому цілком закономірно, що сучасники вважали його «корифеєм громадської агрономії»
[5], у 1911 році була опублікована праця «Общественноагрономические этюды. Сборник статей по вопросам
организации мелкого хозяйства» [6], наукова монографія, про необхідність створення та організації дрібноготоварного виробництва на основі громадської агрономії.
У цій та наступних працях він розглядав і як планомірну
діяльність аграрної політики, спрямовану на розвиток
сільського господарства, покращенню його інтенсивності
та збільшення продуктивності й реорганізацію за промисловим типом шляхом самодіяльності та самодопомоги самих виробників. На його думку будь-яке сприяння
зростанню сільськогосподарського виробництва буде
ефективним тоді, коли ґрунтуватиметься на місцевій виробничій самодіяльності. Тому теоретичне і практичне
значення має організація та визначення ділової компетенції всіх суспільних сил. В його роботах робився
висновок про те, що для успішного реформування
аграрної сфери економіки необхідно в першу чергу
враховувати демократичні засади аграрної політики на
основі громадської агрономії як однієї з умов прогресивного розвитку сільського господарства [6].
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К. Мацеєвич в середовищі науковців агрономів був
одним з перших в Російській імперії, хто визначив
основні напрями і методи громадсько-агрономічної
діяльності: просвітницький і практично-показовий, що
сприяли поширенню вмінь і навичок у ведені господарства, а також змінювали аграрну культуру, при цьому
ним акцентувалася увага на фахові знання про природничо-економічні та ґрунтово-кліматичні умови району,
сільськогосподарські культури виробників і принципів
організації місцевого господарства. На його думку
заходи системи громадської агрономії в першу чергу
повинні бути спрямовані на задоволення господарських
запитів населення, тому важлива примусова дія і законів
по забезпеченню суспільних інтересів. Також ним був
обґрунтований організаційно  кооперативний напрям
у діяльності агрономічних організацій. Кооперацію
Мацеєвич розглядав як один з методів громадської
агрономії. Базою кооперації могло бути господарство
з високим рівнем агрокультурних і організаційних вимог,
що сприяло широкому вияву господарсько-економічної
незалежності.
Подібної точки зору і розуміння сутності та перспектив розвитку організаційних форм у сільському господарстві визначив І. Долгіх у «Заметках по элементарному
курсу Общественной Агрономии» (1913 р.) в якій визначив основні засади громадської агрономії  «сукупність
усіх законодавчих, громадських і адміністративних
заходів, які повинні, по-перше, знищити правові,
економічні та природні перешкоди до найкращого
обробітку й експлуатації земельної власності, по-друге,
мати на меті вдосконалення техніки й економіки
сільського господарства впровадженням удосконалених
методів у масу населення, організацією господарства і
культурно-економічну організацію самого населення...
Викликати інтенсифікацію господарства і є метою
сучасної громадської агрономії». Він стверджував, що
сільськогосподарська політика повинна змінити спеціальний розділ «піклування про технічну культуру», змістом якої є громадська агрономія [7, с.15-17].
Продовжив розвиток ідеї громадської агрономії
Олександр Чаянов, який у 1917 р. опублікував монографію
«Основные идеи и методы работы общественной агрономии», вона вважається першою спробою аналізу цього
явища як самостійної наукової системи. Основні положення його праці базувалися на результатах земської
реформи в Російській імперії, а саме організації агрономічної допомоги населенню. Чаянов писав, що громадська агрономія ставить за мету сприяти еволюції
сільського господарства до раціональних її форм,
відповідно до реалій сучасності. Сприяти населенню
об‟єднуватися у союзи і товариства, які взяли б на себе
зміцнення і поглиблення нових господарських підвалин [8, с.5, 9].
На початку 20-х років виникли наукові полеміки про
місце і роль громадської агрономії в практичній діяльності. Подібні дискусії були викликані у зв‟язку зі змінами,
що відбулися у суспільно-економічному та політичному
житті України: впровадження непу в Радянській Україні;
приєднання Східної Галичини до Польщі.
Так, В. Доманицький – український науковець та
громадський діяч періоду національно-визвольних змагань
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1917–1920 рр., з травня 1923 р. перебував в еміграції,
працював в Українській господарській академії в м. Подєбрадах, вважав, що аграрна політика вирішує індивідуально-господарські завдання селянства надає можливість реформуванню господарств, сприяє доцільному
використанню капіталів і праці та здійснює заходи
держави з захисту інтересів агровиробників, виробляє
економічну й агрокультурну програму розвитку
сільського господарства, забезпечує плановість праці та
фінансування, що сприятиме застосуванню передових
технологій того часу у господарстві, забезпечить необхідною сировиною відповідні галузі промисловості,
забезпечує фаховою допомогою господарників [9]. У працях з теорії громадської агрономії [10], ним підкреслювалось, що невід‟ємною складовою в аграрній політиці
держави є громадська агрономія  раціональні і доцільні
заходи, спрямовані на застосуванні інноваційних методів
у господарюванні. Планова та цільова фахова допомога
населенню є найважливішим засобом підвищення товарності та конкурентоздатності селянських господарств.
Цьому повинні сприяти наукові і освітні установи, які
повинні розвивати та сприяти розвитку промисловій
індустріалізації, розширенню внутрішнього ринку, розвитку міжгосподарських відносин. Перш за все агрономічні заходи повинні ставити за мету раціонально
організувати господарство без вкладення капіталів, а
в подальшому, ці господарства можуть вимагати незначних капіталовкладень, це шлях раціонал-інтенсифікації,
а також в перспективі запроваджувати заходи, які
вимагали б значних коштів, це шлях інтенсифікації.
На його думку агрономічна робота повинна спиратися
на господарську самодіяльність хліборобського населення.
Сила примусу і державні заходи в галузі сільського
господарства необхідні, коли відповідають більшості
хліборобського населення. Вони здійснюються через
публічно-правові місцеві та громадські організації: самоврядування, сільськогосподарські товариства і кооперативи, тому постійна взаємодія та розподіл праці між
учасниками аграрної ринкової економіки є найбільш
важливою ознакою розвитку громадської агрономії.
Здійснити всі ці заходи можливо при еволюційному та
поступовому впровадженню протягом десятків років,
тому, що раптових змін у господарюванні та в агрономічній практиці не буває.
Запорукою ефективності агрономічної допомоги населенню залежала від відповідності мети та злагодженості дій, праці на колегіальних основах, яку повинні
творити територіальні сільськогосподарські координаційно-контрольні органи  центральні та місцеві ради,
комітети, з‟їзди агрономів. їх завдання  формувати
аграрну політику, визначати підлеглість агроперсоналу,
засоби управління, фінансування, контролю, зв‟язку з
різними місцевими чинниками і населенням. Побудована таким чином система плануючих, координуючих
і контролюючих органів забезпечить доцільність
агрономічної праці, її популярність у місцевого
населення, належне фінансування. Опираючись на
світовий досвід, В. Доманицький вважав, що система
громадської агрономії в різних країнах визначається
політичними, соціально-економічними, історичними,
природніми, культурними традиціями і можливостями
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хліборобського населення в отриманні державного та
громадського сприяння. Тому і повинна існувати відповідна до реалій держави відповідна система громадської
агрономії. Це може бути централізована, коли вона
безпосередньо підпорядкована державі і агрономи є
державними службовцями, або реалізовану, це означає,
що уряд здійснює тільки фінансову допомогу і контролює витрати, а фахова діяльність визначається на
місцях.
Ідеї вченого є досить актуальними для сучасності,
особливо в тому, що система громадської агрономії має
бути побудована так, щоб забезпечити високий фаховий
рівень і сталість агроперсоналу, а це неможливо без
відповідної мотивації як то матеріального забезпечення,
житла, засобів пересування, тому також важливі і морально  психологічні та політичні умови, які визначають
ставлення держави до хлібороба.
В. Доманицький звертав увагу на психологічні,
педагогічні та виховні моменти в діяльності організатора
сільськогосподарського виробництва. В роботі «Творімо
нове українське село» він зауважив, що всі покращення і
нове в господарстві громадський агроном може
впровадити тільки тоді коли цього забажає селянин,
господар. Тому одна з основних функцій такого діяча 
виховна, він «має до діла не лише з полем, лукою,
сільськогосподарськими рослинами та тваринами тощо,
але передовсім з людьми, що працюють на цих полях і
луках [11]. Важливим є те, що В. Доманицький звернув
увагу на такий важливий фактор як свідомість селянина і
впливу її на сприйняття тих змін які йому пропонують.
Розвиток ідеї громадської агрономії в означений в
статті період, знайшов своє втілення більше в західноукраїнських землях ніж на території УРСР. Це
пояснюється тими подіями, що відбулися в політичній
історії Європи: утворення двох держав, Радянського
Союзу та Польщі, які розділили українські землі між
собою.
У Польщі, після відновлення Речі Посполитої в наслідок аграрної політики держави щодо західноукраїнського селянина у 20-х, 30-х роках створились умови
формування системи громадської агрономії за
національними ознаками, що стало важливим фактором
у діяльності усіх галузей сільського господарства.
Характерним є те, що термін «громадська агрономія»
широко почав вживатися з 1928 року, коли побачила світ
книга В. Грабського «Реформа громадської агрономії»,
цей термін був запозичений автором у О. Чаянова [12].
Економісти-аграрники Польщі погодилися з тим
обґрунтуванням, що невід‟ємною частиною державної
аграрної політики повинно бути всебічна підтримка
громадської агрономії, основою якої є індивідуальнаприватна ініціатива з використання фахових сільськогосподарських знань та їх пропаганди в селянських
господарствах [13, с.36-37].
Висновки. Громадська агрономія утвердилася як
суспільна, державно-громадська структура, яка спрямовувала свою діяльність на зростання масового сільськогосподарського виробництва і розвиток аграрної ринкової
економіки. Надавала можливості створенню ефективної
системи допомоги аграріям як громадсько-економічними
товариствами так органами державної влади.

Агрономічна служба була основою організації
громадської агрономії на селі, що сприяло переходу до
комплексної реконструкції сільського господарства у 20–
30-х роках XX ст. У своїй ідеї громадська агрономія
ґрунтувалася на принципах приватної власності, самоорганізації, самодопомоги, ініціативи та господарської
самодіяльності селян, об‟єднаних у господарських і
громадських організаціях.
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The article analyzes the main ideas of the formation of agricultural education institutions on a public basis in the period
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ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ УКРАЇНСЬКИХ
ПИСЬМЕННИКІВ В ЕМІГРАЦІЇ
У статті розглядається творчість відомих письменників діаспори, чия літературна діяльність з
ідеологічних причин майже півстоліття була штучно вилучена з інтелектуального обігу та була недоступна
широкому читацькому загалу в Україні.
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Постановка проблеми. Еміграційна українська
література виросла у велике соціальне явище, починаючи
ще з часів еміграції видатних письменників О. Олеся,
В. Вінниченко, С. Черкасенко. Європейську літературну
школу 20-х років ХХ ст. репрезентують молоді українські поети та прозаїки, чия творчість почалась в еміграції, серед них Юрій Дараган, Максим Грива, Микола
Чирський, Олена Теліга, Олег Ольжич, Юрій Липа, Євген
Маланюк, Леонід Мосендз, Олекса Стефанович, Улас
Самчук, Наталя Лівицька-Холодна та ін. Всіх їх окрилював пафос національно-визвольної боротьби, вони пішли
в літературу, використовуючи її як зброю. Письменство
для багатьох стало виходом з безвихідності, в якій опинилося на чужині два покоління українців.
Мета роботи – розглянути вплив політичного вектору
на творчість та життєвий шлях українських письменників в еміграції та окреслити особливості їх літературної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Еміграційна література 30-х років поєдналася з національним самоствердженням письменства в Західній Україні та започаткувала
духовні традиції небувалої мистецької височини, таку
оцінку творчості молодим письменникам того часу давав
критик В. Державин у 1948 р. [1, с.6]. Емоційно-психологічна розбіжність у творчості не порушила причетності
поетів до спільної політичної діяльності та прихильності
до класичного стилю.
«Замовкли гармати, хай гримить наше слово», – писав
Є. Маланюк [2, с.175]. Найвищого мистецького рівня
еміграційна поезія празької групи позначена творчістю
поета Ю. Дарагана, хоча він залишив по собі скромну
спадщину. Його єдина збірка поезій «Сагайдак» (1925)
про сувору та героїчну добу за українську незалежність
відзначалася вибагливою формою ліризму. М. Грива оспівав настрої партизана у поемі «Ой, ще пальці будуть
прилипати до насичених кров‟ю мечів» та написав прозовий твір «Казка».
М. Чирський провідний діяч Легії українських націоналістів, учасник Першого конгресу ОУН (Відень, 1929),
на якому виступив з доповіддю «Література й мистецтво
України», залишив по собі єдину ліричну збірку «Емаль»
(1941), драми «П‟яний рейд», «Отаман Пісня» (1936), «Три
серця у дві чверті такту», «Неофавстіяда» [3, с.3750]
Ю. Липа дебютував у тарновському альманаху «Сонцецвіт» за 1922 р. циклом віршів «Князь полонений»,
з яких виростала поетична ідеологія поета, писав
Є. Маланюк [2, с.275]. У 6 номері ЛНВ за жовтень 1922 р.

вміщена рецензія літературознавця Л. Білецького, на
думку критика «Князь Полонений» Ю. Липи міг би стати
символом сучасності у визвольній боротьбі українського
народу. Ю. Липа видав збірки поезій «Світлість» (1925),
«Суворість» (1931), «Вірую» (1938) у яких звеличував
самопосвяту українських героїв. Тритомний цикл новел
про події визвольних змагань доби революції під впливом
власного світогляду мав назву «Нотатник» (1936–1937),
за який він був відзначений нагородою Товариства письменників і журналістів ім. І. Франка. Історична повість
Ю. Липи «Козаки в Московії» (1934) викликала неоднозначні відгуки серед істориків. Автор не поділяв політичних поглядів Є. Маланюка та Д. Донцова на історичний розвиток України, цьому були присвячені його статті
«Призначення України», «Українська раса», «Українська
доба», «Бій за українську літературу» тощо [2, с.273-281].
Ранню творчість О.Ольжича критикували еміграційні
поети. Так, 15 серпня 1932 р. поетеса О.Теліга у листі до
Н. Лівицької-Холодної пише, що до цього часу Ольжич
не дав ні одного вірша в половину такого доброго, як,
наприклад, «Степова баляда» чи «Липень» Є. Маланюка [4, с.92].
«Собі за знак я взяв немилосердя» – так писав
О. Ольжич про напрям своєї творчості та життя [2, с.272].
Критик А. Животко у книзі «Сучасне українське
письменство поза СССР» оцінював першу збірку «Рінь»
(1935), як збірку гідного сина відомого поета О. Олеся,
хоча О. Ольжич був археолог за освітою [5, с.5]. Друга
збірка «Вежі» (1940) була органічним завершенням
«Ріні». У «Незнаному воякові» вперше в історії української поезії розкривається сама суть ідеї революційного
підпілля ОУН. Третя посмертна збірка лірики О. Ольжича
«Підзамча» (1946) править за дороговказ прийдешнім
поколінням та перевершує, на думку Д. Державина, попередні збірники [1, с.7].
Є. Маланюк вважав, що О. Ольжич, був особистістю
на відміну від батьківської пісенної безособовості, і що
літературний родовід О. Ольжича починався не з батька
О. Олеся, а з Ю. Липи, Л. Мовсендза та ін., бо сам Ольжич,
писав, що «з Олесями я не маю нічого спільного» [2,
с.270-271].
Хоч, за словами Є.Маланюка, О.Ольжич творив світ,
поетеса Н. Лівицька-Холодна не хотіла би бути в тому
«немилосердному та холодному» світі, що вийшов з-під
творіння Ольжича [4, с.95].
О.Теліга друкувала свої вірші у «Віснику» з 1931 р.,
посмертними збірками її поезій стали «Душа на сторожі»

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019
(1946) та «Прапори духа» (1947). У збірці «Душа на
сторожі», на думку критика В. Державина, немає найкращих зразків звичної любовної лірики поетеси, лише
славетна «Вечірня пісня» – як апогей ліричного пафосу
й мистецтва [1, с.8].
Л. Мосендз поєднував наукову працю з літературною
творчістю. Поетом високого подиху називав його
У. Самчук, проте прозу вважав скупою на засоби та
холодною [15, с.25]. У поемі «Вічний корабель» (1933)
Л. Мосендз показав конфлікт між героїкою та слабкістю
людського буття, збірку поезій «Зодіяк» (1941), збірку
новел «Помста» (1941) присвятив подвигам незнаного
воїна. Автобіографічну повість «Засів» (1936) у 1937 р.
було відзначено літературною премією Українського
Католицького Союзу. Історіософські ідеї Л. Мосендза
реалізувалися у романі на біблійну тематику «Останній
пророк», що був виданий у Торонто (1960) [6, с.15].
За словами критика С. Державина поет Л. Мосендз
деякою мірою збагатив свій віршований доробок морально-іділичними поемами «Канітверштан на українську мову перелицьований» (1945), «Легенди» (1945) [1,
с.10].
У 1931 р. виступив у літературі Ю. Клен, поєднавши
у своїй творчості романтично-революційний світогляд
поетів львівського «Вісника» та київський неокласицизм,
що було відображено у поемах «Прокляті роки» (1937)
та «Каравели» (1943). Зразковий перекладач, мемуарист,
белетрист, автор історичної епопеї «Попіл імперій»
(1943–1947) про Україну у часи новітніх війн, революцій
та терорів. Критик В. Державин вважав, що під впливом
Ю. Клена розвинувся празький, «вісниківський» класицизм [27, с.9]. Деякі критики на еміграції, як І. Кошелівець,
не погоджувалися з цією тезою, бо поетика Ю. Клена
ніколи не була досконалою, щоб мати вплив на
середнього поета, не кажучи про поетів цілковито
визначених, як Є. Маланюк чи О. Ольжич. Критих
Ю. Шерех писав, що неокласичний канон знищив поему
«Прокляті роки» [7, с.209].
Критик Г. Грабович вважав поему Ю. Клена «Попіл
імперій» монументальним фіаско автора, у порівнянні
з «Проклятими роками» [8, с.40]. Проте, Є. Маланюк
поему «Попіл імперій» вважав широким історичним полотном [2, с.294].
Поезія Є. Маланюка у напружених та патетичних
віршах і його публіцистична творчість викликала численні наслідування. У збірках поезій «Стилет і стилос»
(1924), «Гербарій» (1926), «Земля й залізо» (1930),
«Земна Мадонна» (1934), «Перстень Полікрата» (1939)
поет подає історичні концепції розвитку України з часів
Скіфії. Збірка «Земна Мадонна» звертає на себе увагу
головним мотивом чорного песимізму, неспокою, що
виливається у хворобливе почуття ненависті, поет не
шкодує чорних фарб для України, вбираючи її в найбрудніші образи, таку характеристику дає літературознавець А. Животко у 1937 р. [5, с.5].
У листі від 18 жовтня 1932 р. О. Теліга писала до
Н. Лівицької-Холодної що не любить багато рис Є. Маланюка, але як поетові за його талант усе вибачає.
Філософія поезії Маланюка: я і Україна або ми і Україна, типова тема еміграційної поезії, бо чимала частина
старої еміграції втратила Україну не тільки територі-
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ально, а й «духово», – вважав Ю. Шерех [7, с.211-213].
Творчість Є. Маланюка не залишала байдужими літературознавців багато років. У поезії Є. Маланюка відчувається і половецький тупіт, і татарський свист, і варязька
криця, і полум‟я визвольної війни. Це могутня історична
симфонія, так писав про творчість Є. Маланюка, вітаючи
з 60-річчям, Богдан Бойчук у 1957 р. на сторінках
«Української літературної газети».
Проте, у 1980 р., беручи інтерв‟ю у поетів «празького» періоду О. Стефановича та Н. Лівицької-Холодної,
Б. Бойчук з їх слів написав, що найбільший «поет-трибун»
своєї доби Є. Маланюк не включався у безпосереднє
політичне життя, він був людиною легко-богемського
покрою. Своїм характером і великою популярністю Євген
Маланюк домінував над поезією свого часу на захід від
Збруча. Внаслідок цього інші пражани мусили творити в
тіні Маланюка, і це доводило до гострих особистих
сутичок і неприємностей. Поет Ю. Дараган написав перед
смертю критичний вірш «Є. Маланюку», у якому порівнював його не з лицарем, навіть з «не тусклим Дон
Кіхотом», він характеризував свого побратима такими
словами: «Ви просто філістерства жриця в плащі
дешевих позолот». Є. Маланюк казав, що Ю. Дараган
зненавидів його перед смертю і написав на нього
«пашквіль». Вірш цей ніде не був друкований при житті
Є. Маланюка, його читав по пам‟яті О. Стефанович,
а Б. Бойчук записав [13, с.65-66].
Є. Маланюк видає нові збірки «Пята симфонія» (1954),
«Остання весна» (1959), «Серпень» (1964), «Перстень і
посох» (1972). В його поезії запанували філософські
роздуми та критичний погляд на події сучасності, збірки статей та есе вміщені у «Книги спостережень», так
характеризує повоєнну творчість поета Г. Костюк у
1971 р. [12, с.475].
Туга за Батьківщиною була присутня у творах відомого поета та пісняра Олександра Олеся (справжнє
прізвище Кандиба). Поет видав на еміграції десятий том
«Поезій» (1931) та збірку «Кому повім печаль мою»
(1931), «Минуле України в піснях. Княжі часи» (1930).
Останній твір письменника – драматична поема «Ніч на
полонині» (1943–1944). Збірки сатиричних поезій, присвячених еміграційного життю, були написані під псевдонімом В. Валентин та періодично друкувалися у
паризькому журналі «Тризуб», а численні віршовані казки
та п‟єси О. Олеся були «розсипані» по всім емігрантським журналам. Критик Ю. Шерех називав О. Олеся
«королем поетів провінційного міщанства» [7, с.206].
Поет Є. Маланюк у «Книга спостережень» (1962)
писав, що у творах О. Олеся були присутні банальні
епітети, алегоричність та поетика, щось середнє між піснею та романсом, хоча залишався у його віршах яскравий
та безсумнівний талант. Треба згадати, що взимку 1923 р.
від літературного таборового об‟єднання «Веселка»
молоді поети Є. Дараган, М. Мирський та М. Грива
вітали О. Олеся з нагоди 55-річчя. За суб‟єктивними
оцінками Є. Маланюка поет О. Олесь не мав набутого
літературного смаку, але мав природний смак, що
дозволяло йому в своєму крузі нешироких творчих
можливостей бути майстром [2, с.206].
«Вісниківці» на чолі з Д. Донцовим критикували
О. Олеся за пасивність у національній боротьбі. Мало-
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відомий факт, коли О. Олесь, приголомшений вбивством
Є. Коновальця у 1938 р. та єдиний з еміграційних поетів,
присвятив цій події поему «Терновий вінок», а його син
О. Ольжич, мабуть уперше підписавшись прізвищем
Кандиба, написав статтю: «Нарис про життя, чин і смерть
великого українського патріота» [9, с.24].
Глибокий біль за долю України є основним мотивом
у поетичній творчості поета, письменника та драматурга
С. Черкасенка. Твори останніх років: збірка «У перерві»,
поема з часів Хмельниччини «Триліси» та у збірці «Іскра
з великої пожежі». Як прозаїк С. Черкасенко написав
низку оповідань з еміграційного життя, зокрема «Померлі душечки», що були надруковані в « Нашій культурі»
[5, c.4]. Треба зазначити, що перелічені твори відсутні в
сучасній бібліографії С. Черкасенка [3, с.3706].
За кількістю написаного Богдан Лепкий поступається
в українській літературі тільки Івану Франку. Творча
спадщина письменника становить понад 80 книг та складається зі збірок ліричних поезій, оповідань, спогадів.
Серед історичних творів Б. Лепкого – історична повість
«Мазепа» (1929) з 5 книг [10, с.1286].
Літературознавець В. Державин, який на той час жив
у радянській Україні у 1930 р. у харківському журналі
«Критика» написав розгромну статтю «Історична белетристика Б. Лепкого» стосовно повісті «Мазепа», назвавши
твір «…суцільний історичний фальш, добірна колекція
ундофашистських концепцій і ідейок» [11, с.48].
Володимир Винниченко видатний прозаїк, драматург,
публіцист, політичний і державний діяч. У 1923 р. місячник «Нова Україна» опублікував його повість «На той
бік», яка стала першим емігрантським твором В. Винниченка, повість була написана у детективно-пригодницькому жанрі, у якій описується безчинства більшовиків.
З початку 1925 р. через політичні питання почалося розходження автора з групою М. Шаповала, редактора «Нової
України» [12, с.76-78].
У 1927 р. у № 1 часопис націоналістичного спрямування «Державна Нація» (редактор Д. Донцов) надрукував
гостру статтю Є. Маланюка під назвою «Про національну
гігієну», присвячену політичному світогляду письменника
і політика В. Винниченка. Політичну діяльність останнього автор порівнював з «зигзагами п‟яного общероса
на льоду», і зауважував, що зухвала смерть С. Петлюри
вимагає від українців навчитися моральної чистоти та
національної гігієни.
Соціально-утопічний роман «Сонячна машина»
В. Винниченка в Україні був опублікований у 1928 р.
у Харкові. Тему всесвітнього раю у цьому романі висміював редактор Д. Донцов на сторінках № 7 ЛНВ за
1928 р. Він вважав, що прихильні на роман рецензії у
радянській пресі свідчать за низький літературний смак
на Україні. Протягом 1928–1930 рр. харківське видавництво «Рух» видає 24-чотиритомне зібрання творів
В. Винниченка. Том 24-й умістив цикл оповідань для
дітей «Намисто», романи «Нова заповідь» (1932) та
«Вічний імператив» (1936). Через нищівну критику
сталінської політики з боку В. Винниченка у зарубіжній
пресі СРСР припиняє друк його творів [12, с.80].
О. Стефанович відрізнявся від поетів «празької» групи
своєю творчістю, позбавленою бунтарства та трибуності,
це була поезія філософа-самітника з вживанням архаїзмів

і неологізмів. О. Стефанович друкувався в «Новій Україні», «ЛНВ», «Пробоєм», «Християнському Шляху», «Новому Шляху», «Християнському Голосі» й ін. Вийшли
збірки: «Поезії» (1927), «Stefanos І» (1938). Завдяки
піклуванню Б. Бойчука посмертна збірка «Зібрані твори»
(1975) включала недруковані збірники «Stefanos II»,
«Кінецьсвітнє» та «Фраґменти [14, с.3050].
Критик С. Державин у 1947 р. констатував про повернення поета О. Стефановича, колись близького до
неокласицизму, до релігійно-апокаліптичної тематики,
його поезії залишалися на незрівнянно вищому артистичному рівні, порівняно з іншими поетами, вони були
надруковані у першому збірнику МУР під назвою
«Христок» 1946–1947 [1, с.12].
Критик Г. Костюк згадував, що О. Стефанович у
1951 р. у філадельфійському журналі «Києв» опублікував
поему «Кінець Атлантиди», і роками не давав про себе
знати. Тільки у 1968–1969 рр. у журналі «Сучасність»
вийшли цикли поезій О. Стефановича «Пракиєва отчизна», «Матерям», «Сторінка з Євангелії», «Поезії». Невелике за обсягом, але коштовне [12, с.474].
В останні роки свого життя О. Стефанович наважився
розповісти, що його все життя роздирали дві непримиримі сили: поганство та християнство. Ознак великої сили
поганства треба шукати в короткому поетичному циклі
«3 античних мотивів», написаних у 1931 р. Починаючи
від збірки «Кінцесвітнє», книга життя О. Стефановича
у творчому сенсі, не лише була криваво і чорно розкрита, але й чорно писана, так характеризував творчість
О. Стефановича поет «Нью-Йоркської групи» Б. Бойчук
у статті «Штрих про Олексу Стефановича» [13, с.61-64].
Письменник та публіцист У. Самчук у першій книзі
спогадів «На білому коні» писав, що улітку 1929 р.
переїхав до Праги і визрів як письменник [15, с.11].
З 1929 р. у він починає співпрацю з львівськими «Літературно-Науковим Вісником» та «Дзвонами», з чернівецьким часописом «Самостійна думка» та берлінським
виданням «Розбудова нації». У журналі католицького
спрямування «Дзвони» були видані два томи роману
«Волинь» – «Куди тече та річка» (1932) та «Війна і
революція» (1935), що стали літописом часів Першої
світової війни та революції на українських землях.
Остання частина трилогії «Батько й син» розповідає про
життя в умовах польської окупації. Як писав письменник, боротьба для нього була справжнім феноменом
життя [16, с.62].
Твір У. Самчука «Марія» був присвячений «матерям,
що вмерли голодовою смертю на Україні» [17, с.141].
Відзначений у 1944 р. на закритому конкурсі Українського видавництва у Львові роман «Юність Василя
Шеремети» (1943) про життя української гімнастичної
молоді 20-х років був виданий в Німеччині [12, с.300].
Розпочалася організаційна та керівна праця у МУРі
з 1945 р. та початок написання трилогії «Ост» про добу
свавілля і терору з часів СРСР. Про розп‟яття України
між СРСР та Німеччиною, про героїчну та жертвенну
боротьбу УПА на Волині присвячений роман У. Самчука
«Чого не гоїть вогонь» (1959). Про життя українських
емігрантів у Канаді («На твердій землі», 1967). Подіям
Другої світової війни присвячені спогади «П‟ять по
дванадцятій» (1954), «На білому коні» (1956), романи
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«Юність Василя Шеремети» (1946–1947), трилогії «Ост»:
«Морозів хутір» (1948), «Темнота»(1957) і «Втеча від
себе» (1982). Книги спогадів і репортажів «П‟ять по
дванадцятій» (1954), «На білому коні» (1956), «На коні
вороному» (1979), «Плянета Ді-Пі» (1979), «Слідами
піонерів» (1980). Ці книги дають багатий інформаційний матеріал про шляхи становлення української еміграції [12, с.310].
Ю. Шерех вважав У. Самчука літописцем українського
суспільного й духовного життя 20–30 років [7, с.192].
І. Багряний – поет, письменник, публіцист та політичний діяч, його творчий шлях, на думку критика
Г. Костюка, ділиться на 4 нерівномірних періоди: перший – від початку літературної діяльності до арешту
(1926–1932 рр.); другий з 193–1940 рр. – доба в‟язниць
та таборів; третій – 194–1945 рр. – доба світової війни та
окупації; четвертий – з 194–1963 рр. – еміграція [12, с.286].
Під час Другої світової війни І. Багряний співробітничав з ОУН, писав агітаційні листки, коломийки,
пісні для українських повстанців та підпілля, незважаючи на ризик опинитися у гестапо. Після невдалої
спроби об‟єднати ОУН(б) та ОУН(м) письменник змінив
націоналістичне спрямування свого світогляду [12, с.272].
Один примірник роману «Тигролови» Іван Багряний
відсилає на літературний конкурс, що у грудні 1943 р.
був оголошений «Українським видавництвом», а скорочений варіант під назвою «Звіролови» друкує у львівському журналі «Вечірня година». Роман «Тигролови»
нагороджується літературною нагородою. Письменник у
воєнні роки пише роман «Люба» про дівчат-героїнь того
часу та сатиричну й апокаліптичну поему «Гуляй Поле»
(1944), у Німеччині видає збірку поезій «Золотий бумеранг» (1946). Пригодницький роман «Тигролови», що
був перевиданий у 1946–1947 рр. та роман «Сад Гетсиманський» (1950) принесли письменнику світову славу.
Політичний памфлет І. Багряного «Чому я не хочу
повертатися до СССР?» (1946) був перекладений англійською, іспанською та італійською мовами [18, с.81].
Українська літературна газета у 1957 р. писала, що у видавництві «Мас Millan» (Лондон-Нью-Йорк) у 1956 р. вийшла англійською мовою повість І. Багряного «Тигролови».
Мемуарна форма роману «Сад Гетсиманський» стає
експериментальним стилем автора, де він поєднує
мемуаристику з сюжетним викладом. Прізвища змальованих у романі слідчих НКВС та в‟язнів не вигадані.
Автор, зберіг їх для того, щоб нащадки знали катів
народу, а жертви не залишилися безіменними. Антирадянська комедія-сатира «Генерал» (1948), дія якої відбувається під час відступу Радянських військ з України
у 1941 р. мала успіх серед емігрантів. Українській
молоді в умовах більшовицького терору присвячена
перша книга «Маруся Богуславка» задуманої трилогії
«Буйний вітер». Повість «Огненне коло» (1953)
розповідає про трагедію під Бродами, віршований
памфлет «Антон Біда – герой труда» (1956) як відповідь
людоловам з радянського «Комитета за возвращение на
родину» завершує собою творчий доробок в 4 еміграційний період творчості Івана Багряного. Він є автором
численних есе, памфлетів, патріотичних пісень «Вставай,
народе», «Марш одумівця» та ін., дитячих книжок,
статей на політичні та літературні теми. Великий роман
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письменника «Людина біжить над прірвою», написаний
у період таборів ДіПі був уперше надрукований після
смерті письменника у 1965 р. В основі усіх романів
стоїть українське молоде покоління та його випробування в тривимірному світі: сталінський терор, війна,
окупація [12, с.279-286].
На суб‟єктивну думку критика В. Державина, роман
«Тигролови» треба було б зарахувати до категорії пригодницьких романів, які читаються з великим напруженням, але в які не віриться. Пізніші твори І. Багряного,
такі як «Генерал», «Розгром», «Морітури» за оцінками
цього критика визначалися елементарністю емоцій та
вульгарністю вислову [1, с.23].
Творчість І. Багряного взагалі, а особливо його драма
«Морітурі», служить добрим прикладом мистецької
самозради або попросту фальшу, це «літературщина»,
вважав літературознавець Г. Грабович [8, с.41].
Часопис «Український самостійник» надрукував статтю
В. Державина «Диверсія Iв. Багряного проти «Вапліте»
(1950. – №31), на яку І. Багряний зреагував статтею
«А це проти кого диверсія?», що була надрукована
в «Українських вістях». У статті «естета» В. Державина
письменник називав «московським великодержавником
у бандерівській шкурі, який ще в УРСР належав до
протиукраїнської російської групи науковців, а тільки на
еміграції став 105% українським патріотом і пише
статті, повні наклепів, отрути й доносів, наприклад,
викриваючи твори В. Винниченка як комуністичні [19,
с.218-219].
Українські емігрантські письменники й критики через
заздрощі, бо твори І. Багряного видавалися багатьма
мовами та кількома накладами, а їхні твори переважно
безслідно тонули у книжковому морі, вдавалися до
відвертої «мерзості» по відношенню до І. Багряного.
Більшість українських літераторів в еміграції творчість
І. Багряного намагалися обійти мовчки, цим самим вони
підсилювали ганебне відношення до автора «гнівних»
пасквілянтів. Незважаючи на це, світові літературні
критики, такі, як Андре Біллі у «Ле Фігаро Літтерер», від
13.05.1961 р. та В. Вольменз «Ле Нувель Літтерер» від
08.06.1961 р. підкреслювали, що проза І. Багряного читається з захопленням [12, с.285].
Відомо, що з 1948 р. письменник майже не виходив зі
шпиталю, переніс кілька операцій. Українська еміграційна дійсність разом з комуністичною атакою розгорнула
свою провокаційну акцію проти І. Багряного, якого цькували, націоналісти загрожували смертним вироком, під
різними псевдонімами плодили різні брехливі статті та
брошурки, проте, він духовно не зломився. І. Багряний
рішуче виступав проти еміграційної підлоти, яка систематично отруювала його життя у «джунглях української
еміграційної політики» та знищувала його сили, щоб не
дати довершити творчі задуми [12, с.282-283]. І. Багряний
у листі від 17 квітня 1960 р. до письменника Д. Нитченка
писав, що більшовики своєю зручною пропагандою та
політикою розклали еміграцію до решти.
Поет Т. Осьмачка був арештований радянською владою
у 1933 р. та переслідувався до 1942 р. Поет врятувався
від ув‟язнення тільки симуляцією божевілля, він був
переведений з психіатричного відділу тюрми НКВД до
цивільної Кирилівської лікарні для божевільних у Києві.
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Усю трагічність тієї ситуації пізніше він змалює у повісті «Ротонда душогубців», де відтворює себе в образі
Івана Бруса. Проте допити та переслідування зламали
психіку поета та примножили його страхи перед
каральною радянською системою. У 1943 р. він переїхав
до Львова, друкував у місячнику «Наші дні» і щоденнику «Львівські вісті» поезії, що були написані давно і
не мали змоги з‟явитися друком раніше. У Львові
вийшла книжка поезій «Сучасникам» (1943). В період
таборів ДіПі вийшла друком збірка «Поет» (1947). За
час, коли Т. Осьмачка мандрував по світу з невідлучним
чемоданом, в якому возив свої рукописи, зумів видати
дві збірки поезій «Китиці часу» та «З-під світу» (1954).
Поезія Т. Осьмачки побудована на давньоукраїнській
міфології та козацькому епосі. Гоголівська фантастика
знайшла відображення у прозовій творчості письменника. Після першої повісті «Старший боярин» (1946), що
змальовує Україну з застосуванням гоголівської метафоричності та гротеску, вийшли друком повісті про
нищення України більшовицькою окупацією «Плян до
двору» (1951) та «Ротонда душогубців», що була видана
коштом автора (1956) [12, с.206-207].
Поет Є. Маланюк писав у «Книзі спогадів», що
Т. Осьмачка – могутній поет, який залишив пам‟ятки
літературного каліцтва [2, с.94].
Критик В. Державин вважав талант Т. Осьмачки не
так ліричним, як епічним, виділяючи серед його творів
«Думу про Зінька Самгородського» і «Поета» в поезії.
У творах «Плян до двору» та «Ротонда душогубців»
критик вбачав літературне втілення епічного казкового
жанру, а пригодницька повість «Старший боярин» (1947)
становить, на думку критика, зразок гротеску та комізму [1, с.17-19].
Літературний критик Ю. Шерех писав, що сьогоднішній Гоголь зветься не Гоголь, а Осьмачка. Повісті
Т. Осьмачки суб‟єктивні, бо «кров‟ю поетової душі написані» [7, с.216].
Як і в політиці, так і в сфері культури у таборах ДіПі
було зіткнення двох світоглядів: ліберального та націоналістичного. У середовищі творчої інтелігенції почався
ідейний рух проти «вісниківства» у літературі. Рух
оформився зі створенням МУРу. Ідеологами МУРу
стали Ю. Шерех, Ю. Косач і В. Петров. Ю. Шерех
(Ю. Шевельов) писав, що В. Петров (В. Домантович)
стояв незмірно вище від «більшости еміґрації самою
площиною свого мислення, завжди спрямованого на
синтезу, на широкі узагальнення, а не на щоденну гру
амбіцій і взаємопідкопувань» [20, с.422]. Ю. Шерех
писав у 1952 р., що серед представників української
післявоєнної еміграції були дві оцінки «підсовєтських»
українців. За однією оцінкою, українці, що жили в СРСР
називалися святими, мучениками та борцями за волю.
Проте, у більшості емігрантів панувала думка, що народ
був ідеологічно розкладений «совєтами» [7, с.171].
Головною метою ідеологів МУРу було розбити
ідейно-моральне ядро «вісниківства» у літературі, цілковито зденаціоналізувати українську культуру і запанувати
над нею, вважав Д. Донцов [21, с.12-13]. Професор
В. Петров засіяв серед літераторів зерна підривання
націоналізму з позицій «модернізму», в чому йому
допомагали його два приятеля – Ю. Косач та І. Костець-

кий, які не приховували свої прорадянські настрої та між
собою називали В. Петрова «ходячою фабрикою думок».
Після закінчення розвідницької діяльності 18 квітня
1949 р. професор В. Петров зник орендованої квартири у
Мюнхені та таємно повернувся в СРСР. Через несподіване зникнення В. Петрова в «Українських вістях»
(редактор І. Багряний) та мельниківському «Українському
слові» Юрій Шерех з трьома письменниками розмістили
звернення до громадянства, в якому протестували проти
«бандерівського вбивства проф. Петрова», з якого, за їх
словами, націоналісти зробили «совєтського агента». Редакція «Українських вістей» з цього приводу висловилась,
що чутки, що професор В. Петров покінчив самогубством або «утік до совєтів» поширює совєтська аґентура
з наміром замести сліди свого злочину і водночас посіяти дух недовір‟я й розбрат серед нашої еміграції» [22].
Слід зауважити, що думка щодо ліквідації В. Петрова
«бандерівськими силами» панувала до 1955 р., поки
його ім‟я не було опубліковано серед діючих вченихархеологів СРСР. Шпигунській діяльності В. Петрова
присвячена книга письменника В. Чапленко «Його таємниця» [23].
Юрій Косач – талановитий літератор, лауреат літературних премій, з блискучого роду Косачів, потрощених
радянською владою. Творчий шлях письменника був
позначений політичними роздоріжжями. У. Самчук дає
таку характеристику діяльності Ю. Косача до часу таборів
ДіПі. З 1928 р. він друкується на сторінках «Літературнонаукового вісника», згодом у 1931 р. мандрує до «Нових
шляхів», стрибнувши з націоналізму в комунізм «без
пересадки», щоб скористатися з добрих гонорарів радянського консула. За це Ю. Косач був ув‟язнений поляками у
Ковелі й обвинувачений за націоналізм і комунізм одночасно. У 1932 р. Ю. Косач безрезультативно намагався
повернутися до Д. Донцова, згодом у Парижі він стає
націоналістом ОУН та працює в газеті «Українське
слово», пізніше редагує у Берліні гетьманську газету
«Наша батьківщина». Війна застає його у Берліні на
посаді спікера німецької пропаганди. У 1945 р. Ю. Косач
знову «бандерівець» і комендант їх табору Шляйсгайм у
Мюнхені. Уламок великої родини Косачів за житло і
платню був здібний на все [15, с.137-138].
Г. Костюк в споминах пише, що навесні 1943 р.
Ю. Косач повертається до Львова та стає співробітником
«Львівських вістей», іноді пишучи різкі антирадянські
статті. У грудні 1943 р. його заарештовує кримінальна
поліція за крадіжку дитячих речей з магазину. На Новий
1944 рік Ю. Косач з дружиною та з двома офіцерамиесесівцями прийшли зустрічати до родини Яцкевич,
звідти зникло коштовне хутро, яке на другий день
побачили на дружині Ю. Косача – Мар‟яні. Німецьким
приятелям Ю. Косача була присвячена пригодницька
новела «Ноктюрн б-моль» (1946 р.) про ката-гестапівця,
що грає на скрипці. Через деякий час, скориставшись
німецькою посвідкою видавництва «Лембергер цайтунг»,
Ю. Косач безкоштовно харчувався й пив в одному з дорогих ресторанів Кракова, за цю «аферу» у травні 1944 р.
його було знову арештовано кримінальною поліцією.
В Українській радянській енциклопедії (т.7) в біографії
письменника було написано: «ув‟язнений фашистами
у 1943 р., пробув у концтаборі до 1945 р.» [12, с.448-450].
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Як писав Ю. Косач у листі в березні 1948 р. до
У. Самчука, що від злощасних «Нових шляхів» йде
через життя та поміж українськими людьми, «як вовк
з підогнутим хвостом і тільки дивлюся, хто мене гризне
за ногу» [15, с.286 ].
Проте, сам Ю. Косач у бібліографічній повісті «Еней
і життя інших» (1947 р.) написав памфлет проти світлої
пам‟яті О. Ольжича та О. Теліги, про це писали Д. Донцов.
Н. Лятуринська та Д. Державин [1, с.14].
З 1949 р. Ю. Косач з родиною жив у США. З 1950 р.
під псевдонімом у газеті «Громадський голос» писав
розгромні статті проти всієї антикомуністичної еміграційної спільноти. Редагував Ю. Косач короткий час
літературну газету «Обрії», потім став головою Українського союзу федералістів-демократів (УСФД), що мав
на меті розкласти українську еміграцію зсередини. За
словами самого письменника, українська громада його
не приймала. Проте, Г. Костюк, голова ОУП «Слово»
зробив творчій вечір Ю. Косача у жовтні 1956 р. У листопаді 1958 р. була невдала спроба Г. Костюка залучити
Ю. Косача до ОУП «Слово», проте останній не хотів
співпрацювати з еміграцією, бо мав надію на співробітництво з радянськими видавництвами. На початку
1960 р. у Нью-Йорку почав виходити літературногромадський журнал «За синім океаном» виключно
радянського спрямування за редакцією Ю. Косача. Ніхто
з еміграційних письменників не зважився співпрацювати
з журналом і той незабаром був закритий [12, c. 474-476].
З 60-х років Ю. Косач почав друкуватися в Україні,
приїздити на запрошення радянської влади [24, с.239].
У брошурі «Від феодалізму до неофашизму» за 1962 р.
Ю. Косач знову зневажливо ставиться до «носіїв національної містики», до яких відносить Є. Коновальця,
характеризуючи його як «сіру, невизначну особистість»
та С. Бендеру, називаючи останнього «дегенеративним
кролем» [25, с.81].
Слід зазначити, що літературна діяльність деяких
українських письменників, літературознавців та більшості
політичних діячів в еміграції полягала у зведенні
особистих рахунків та боротьбою за політичний вплив.
З сучасного словника-довідника української діаспори
можна встановити, що після Другої світової війни на
еміграції у таборах ДіПі опинилося приблизно 480 представників українських літературних кіл з різною політичною біографією. Аналізуючи факти біографії письменників діаспори можна встановити, що деякі з них
(142 особи) співпрацювали з німецьким режимом в
якості редакторів або співробітників окупаційних
видань, знаходилися у німецьких концтаборах – 5, остарбайтерами були 6 письменників, в СС «Галичина» налічувалося – 2, в УПА – 16 осіб. Раніше були репресовані
більшовицькою владою – 6 чоловік, потрапили у полон
та перейшли до німців – 19, закатовані у гестапо – 5,
зупинили співпрацю через розкол в ОУН – 4 письменника [24].
Висновки. На сьогодні майже увесь масив української
діаспорної літератури ХХ ст. долучений до цілісного
національного мовно-культурного простору. Площі,
вулиці українських міст названі на честь українських
еміграційних політиків та письменників. На книжкових
полицях вишикуються твори Є. Маланюка, Ю. Липи,
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О. Ольжича, О. Теліги, Ю. Косача, Д. Донцова, В. Петрова,
Ю. Шереха, У. Самчука, І. Багряного, В. Барки, О. Олеся
та ін. Незважаючи на їх неоднозначний життєвий шлях
та політичну спрямованість, творчість більшості еміграційних письменників стала прикладом збереження українського слова на чужині.
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ЗАХІДНОСАХАРСЬКА ПОЛІТИКА ІСПАНІЇ
ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ (1881–1976 РР.)
У статті показані аспекти політики Іспанії в Західній Сахарі протягом усього періоду колоніального
володіння цією територією. Аналізуються взаємини Іспанії з Францією у західносахарському питанні.
Розглядаються аспекти протидії іспанським колоніальним заходам озброєних структур населення Західної
Сахари. Розкриті міжнародні передумови війни в Західній Сахарі 1976–1991 рр.
Ключові слова: Західна Сахара, колоніальна політика, регіональні відносини, Фронт ПОЛІСАРІО,
міжнародна проблема.
Постановка проблеми. Проблема Західної Сахари
і безпосередньо пов‟язаного з нею, втім замороженого
з 1991 р. воєнного конфлікту в цьому неадміністративному регіоні Африки є на сучасний момент одним із
самих болючих міжнародних питань. Болючого настільки,
що всі варіанти вирішення проблеми Західної Сахари,
що виходили з під пера вчених, дипломатів і політиків
з багатьох країн світу та міжнародних організацій починаючи з 1975 р. досі залишаються лише теоретичними
побудуваннями чи історичною даністю. Загроза чергового спалаху війни між Королівством Марокко проти
унікального державного утворення «паралельного» типу
(авторський термін) – Сахарської Арабської Демократичної Республіки (САДР) не знята з порядку денного й
на кінець 2019 р. Війни, яка по своїм міжнароднополітичним аспектам носить де-факто світовій характер,
оскільки в тій чи іншій ступені всі великі держави
зав‟язані на проблемі врегулювання конфлікту в Західносахарському регіоні Африки. Втім, по військовим і
геополітичним аспектам, конфлікт в Західній Сахарі
ніколи не був локальним. Через пряме задіяння в ньому
Алжиру, на теренах якого, коло міста Тінденфу з 1976 р.
реально існує САДР, він має виключно регіональний
характер і прямо зачіпає інтереси Іспанії, Марокко,
Алжиру, Лівії, Мавританії та кількох інших країн.
Мета статті. Враховуючи надзвичайну складність
адекватного врегулювання конфлікту в Західній Сахарі
на сучасному етапі, вкрай важливим є аналіз історичних
подій, які безпосередньо сприяли виникненню як проблеми Західної Сахари так і небезпеки протікання протягом 1976–1991 рр. і потенціальної загрози відновлення у
бідь який момент власне воєнного конфлікту в Західній
Сахарі. Саме тому слід звернутися до політики Іспанії
в Західній Сахарі, що була колонією Мадриду з 1881 по
1975 рр., рівно як вдатися і до нехай конспективного,
в межах стандартної наукової статті, втім неупередженого аналізу пов‟язаних з цим регіональних відносин.
Виклад основного матеріалу. В останній третині
ХІХ століття, у зв‟язку з послабленням інтересу Іспанії
до Латинської Америки й до Філіппін, почався планомірний процес встановлення іспанського панування в
Західній Сахарі. З цією метою в 1876–1884 рр. були
створені різноманітні організації для «наукового дослідження» та економічного вивчення цієї території. Так,
Іспано-африканська торгівельна кампанія зі штаб-квартирою в Барселоні, ухваливши угоду з місцевими пле-

менами, побудувала у Вілья-Сіснерос рибальську базу та
порт, встановила постійний зв‟язок між узбережжям
Західної Сахари з Іспанією по морю. А у 1885 р. туди
прибув озброєний іспанський загін задля «захисту порту
від ворожнече налаштованих племен» [4, с.92].
Між тим, ще в 1881 р. іспанці почали послідовно
захоплювати Західну Сахару, що призвело до конфлікту
з французами, англійцями та марокканськими султанами,
які в свою чергу теж претендували на цю територію.
«Збуджені економічними й шовіністичними настроями й
міркуваннями, іспанці встановили свій контроль над
узбережжям Сегієт-ель-Хамра (королівським декретом
1886 р. Мадрид оголосив свій протекторат над мисом
Бланко в Марокко до мису Бахадор). Їхня присутність на
Канарських островах не дозволяла англійцям здобути
плацдарм на узбережжі. Французи ж перебували на острові
Аргін біля мису Блан. Іспанці побоювалися встановлення французького контролю над узбережжям [8, р.14].
Однак французи були зайняті покоренням Марокко
й Мавританії, що дозволило іспанцям достатньо легко
з 1884 р. здійснити поступову окупацію Ріо-де-Оро.
У 1887 р. Іспанія проголосила своїм володінням 150мильну полосу від морського узбережжя Ріо-де-Оро, а
усю провінцію сферою своїх інтересів [4, с.93].
Після іспано-американської війни 1898 р., Мадрид
приступив до масштабної колонізації Західної Сахари,
розраховуючи не те, що в подальшому, ця територія
стане плацдармом майбутнього просування Іспанії в
Африку. Крім того, Західна Сахара розглядалася іспанськими дипломатами як суттєвий козир у політичному
протистоянні з Францією в Північній Африці.
27 червня 1900 р. була підписана франко-іспанська
конвенція, яка визначила кордон між французькою
Мавританією та Іспанською Сахарою, що в той час вже
офіційно визнавалася колонією Іспанії [8, р.15]. У 1904
та 1912 рр. були підписані нові іспано-французькі угоди,
які визначили кордон між Іспанською Сахарою та Французькими Марокко й Алжиром [4, с.93].
Втім, не дивлячись на підписання трьох вищезазначених угод, суперництво між французами, що захопили
Алжир й Марокко та іспанцями, які встановили свій
контроль над Західною Сахарою продовжилося. Це в
якійсь мірі сприяло лідерам боротьби за національне
визволення Західної Сахари організацію спротиву колонізаторам. Одним з найвидатніших борців за визволення
Західної Сахари від іспанців був шейх Ма ель-Ейнін
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(справжнє ім‟я – Мухамед Мастафа 1838–1910 рр.) [7,
р.56].
Ма ель-Ейнін (або ал-Айнін) виступив фактично
реформатором Західної Сахари, оскільки його діяльність
була спрямована на поліпшення життя кочовиків.
Побудувавши місто Смара, він зміг зорганізувати сахарські племена на боротьбу з іспанцями, домовившись
до того ж з марокканським султаном Мулє Хассаном
(1873–1894 рр.) про підтримку. Останній, надавав ель-Ейніну зброю, а у 1887 р. надав йому титул «халіф пустелі».
Французька експансія у східному Марокко змусила
кочовиків об‟єднатися навколо ель-Ейніна, який у
1890 р. оголосив Франції «священу війну». В той же час,
його загони не припиняли активної боротьби і проти
іспанців.
Легалізація іспанського контролю над Західною
Сахарою та посилення міці французьких та іспанських
колоніальних військ у цьому районі, змусило Ма ельЕйніна у 1909 р. залишити Смару недобудованою й
створити нову базу у вільних зонах Марокко. В 1910 р.
Ма ель-Ейнін проголосив себе Махді. Здобувши кілька
перемог, 23 червня 1910 р. загони Ма ель-Ейніна були
розбиті іспанцями, а через чотири місяці Махді помер.
Втім, боротьба сахарців на цьому не припинилася. Після
підписання угоди між Іспанією та Францією про
протекторат над Марокко у 1912 р., син ель-Ейніна, ельХайба проголосив себе Махді й згуртував навколо себе
групу однодумців. Вони встановили свій контроль над
усією Західною Сахарою. Наприкінці 1912 р. 5-тисячне
військо ель-Хайби увійшло з тріумфом у Маракеш.
Саме тоді, французи застосували тактику „розділяй
та володарюй”. Вони почали розпалювати міжплемінну
різанину, що допомогло їм не тільки розгромити ельХайбу, але й здійснити кілька каральних експедицій на
терени Західної Сахари. Під час однієї з них, повністю
була знищена Смара, а сам шейх загинув. Втім, нащадки
та прихильники шейха продовжили супротив французам
й іспанцям до 1933 р. [4, с.93-94; 7, р.57].
К 1930-м рр. Іспанці вже міцно закріпилися в
Західній Сахарі. Вони заснували місто Ель-Аюн, по
новому відбудували та сильно укріпили Смару й кілька
інших фортець. В 1934 р. Західна Сахара була розділена
дві провінції: Сегієт-ель-Хамра на півночі зі столицею
Ель-Аюн та Ріо-де-Оро на півдні зі столицею ВільяСиснерос (або Дакла).
Під час Громадянської війни в Іспанії у 1936–1939 рр.,
Західна Сахара перетворилася на місце заслання ворогів
франкістського режиму, а деяких сахарців франкістам
вдалося рекрутувати у свою армію. Вони приймали
участь у наступі на республіканський Мадрид у 1938 р.
В 1940 р. було сформовано військовий уряд Іфні –
іспанського анклаву в Марокко та Західній Сахарі. Саме
тут, колоніальні власті проводили політику асиміляції,
намагаючись поступово інтегрувати заморські території
з метрополією. Заохочувалася міграція іспанців в Сахару.
Переселенцям надавалися великі привілеї, що дало свої
результати – к 1975 р. в Західній Сахарі мешкало 35 тисяч іспанців [6, с.276].
Колоніальна адміністрація вдавалася до всіляких
засобів, аби заохотити західних сахарців до неприйнятних їм буржуазним звичаям й поглядам, нав‟язати

кочовикам християнську мораль. Разом з тим, расова та
соціальна прорва між європейцями та корінними мешканцями Західної Сахари не звужувалась. Для іспанців
араби та бербери залишалися «ель-моро» (маврами),
чорношкірі африканці – «ель-негро». В колонії не видавалося жодної газети, діяла лише початкова школа
(тільки 92 сахарця були охоплені середньою освітою й
51 вчився у коледжі) [4, с.94].
У 1947 р. в містечку Бу-Краа, що в 70 км на південному сході від Ель-Аюна були відкриті значні родовища
фосфатів, запаси яких оцінювалися у 10 млрд. тон (для
порівняння у всьому світі розвідані запаси цього мінералу
оцінюються у 40 млрд. тон). Загальна площина їх знаходження – 250 квадратних кілометрів.
З 1963 р. іспанська кампанія «Емпреса насьональ
мінере дель Сахара» розпочала промислову розробку
західносахарських фосфатів. Щорічний видобуток фосфатів досяг 5 млн. тон. Висока концентрація мінералу
в руді (від 62 до 80%), сприятливе розташування пластів,
близькість родовища до узбережжя океану, значно скорочують транспортні витрати й робили видобуток
фосфатів високорентабельною. Причали Ель-Аюна, загальною довжиною 3 км, були спроможні приймати
судна дедвейтом в 100 тисяч тон, причому руда в їх
трюми подається транспортною стрічкою, безпосередньо з родовища. Прибуток від експорту фосфатів становив
7800 млн. доларів щорічно.
Окрім фосфатів, в Західній Сахарі розвідані родовища нафти, урану, золота, залізної руди, меді, ртуті,
калійних солей, цинку та марганцю [9, р.208]. Саме ця
обставина мала велике значення для Іспанії, яка робила
все, щоб зберегти Західну Сахару за собою, навіть не
дивлячись на колосальні витрати й жертви, пов‟язані з
боротьбою проти місцевих мешканців. Саме з цією метою, діяла й іспанська політика розколу верхівки сахарської спільноти. І вона приносила свої плоди. Так, одні
племені вожді стали виступати за надання країні незалежності, інші вважали можливим зберегти іспанський
протекторат. Треті були прихильниками проамериканської
орієнтації, а в той же час на півдні були сильні ідеї воз‟єднання зі спорідненими племенами Мавританії [4, с.94].
Проголошення в 1957 р. незалежності Марокко викликало новий спалах національно-визвольного руху в
Західній Сахарі. Під певним впливом марокканської
партії Істікляль була створена Визвольна армія Західної
Сахари, яка витіснила колонізаторів до узбережжя. Це
змусило іспанців укріпитися в прибережних містах, віддавши контроль над більшій частиною Західної Сахари
повстанцям.
Однак в листопаді 1957 р. наступ загону в 2500 добре
озброєних Марокко сахаравітів (борців за незалежність
Іспанської Сахари) було зупинено підрозділами Іспанського іноземного легіону [5, с.57].
Не дивлячись на війну в Алжирі, Франція надавала
допомогу Іспанії у боротьбі з сахарським національновизвольним рухом (операція «Помело»), виставивши
10 тисячний контингент своїх військ [1, с.762].
Сумісними зусиллями, французькі та іспанські війська й колоніальна влада розробили та втілили у життя
дві сумісні масштабні каральні операції проти Визвольної армії Західної Сахари (в листопаді-грудні 1957 р. та
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у січні-березні 1958 р.) за участю більш ніж 15 тисяч
солдатів та майже 100 бойових літаків іспанської авіації
НА-1112 (копії німецького Хе-111) та С.2111 (копії німецького Ме-109), які відмінно показали себе [2, с.51-52].
В результаті цих операцій, національно-визвольний
рух Західної Сахари був розгромлений, а місцеве населення, яке до того ж перенесло великі втрати, було
розорено. Частина його врятувалася у пустельних
районах країни, а інша частина перейшла на терени
Марокко [7, р.71]. Втім, не дивлячись на цю «перемогу»
Іспанія вимушена була тримати в Західній Сахарі 80
тисяч сол-датів й офіцерів аж до смерті генералісимуса
Ф. Франко [1, с.762].
Іспанська влада, після повстання 1957–1958 рр. вимушена була повернути Іспанське Південне Марокко вже
незалежному Марокканському королівству, а залишену
частину колонії перетворити у 1961 р. на заморську
провінцію Іспанії [4, с.95].
З 1965 р. проблема деколонізації Західної Сахари
становиться предметом активного обговорення в ООН.
16 грудня 1965 р. Генеральна Асамблея ООН закликала
уряд Іспанії «негайно здійснити усі необхідні міри для
деколонізації цієї території». ХХІ сесія Генеральної Асамблеї ООН в грудні 1966 р. прийняла резолюцію, що
закликала Іспанію провести референдум під егідою ООН
з тим, щоб надати населенню Іспанської Сахари можливість вільно здійснювати своє право на самовизначення [6, с.273].
Тоді ж сесія ради міністрів Організації Африканської
Єдності (ОАЄ) прийняла резолюцію, яка закликала
«підтримати зусилля спрямовані на визволення усіх
африканських територій, що знаходяться під іспанським
володарюванням» Аналогічні резолюції з боку ООН
мали місце в 1968 та 1970 рр., але Мадрид на них не
реагував [4, с.95]. Навпаки, іспанці намагалися утримати
Західну Сахару й свої позиції в регіоні. Тому Іспанія
прискорювала створення в Західній Сахарі уряду зі своїх
прихильників з боку місцевих мешканців.
11 травня 1967 р. був створений новий регіональний
політичний орган Джемаа (Рада), який зовнішньо мав
вигляд цілком традиційної інституції самоврядування.
Насправді ж, Джемаа не тільки не відображала реального представництва племен, але й не мала реальної
влади. Крім того, іспанці зорганізували так звану Сахарську єдину національну партію й збиралися провести
референдум за участю лояльно налаштованих до них
мешканців [7, р.69].
В спір про подальшу долю Західної Сахари стали
втручатися й сусіди цієї території – Алжир, Марокко,
Мавританія. Їх позиції на перших етапах співпадали, що
було зафіксовано у мароккансько-мавританській угоді
від травня 1970 р. й на трьохсторонній зустрічі в Нуадібу (Мавританія) у вересні того ж року, та в Агадірі
(Марокко) в липні 1973 р., де представники цих держав
висловились за поважання спрямовання мешканців Західної Сахари на самовизначення, проведення там референдуму під егідою ООН й створення комітету по
спостеріганням за деколонізацією.
Однак в Марокко існувала впливова політична течія,
представники котрої заявляли про історичні права їх
країни на цю іспанську колонію. Особливо активно
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діяли лідери партії Істікляль, після досягнення незалежності Марокко, які проповідували ідею «Великого
Магрибу». Він повинен був включати в себе Західну
Сахару, Мавританію, північно-західну частину Малі та
частину Алжиру. Вони заявляли, що довгий час сахарські племена вважали себе підданими шеріфської династії
Марокко, й підкріплювали свою точку зору низькою
документів, починаючи від тексту присяги королю вождів
племен й закінчуючи податковими актами.
Втім і Мавританія, спиралася на факти минулого.
Звертаючись у 1957 р. «від Атлантики до Азонаду і от
річки Дра до берегів Сенегалу», мавританські керманичі
включили у «свій» район населення Іспанської Сахари,
західних теренів Алжиру й Малі, південну частину Марокко, а в листопаді 1971 р. один мавританський тижневик опублікував карту, на якій була відображена ця
позиція.
Тільки Алжир не висовував ні яких намагань на
Західну Сахару. Його лідери заявили про підтримку
права сахарського народу на самовизначення, підтриманого рішенням ООН та ОАЄ [4, с.95]. Така позиція
Алжирської Народно-Демократичної Республіки (АНДР)
дозволила лідерам Марокко та Мавританії провести на
засіданні Ліги Арабських Держав (ЛАД) в жовтні 1974 р.
яка відбулася в Рабаті (Марокко) резолюцію, по котрій
Марокко та Мавританія – «Дві країни, яких стосується
майбутнє Західної Сахари». Після цього, представники
Алжиру перестали приймати участь у засіданнях трійки
й направили свої зусилля на підтримку нового національно-визвольного руху Західної Сахари [1, с.762].
Маневрування колоніальних властей й дипломатичні
кроки сусідніх держав не змогли стримати розвиток
національно-визвольного руху населення Західної Сахари, новий підйом якого почався в середині 1960-х рр.
Одним з його лідерів став Мохамед Саїд Ібрахім Бассір,
або Бассірі, котрий в 1960-х рр. Створив Аван-гардну
Організацію за визволення Сахари (ДОС).
Інша, більш рішуча й діюча підпільно організація
була створена на початку 1970-го р. Мохамедом ельВалі Улдес-Саїдом під назвою Фронт Національного
Визволення Сахари [7, с.69]. Першою акцією фронту
стало повстання в Ель-Аюні у травні 1970 р. Втім, воно
було жорстоко придушено колоніальними військами
Іспанії.
Окрім двох вищеназваних, на початку 1970-х рр.
була створена ще одна не чисельна, проте, дуже впливова організація – Рух спротиву «Блакитних людей» (так
по кольору свого одягу називали себе сахарські кочовики). Всі ці три організації, окрім невдалого Ель-Аюнського збройного повстання, зорганізували на початку
1970-х рр. в містах Західної Сахари низьку демонстрацій
з вимогами надати країні незалежність [4, с.95].
На початку 1973 р. між керівництвом ДОС та Фронту
Національного визволення Сахари була досягнута домовленість про об‟єднання в єдину повстанську організацію.
10 травня 1973 р. така організація була створена під назвою Народний фронт Визволення Сегієт-ель-Хамра та
Ріо-де-Оро, або просто Фронт ПОЛІСАРІО (Frente Popular
para la liberacion de Sakiet el Hamra and Rio de Oro).
З самого початку свого існування, Фронт ПОЛІСАРІО
підкреслював свій народний, а не націоналістичний ха-
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рактер й намагався представляти більшість населення
Західної Сахари [7, р.69-70]. Фронт ПОЛІСАРІО вже в
травні 1973 р. розгорнув активні бойові дії проти іспанських колоніальних військ, використовуючи зброю, що
через Лівію надавав сахарським повстанцям Радянський
Союз та інші соціалістичні країни. На теренах Алжиру,
біля міста Тінденфу були створені бази Фронту
ПОЛІСАРІО, де під керівництвом лівійських, алжирських, радянських та східногерманських військових
спеціалістів проходили підготовку сахарські бійці.
В вересні 1973 р., після кількох успішних військових
акцій бійців Фронту ПОЛІСАРІО, іспанський уряд надав
Західній Сахарі статус тимчасової автономії та визначив
термін, коли Іспанія назавжди покине Західну Сахару –
28 листопада 1976 р.
В осені 1974 р. уряд Іспанії заявив про свою згоду
провести у 1975 р. під егідою ООН референдум, про
майбутній статус Західної Сахари. В ньому повинно
було взяти участь 74 тисячі місцевих мешканців. Однак
референдум не відбувся. Керівники Марокко та Мавританії, посилаючись на доводи історичного, географічного
та етнічного характеру, знов виступили з претензіями на
Іспанську Сахару, які вони висували і раніше. Уряди
двох країн вимагали від Мадриду розділити на південну
(мавританську) та північну (марокканську).
З цією метою в 1974–1975 рр. уряд Марокко здійснив
широкий дипломатичний наступ, намагаючись визнання
своїх прав на Іспанську Сахару. А у спеціальній резолюції, що була прийнята в серпні 1975 р. на IV з‟їзді
правлячої Партії Мавританського народу, підкреслювалося спрямованість Мавританії на продовження політики
«спрямованої на визволення й повернення до матерібатьківщини Західної Сахари».
Приводом до подальшого загостренню суперечностей стосовно Західної Сахари, стало прийняте 16 жовтня
1975 р. «Консультативне висновку» Міжнародного суду
в Гаазі, куди питання про цю територію був переданий
Генеральною Асамблеєю ООН. В цьому документі говорилося, що Західна Сахара до моменту приходу туди
колонізаторів була «нічією землею» (terra nollis), а її
населення підтримувало історичні зв‟язки з королем
Марокко та племенами Мавританії, що однак не означало, що в попередні часи ці країни мали по відношенню
до Західної Сахари свій «територіальний суверенітет»
[3, с.41]. На думку представників Міжнародного суду, ці
зв‟язки не можуть перешкодити здійсненню населенням
Західної Сахари свого права про самовизначення [6,
с.273].
Втім, подібне тлумачення історичних фактів, та посилання на висновок Міжнародного суду надало підстави
королю Марокко Хасану ІІ знов заявити про законність
прав його королівства на Західну Сахару. В тому ж
місяці був зорганізований так званий «зелений марш»:
350 тисяч неозброєних марокканців, розмахуючи книжечками Корана, підійшли до західносахарського кордону. Для підтримки цього маршу був створений спеціальний фонд, масовим тиражем випущена платівка пісень
на честь маршу. З Єгипту, Тунісу, Йорданії та інших
арабських й мусульманських країн в Марокко почали
прибувати загони добровольців для участі у мирному
поході з метою приєднати Західну Сахару до Марокко.

Учасників маршу на кордоні зустріли іспанські війська,
але закінчений він був лише після особистого наказу
Хасана ІІ, котрий сподівався на дипломатичне вирішення західносахарської проблеми [10, р.176].
23 жовтня 1975 р. Рада Безпеки ООН, намагаючись
призупинити кровопролиття, запропонувала Генеральному Секретареві ООН розпочати консультації з усіма
зацікавленими сторонами, до яких було прийнято звернення проявити стриманість.
6 листопада 1975 р. перші колони марокканців переткнули кордон з Західною Сахарою. Іспанські війська
отримали наказ командування перешкодити «вторгненню». Виникла небезпека кровопролиття, але справа була
припинена дипломатичним шляхом. В Мадриді почалися
переговори між Іспанією, Марокко та Мавританією.
14 листопада 1975 р. в Мадриді було підписано
іспано-мароккансько-мавританська угода про передачу
Іспанією Західної Сахари під сумісне управління Марокко
та Мавританії. Втім, до 28 лютого 1976 р., тобто до моменту виведення іспанських військ, тимчасове управління
теренами Західної Сахари повинно було організовуватися шляхом співробітництва з іспанського губернатора,
Джемаа й віце-губернаторами, що призначалися урядами
Марокко та Мавританії [7, р.72]. Алжир виступив з різкою критикою мадридської угоди, виходячи з того, що
воно не враховувало позиції АНДР у даному питанні й
представник цієї держави не був запрошений до Мадриду.
В той же день, на територію Західної Сахари були
введені війська Мавританії та Марокко. В авангарді марокканських військ йшла еліта збройних сил країни –
1-ша повітряно-десантна піхотна бригада [5, с.154].
Рішення мадридської зустрічі викликали негативну
реакцію Фронту ПОЛІСАРІО, який мав значне число
прихильників у Джемаа. 28 листопада 1975 р. члени
Джемаа, що підтримували Фронт ПОЛІСАРІО, а також
представники кількох племен, зібравшись у населеному
пункті Гельта-Заммур, оголосили про розпуск Джемаа й
визнання Фронту ПОЛІСАРІО єдиним представником
народу Західної Сахари. Тоді ж був створений Тимчасова Сахарська Національна Рада (ТСНР) в завдання
котрій поставили підготовку проголошення незалежної
сахарської держави й організацію її політичних структур [7, р.74].
На підтримку народу Західної Сахари на самовизначення знов висловилася в грудні 1975 р. Генеральна
Асамблея ООН, яка закликала прийняти міри з тим, щоб
дозволити мешканцям Західної Сахари вирішити питання
про своє майбутнє в умовах повної свободи та у атмосфері миру й безпеки. Однак, до того часу ситуація в
Західній Сахарі значно ускладнилася: крупні підрозділи
марокканських військ зайняли усю північну частину
країни з містами Ель-Аюн та Смара. Мавританія ввела
свої війська у місто Гюера на крайньому півдні Західної
Сахари, а в подальшому окупували увесь південь країни [3, с.42].
В січні 1976 р. Іспанія, на підставі іспано-мароккансько-мавританської угоди від 14 листопада 1975 р.
вивела свої війська з Західної Сахари. А 26 лютого 1976 р.
офіційно заявила в ООН про остаточне припинення там
своєї присутності й передачі адміністративних функцій
стосовно цієї території Марокко та Мавританії.
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Висновки: В результаті всіх вище зазначених політичних і військових подій, 28 лютого 1976 р. в Ель-Аюні
був спущений іспанський прапор і таким чином Іспанія
офіційно пішла з Західної Сахари. Однак за день до цього,
27 лютого 1976 р. в населеному пункті Бір-Лахлу ТСНР та
Фронт ПОЛІСАРІО проголосили створення Сахарської
Арабської Демократичної Республіки (САДР). Її розвиток,
боротьба проти агресії Мавританії та Марокко, а також
зіткнення з Францією й Алжиром, становлять інший,
найбільш яскравий, героїчний і трагічний етап історії
Західної Сахари. Оскільки це є предмет нашого окремого
і ретельного розгляду в подальшому, на завершення даного
матеріалу обмежимось лише представленням авторської
періодизації бойових дій Фронту ПОЛІСАРІО безпосередньо під час воєнного конфлікту в Західній Сахарі, який
саме і розпочався з подій вище нами наведених.
– 1-й етап (10 травня 1973 – 14 листопада 1975 рр.) –
проти Іспанії;
– 2-й етап (14 листопада 1975 – 10 липня 1978
(перемир‟я) – 5 серпня 1979 р. (мир) – проти Марокко та
Мавританії, з головними зусиллями (до 10 липня 1978 р.)
проти Мавританії. В цей період йшли доволі слабкі
(низької інтенсивності) боєві дії між Алжиром та Марокко.
Саме це дозволило Фронту ПОЛІСАРІО зосередитися на
розгромі Мавританії. Крім того, у 1977–1978 рр. проти
Фронту ПОЛІСАРІО на боці Мавританії діяв контингент
(експедиційний корпус) французських військ, головним
чином авіація.
– 3-й етап (1979–1983 рр.) – період активних бойових
дій проти Марокко.
– 4-й етап (1983–1985 рр.) – період суттєвого погіршення взаємин Фронту ПОЛІСАРІО з Алжиром і бойові дії
проти збройних сил АНДР як на теренах Західної Сахари,
так і на території Алжира, при війні з Марокко, що продовжувалася вестися, однак з меншою інтенсивністю.
– 5-й етап (січень 1985 – 1 вересня 1991 р.) – активна
фаза бойових дій проти Марокко, при ініціативі й перевагах збройних сил саме Марокко, однак при новій
підтримці Фронту ПОЛІСАРІО з боку Алжиру.
– 6-й етап (з вересня 1991 р. до наших днів) – період
(спроба) дипломатичного врегулювання конфлікту з епізодичними бойовими діями проти Марокко, практично
без підтримці ззовні.
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WESTERN SAHARAN POLICY OF SPAIN AND REGIONAL RELATIONS (1881-1976)
The article discusses aspects of Spain‟s policy in Western Sahara throughout the colonial period. Spain‟s relations with
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ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ДЕРЖАВИ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
У статті розглянуто питання виборів найвищої посадової особи держави, Президента країни. На
прикладі президентських виборів у окремих європейських країнах, автором здійснено спробу визначити
загальні ознаки механізму посилення селективної складової при висунені кандидатів у виборчому процесі на
посаду Президента держави. Також зосереджено увагу на те, що встановлені законодавством України
норми, які регламентують вибори найвищої посадової особи держави – Президента України, не позбавлені
певних вад і не забезпечують достатньо повної рівності під час висунення кандидатів та безпосередньо
проведення виборів.
Ключові слова: вибори Президента країни, висунення кандидатів на посаду Президента, витрати на
підготовку та проведення виборів.
Постановка проблеми. Важливою частиною існування сучасного демократичного суспільства залишається вибори найвищих органів державної влади, серед
яких окремо визначаються вибори Президента країни.
Водночас у кожній державі існують певні особливості
національного законодавства, якими врегульовуються
механізми виборчого процесу. Від досконалості цих
правових норм багато у чому залежить демократичність
й прозорість виборів і як наслідок якість державної
влади. В Україні вибори Президента держави завжди
супроводжувались низкою порушень, що приводило до
посилення соціальної напруги й гучних суспільних
протестів. На нашу думку причиною цьому є недосконалість Українського законодавства, яким врегульовані норми виборчого права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика виборів Президента України стала предметом
наукового пошуку багатьох дослідників, зокрема у своїх
працях значну увагу їй приділяли науковці С. Агафонов,
Ю. Бисага,
Н. Богашева,
Ф. Бурчак,
П. Ворона,
Н. Кононенко, В. Погорілко та ін. Водночас, окремі
аспекти механізмів виборчого процесу в Україні у науковій літературі висвітлені ще не у повній мірі.
Мета статті. На основі аналізу сучасного стану виборчого процесу Президента України обґрунтувати пропозиції щодо його нормативно-правового удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Вибори найвищої
посадової особи державної влади – (Президента країни)
завжди залишається найважливішим етапом формування
представницької влади у будь якій демократичній країні
світу. Порядок висування кандидатів та обрання президента у країнах з президентською та змішаною (президентсько-парламентською або парламентсько-президентською) формами правління врегульовані чинним
законодавством держави й йому притаманні певні
національні особливості. У кожній країні законодавець
прагне уніфікувати норми виборчого права таким чином,
щоб кандидати на посаду президента країни мали рівні

можливості і цей процес мав би бути максимально
прозорим і унеможливлював фальсифікації.
У Франції для реєстрації кандидатури на пост
президента республіки необхідно зібрати 5 тис. підписів
осіб, які займають певні виборні посади (членів Парламенту, генеральних Рад, ради Парижа, територіальних
асамблей і мерів), які повинні бути представлені в Конституційну Раду. Всі ті, хто підписався під заявою про
висунення кандидата в президенти країни, повинні
представляти не менше 30 департаментів і заморських
територій з 96. Імена громадян, які підписалися, публікують у відповідних засобах інформації [1].
Для висунення кандидата на посаду Президента
Польської Республіки необхідно заручитися підписами
не менше ніж 100 000 громадян що володіють правом
обирати в Сейм (Парламент). А дійсність виборів
Президента республіки після його обрання повинен
підтвердити Верховний Суд [2].
Відповідно до статті 101 Конституції Словацької
Республіки кандидатуру на посаду Президента вносять
не менше ніж 15 депутатів Національної ради (10% від
конституційного складу), або громадяни що мають
право обирати депутатів Національної ради Словацької
Республіки на підставі петиції, підписаної не менш ніж
15 000 громадян (приблизно 0,27% виборців країни) [3].
Конституцією Фінляндії визначено, що Президентом
Республіки може бути громадянин Фінляндії від
народження. У свою чергу право висунення кандидатів
на посаду Президента мають виключно партії, що
входять до парламенту країни та громадська спільнота
чисельністю не менша ніж 20 тисяч виборців (приблизно
0,4% населення країни) [4].
В Україні основні засади виборів Президента
України визначаються Конституцією України [5] та
Законом України «Про вибори Президента України»,
прийнятого 5 березня 1999 року [6].
На нашу думку встановлені законодавством України
норми, що регламентують вибори найвищої посадової
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особи у державі – Президента України, не позбавлені
певних вад і не забезпечують достатньо повної рівності
кандидатів не тільки у самому виборчому процесі, а й
у період, що передує йому.
Спробуємо проаналізувати окремі положення Закону
України (ЗУ) «Про вибори Президента України» [6].
Так стаття 37 (ЗУ) – Фінансування виборів Президента України – наголошує, що витрати на підготовку та
проведення виборів Президента України здійснюються
виключно за рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку та проведення виборів
Президента України, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Кандидат на пост
Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для фінансування передвиборної
агітації зобов'язаний утворити свій виборчий фонд, що
формується в порядку, встановленому цим Законом.
Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи
матеріалів передвиборної агітації з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті, незалежно від
наявності погодження з партіями – суб‟єктами виборчого процесу чи кандидатами на пост Президента України, забороняється [6].
Норми цієї статті закладають приховані обмеження
рівності усіх кандидатів щодо можливості фінансування
своєї виборчої кампанії.
Стаття 49 (ЗУ) – Грошова застава передбачає, що
грошова застава вноситься партією, яка висунула
кандидата на пост Президента України, або кандидатом
на пост Президента України у безготівковому порядку
на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії
(після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації)
у розмірі два мільйони п‟ятсот тисяч гривень. Грошова
застава повертається суб‟єкту її внесення (партії чи
кандидату на пост Президента України) у разі, якщо
відповідного кандидата визнано обраним Президентом
України або включено до виборчого бюлетеня для
повторного голосування. В інших випадках грошова
застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України. У разі прийняття Центральною
виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації
кандидата на пост Президента України, внесена грошова
застава у п‟ятиденний строк з дня його прийняття
перераховується суб‟єкту її внесення (відповідно на
рахунок партії або рахунок, зазначений кандидатом на
пост Президента України) [6].
Отже виникають чинники, що можуть суттєво впливати на можливості різних кандидатів під час передвиборчої кампанії і як наслідок на загальні результати
виборів. Серед таких можемо виділити наступні:
1. Фінансування передвиборних агітаційних заходів
чи матеріалів передвиборної агітації здійснюється в тому числі за рахунок власного виборчого фонду кандидата. Водночас максимальний розмір виборчого фонду
законодавством не встановлений, а можливості формування цих виборчих фондів у кандидатів не рівні (власні
кошти, кошти партії, яка висунула кандидата, а також
добровільних внесків осіб та ін., а це безумовно надає
переваги окремим кандидатам над іншими.
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2. Грошова застава вноситься партією, яка висунула
кандидата на пост Президента України, або кандидатом
на пост Президента України у безготівковому порядку
на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії
(після початку виборчого процесу та до подання
документів Центральній виборчій комісії для реєстрації)
у розмірі два мільйони п‟ятсот тисяч гривень. Фактично
являється «майновим цензом» та ставить у не рівні
фінансові можливості осіб, які можуть бути кандидатами у Президенти України.
3. Можливість використання для агітації певних
переваг кандидатами, які перебувають на посадах
у органах державної влади («адміністративний ресурс»).
Перш за все це висвітлення у ЗМІ певних особистих
досягнень у результаті посадової діяльності, що у свою
чергу є звичайним й обов‟язковим виконанням посадових обов‟язків.
4. Можливість введення в оману виборців шляхом
реєстрації «технічних кандидатів» з однаковими прізвищами, а інколи і з повним співпадінням прізвища, ім‟я,
та по-батькові.
У підсумку можемо зазначити, що чинне законодавство України яким врегульований порядок обрання
Президента України потребує доопрацювання у частині
надання кандидатам на вищу посаду, реальних рівних
можливостей у веденні передвиборчої кампанії у тому
числі, що стосується ресурсних витрат, розроблення
нової нормативно-правової бази, щодо процедури
висунення кандидатів з метою унеможливлення реєстрації «випадкових» осіб і так званих «технічних» кандидатів, а також створити правові механізми, що унеможливлювали б підкуп виборців.
У цьому сенсі доречно було б використати досвід,
наприклад Словаччини. У такому випадку кандидата на
посаду Президента країни повинні були б висунути не
менш ніж 45 депутатів Верховної Ради України, або ж не
менш ніж 100 тисяч виборців. Це у свою чергу практично повністю унеможливило б висунення так званих
технічних і «випадкових кандидатів».
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ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE STATE: FOREIGN EXPERIENCE FOR UKRAINE
The article deals with the election of the highest official of the state, the President of the country. On the example of the
presidential elections in some European countries, the author made an attempt to determine the general features of the
mechanism of strengthening the selective component in the nomination of candidates in the election process for the post of
President of the state. Attention is also drawn to the fact that the norms governing the election of the highest official of the state –
the President of Ukraine – are not deprived of certain defects and do not ensure sufficiently full equality during the nomination
of candidates and the holding of elections directly.
Key words: election of the President of the country, nomination of candidates for the post of President, expenses for
preparation and holding of elections.
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ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК» ТА «СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» ЯК УПРАВЛІНСЬКІ КАТЕГОРІЇ
Мета дослідження – визначення поняття «сталий розвиток» та «соціальна відповідальність» та
їх співвідношення як категорій управління.
Теоретичні методи: теоретико-методологічний, науково-теоретичний аналіз літератури з
зазначеної проблеми. Емпіричні методи: аналіз, синтез, узагальнення – для вивчення складових
компонентів понять «сталий розвиток» та «соціальна відповідальність»; структурний та
системний методи – для визначення та обґрунтування концептуальної ідеї дослідження; порівняльний –
для порівняння основних понять з метою виявлення їх взаємозв‟язку в системі управління.
Автором публікації було розроблено концептуальні положення спрямовані на підвищення рівня
соціальної відповідальності через реалізацію соціальних проектів та встановлено, що соціальну
відповідальність можна визначити як раціональну відповідь компанії на систему конфліктних
очікувань зацікавлених сторін, спрямованих на сталий розвиток організації. Доведено, що сучасний
етап розвитку суспільства об‟єктивно вимагає поєднання стратегічного управління з соціальною
відповідальністю як основою для довгострокового сталого розвитку організації.
Уточнено зміст понять «сталий розвиток» та «соціальна відповідальність» як управлінських
категорій. Доведено їх взаємозв‟язок та взаємозалежність у процесі управління організаціями.
Визначено перспективні напрями стимулювання сталого розвитку організацій шляхом підвищення
соціальної відповідальності.
Ключові слова: розвиток, сталий розвиток, соціальна відповідальність.
Постановка проблеми. Терміни «соціальна
відповідальність» та «сталий розвиток» не нові
для України, проте мало хто усвідомлює їх значення для
суспільства. Великі транснаціональні компанії вже не
замислюються про роль соціальної відповідальності (це
стало частиною їх корпоративної культури), інтегруючи
її повсюдно, в усі рішення та дії, сприяючи сталому
розвитку країни та бізнесу. Саме активні дії компаній
у галузі соціальної відповідальності є запорукою результативності та ефективності розвитку. Подібна діяльність
позитивно впливає на імідж і репутацію організації,
надає їй певні конкурентні переваги, здатність залучати
та утримувати кращих спеціалістів, вибудовувати
ефективні відносини з партнерами, ЗМІ, державними
органами. Якщо людина або підприємство розуміє, що
вона/воно несе відповідальність за внесок у стійкий
розвиток, то їх рішення та дії стають усвідомленими,
ефективними та етичними.
Метою дослідження є визначення понять «сталий
розвиток» та «соціальна відповідальність» та їх співвідношення як управлінських категорій.
Аналіз джерел та літератури. В процесі аналізу
літератури було виявлено, що вітчизняні вчені досліджували різні аспекти дефініцій «сталий розвиток» та
«соціальна відповідальність», як управлінських категорії. Зокрема, загальні питання пов‟язані з соціальною
відповідальністю та сталим розвитком організацій
вивчали О. Гогуля, А. Касич та О. Охрименко [1, 2, 6].
Перспективи розвитку соціальної відповідальності в
Україні досліджували О. Новікова та А. Шапар [5, 8].
Співвідношення понять корпоративно-соціальної відповідальності та сталого розвитку вивчала О. Макеева [4].

Невирішені аспекти проблеми. Не зважаючи на те,
що в сучасній науковій літературі висвітлюються різні
аспекти пов‟язані зі сталим розвитком та соціальною
відповідальністю організацій, поняття «сталий розвиток»
та «соціальна відповідальність» потребують уточнення,
як управлінські категорії, а також обґрунтування їх
взаємозв‟язку в процесі управляння організаціями.
Методи дослідження. З метою проведення комплексного дослідження та досягнення поставленої мети нами
використовувалися як теоретичні (теоретикo-метoдoлогiчний і наукoво-теоретичний аналiз лiтератури
з дослiджуваної проблеми) так і емпіричні методи: аналіз,
синтез, узагальнення – для вивчення складників дефініцій
«сталий розвиток» та «соціальна відповідальність»;
структурно-системний – для визначення та обґрунтування концептуальної ідеї дослідження; порівняльний –
для зіставлення основних понять з метою виявлення їх
співвідношення в системі управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. На
сучасному етапі розвитку суспільства стає зрозумілим,
що поняття соціальної відповідальності і сталого розвитку є взаємопов‟язаними. Розвиток – це перехiд вiд
одного стану в iнший, бiльш досконалий, в результаті
змін, які мають cуб‟єктивний характер, що вiдбуваються
в природi та суспiльстві. Управлiння процесом розвитку
призводить до різноспрямованих результатів, якi визнaчаються як прoгрес абo регрес.
Виявoм прoгресу традицiйно вважалиcя такi прoцеси,
як iндустрiалізацiя, урбанiзація, модернiзацiя i мiра
людської свободи. Проте звoротною стoроною всьoго
цьoго стало погіршення екології, перенаселеність,
перевирoбництво, зрoстання напруженостi мiж країнами.
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Економічне зростання приводить до виcнаження багатьoх видiв прирoдних реcурсів і ставить людcтво перед
необхiдністю регулювання рoзвитку.
Отже розвиток – це осoбливий тип змiн, завдяки
яким суспільство отрималo той світ, в якому живе, з різноманіттям його природних і соціальних феноменів.
Тому, керуючи процесом розвитку, необхiдно забезпечити його стiйкість (сталість), виключити при цьому
непередбачуванiсть i випадковiсть наслiдкiв як для суспільства так і для конкретних організацій [8].
Cталий рoзвиток – це такi перетвoрення, якi задoвольняють пoтреби теперiшнього часу, але не ставлять
пiд загрозу здатнiсть майбутнiх поколiнь задoвольняти
власнi потреби.
Cталий розвитoк передбачає збаланcoванiсть рoзвитку
економiчної, екологiчної та соцiальної сиcтем i однoчасну їх здатнiсть дo самoрегуляцiї та вiдтворення. Він
впливає на вирoблення стратегiчних завдань органiзацій,
а в корпoративному управлiнні відiграє провiдну рoль
при фoрмуванні iнвестиційних проектiв.
Глобальнi цiлi сталого розвитку були затвердженi
у 2015 роцi на самiтi ООН з питань сталого розвитку.
На сьогодні їх дотримуються більшість країни світу:
1. Подолання бiдності у всiх її формах та усюди.
2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства.
3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці.
4. Забезпечення всеохоплюючої, справедливої та
якісної освіти, надання можливості навчання впродовж
усього життя для всіх.
5. Забезпечення гендерної рівності.
6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.
7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних,
стійких і сучасних джерел енергії для всіх.
8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та
сталому економічному зростанню, повній і продуктивній
зайнятості та гідній праці для всіх.
9. Створення стiйкої інфраструктури, сприяння сталiй iндустрiалiзації та iнновацiям.
10. Скорочення нерівностi всерединi країн і мiж ними.
11. Забезпечення вiдкритості, безпеки, життєстiйкості й екологічної стійкості міст й населених пунктів.
12. Забезпечення переходу до рацiональних моделей
споживання і виробництва.
13. Застосування невідкладних заходiв щодо боротьби зi змiною клiмату та його наслiдками.
14. Збереження та раціональне використання океанів,
морiв і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
15. Захист та вiдновлення екосистем сушi рацiональне лiсокористування, боротьба з опустелюванням.
16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого
суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення
доступу до правосуддя для всіх.
17. Зміцнення засобів здійснення й активізація
роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах
сталого розвитку [7].
15 вересня 2017 року – Уряд України представив
Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна»,

у якій представлені результати адаптації 17 глобальних
Цілей з урахуванням національної специфіки, з метою
формування суспільних відносин на засадах довіри,
солідарності, рівності поколінь та безпечного навколишнього середовища В Україні вони становитимуть нову
систему взаємоузгоджених управлінських заходів за
економічним, соціальним та екологічним (природоохоронним) вимірами. Основою сталого розвитку при
цьому, мають бути права людини на життя та повноцінний розвиток.
Нові цілі забезпечать об‟єднання зусиль щодо
економічного зростання, прагнення до соціальної
справедливості і раціонального природокористування,
що потребує введення інновацій та соціально-економічних перетворень в Україні та нових можливостей в
галузі глобального партнерства [3].
Згiдно з мiжнародним досвiдом найбiльших успiхiв в
процесi сталого розвитку досягли тi країни, якi застосували iнструменти та механiзми, що сприяли дотриманню певних обмежень, подоланню значних перешкод,
запровадженню нових стандартiв, нормативiв тощо.
Найбiльш впливовим важелем на шляху впровадження
сталого рoзвитку стала соцiальна вiдповiдальність.
За визначенням О. Охріменко соціальна відповідальність – це волевиявлення, яке визначається певною
поведінкою щодо дотримання усвідомлених обмежень
та соціальних норм, гарантує безпеку та прогресивний
розвиток, забезпечує узгодження інтересів суб‟єктів, задіяних у суспільних відносинах та управлінні ними [6;9].
У сучасних наукових джерелах соціальна відповідальність розуміється як діалектичний взаємозв‟язок
між індивідом і суспільством, включає певні права і
обов‟язки, а також певні засоби впливу (неюридичного
характеру) у разі порушення суспільних норм [1].
До основних принципів соціальної відповідальності
належать:
1. Дoтримання верховенства закону. Підприємство
повинно засвоїти, що дoтримання верховенства закону
та нормативних актiв у всiх юрисдикцiях, де компанія
здійснює свою діяльність є обов‟язковим, навіть якщо
такі закони та нормативні акти не застосовуються
належним чином.
2. Підзвітність. Включає в себе зобoв‟язання керiвників компанії нести відповідальність перед контролюючими особами (акціонери, засновники тощо) і органами
щодо дотримання законів та нормативних актів. Крім
цього, підзвітність передбачає відповідальність у разі
заподіяння шкоди, вживання відповідних заходів для її
усунення та для уникнення повторення.
3. Прозорість. Організації слід бути прозорою у своїй
діяльності та рішеннях, які впливають на суспільство і
навколишнє середовище. Це означає, що компанії слід
розкривати інформацію щодо її політики, рішень і дій, за
які вона несе відповідальність. Зокрема, необхідна
прозорість при призначенні характеру і розташування
діяльності організації; при визначенні складу осіб, що
контролюють її діяльність; методiв, за дoпомогoю яких
приймаютьcя, реалiзуються і аналiзуються рiшення;
стандартiв та критеріїв, щодо яких підприємство оцінює
свою діяльність; її результативності відносно застосовних і
значущих проблем соціальної відповідальності; джерел,
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сум і цілей витрачання коштів компанії; відомого і ймовірного впливу її рішень та діяльності на зацікавлені
сторони, суспільство, економіку, навколишнє середовище тощо.
4. Етична поведінка. Організаціям слід поводитися
етично. При цьому поведінка повинна оцінюватися за
трьома критеріями: чесність, справедливість і сумлінність. Такі цінності мають на увазі турботу не лише про
соціум, а і про навколишнє середовище.
5. Повага до інтересів зацікавлених сторін. Компаніям необхідно поважати, враховувати і реагувати на
погляди, інтереси всіх зацікавлених сторін, які можуть
бути порушені рішеннями та діями організації.
6. Дотримання міжнародних норм поведінки. Організації повинні дотримуватися міжнародних норм поведінки, керуючись принципом верховенства закону. При
цьому треба використовувати легітимні можливості та
канали для впливу на відповідні організації та органи
влади, щоб усунути будь-які конфлiкти в нацiональному
законодавствi та його застосуванні.
7. Дотримання прав людини. Організацiї слiд дотримуватися прав людини і визнавати їх важливість і загальність.
Українських вчені О. Охрименко та Т. Іванова до вже
зазначених принципів соціальної відповідальності додають: 1) патріотизм; 2) духовність; 3) професійну компетентність; 4) творчу спрямованість (схильність до творчої ініціативи); 5) страх як категорію, що обмежує тi
сфери, на якi за жодних умoв не пoвинен пoширюватися
вплив людини (cтрах за майбутнє людcтва, породжений
благоговiнням перед життям тощо); 6) помiркованість
у прийняттi тих чи iнших рiшень (мета помiркованості –
збереження життя та гідне існування наступних поколінь) [6].
Соціальна відповідальність зазвичай визначається на
глобальному, національному, регіональному та виробничому рівнях. При цьому достатньо важливим залишається питання про співвідношення поняття «соціальна
відповідальність» і «сталий розвиток». Багато компанiй
як синонiм соціальної відповідальності використовують
термiн «стійкість розвитку», причому трактують його
по-різному. Чимало керівників організацій вважають, що
їх відповідальність полягає не стільки в стійкому розвитку
підприємства, скільки в забезпеченні стабільного розвитку
суспільства в цілому і його найважливіших інститутів
(освіти, охорони здоров‟я, культури і традицій).
Існує думка, що сталий розвиток – це прерогатива
виключно великих компаній. Але насправді не успішний
розвиток організації повинен визначати необхідність
дотримання принципів соціально відповідальної поведінки, а як раз навпаки, соціальна відповідальність
сприяє стабільному сталому розвитку не тільки компанії
в довгостроковій перспективі, а й зовнішнього середовища, елементом якої вона є.
Отже, сучасний етап розвитку суспільства, об‟єктивно
вимагає поєднання стратегічного управління з соціальною відповідальністю як основи перспективного стiйкого
розвитку органiзації. Саме тoму в стандартизoваному
звiті зi сталого розвитку, нарiвні з такими роздiлами як
економiчна результативнiсть і розвиток; екологічна
стійкість виробництва; корпоративні принципи; соціальна
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політика компанії, є розділи, що відображають стратегічні цілі компанії, майбутні завдання, а також можливі
загрози та ризики [2].
Таким чином, стратегія сталого розвитку організації
має передбачати антикризову стратегію підприємства,
яка ґрунтується на принципах соціальної відповідальності. В цьому випадку під соціальною відповідальністю розуміється ідентифікація проблем, що виникають
у зв‟язку із впливами рішень та діяльності організації, а
також шляхів вирішення цих проблем таким чином, щоб
сприяти сталому розвитку. При цьому, розвиваючи свою
соціальну відповідальність, слід розуміти три взаємозв‟язки: між організацією і суспільством; між організацією і зацікавленими сторонами та між зацікавленими
сторонами і суспільством. Компанія повинна враховувати
ці взаємозв‟язки, приймаючи і визнаючи соціальну відповідальність, оскільки приватні особи та організації
можуть мати різноманітні інтереси, на які впливатимуть
рішення та діяльність компанії.
Безумовно, починати треба з бажання організації
включати соціальні фактори у процеси прийняття
рішень й усвідомлення їх впливу на суспільство та
навколишнє середовище. Зацікавленими особами можуть бути співробітники організації та їх сім‟ї, клієнти,
споживачі, навколишнє середовище, держава і соціальне
оточення. Важлива роль належить природному оточенню та екології [4].
Висновки. Отже, соціальна відповідальність має
бути вигідно-необхідною для всіх зацікавлених сторін:
бізнесу, державі, суспільству. Для бізнесу – це підвищення репутації організації, конкурентоспроможності,
забезпечення більшої довіри з боку суспільства, підвищення лояльності співробітників, піднесення їх командного духу, запобігання або ослаблення потенційних
конфліктів із споживачами щодо продуктів і послуг,
забезпечення економії, пов‟язаної з більш високою
продуктивністю та ресурсоефективністю тощо. Для
держави – підвищення інвестиційної привабливості, а
значить, збільшення припливу іноземного капіталу,
зростання довіри з боку комерційних структур і суспільства, поліпшення репутації уряду і держави на
геополітичному рівні, підвищення культури ведення
бізнесу на основі взаємної довіри, що вплине на
готовність компаній платити податки, допоможе запобігти або послабити конфлікти з представниками
підприємств та надасть багато інших переваг.
Для суспільства підвищення рівня соціальної відповідальності, а також кількості реалізованих соціальних
проектів принесе додаткові блага у вигляді: підвищення
рівня життя всіх верств населення, зниження корупції
в країні, забезпечення доступності природних ресурсів
з використанням розумної економії засобів, технологій
з низьким споживанням енергії та води, підвищення
безпеки і здоров‟я робітників, гендерної рівності тощо.
Таким чином, стає очевидним, що організації, які
займаються бізнесом, зобов‟язані відповідати очікуванням суспільства і мають перед ним відповідальність.
Отже, соціальна відповідальність може бути визначена
як раціональний відгук компанії на систему суперечливих очікувань зацікавлених сторін, спрямований на
сталий розвиток організації.
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Дане трактування має унiверсальний характер,
оскiльки, вiдображаючи особливостi конкретного змiсту
соціальної відповідальності, спрямованої на сталий
рoзвиток будь-якої органiзації в бiзнесі, тобто суб‟єкт
соціальної відповідальності в загальному розумінні – це
компанія, що займається бізнесом, а у вузькому –
компанія, що розв‟язує стратегічне завдання сталого
розвитку.
Проведена дослідницька робота дає можливість
окреслити перспективу подальшої розробки зазначеної
теми, а саме, виявлення конкретних механізмів стимуляції сталого розвитку організацій через підвищення
соціальної відповідальності.
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CONCEPT OF «INVARIABLE DEVELOPMENT»
AND «SOCIAL RESPONSIBILITY» AS MANAGERIAL CATEGORIES
Purpose. Definition of «sustainable development» and «social responsibility» and their relation as management categories.
Theoretical methods: theoretical and methodological, scientific and theoretical analysis of the literature on the problem.
Empirical methods: analysis, synthesis, generalization – to study the components of the definitions of «sustainable
development» and «social responsibility»; structural and systemic – to determine and justify the conceptual idea of the study;
comparative – to compare the basic concepts in order to identify their relationship in the management system.
Conceptual provisions have been developed to increase the level of social responsibility through the implementation of
social projects and found that social responsibility can be defined as a rational response of the company to the system of
conflicting expectations of stakeholders aimed at sustainable development of the organization. It is proved that the current
stage of development of society objectively requires a combination of strategic management with social responsibility as the
basis for long-term sustainable development of the organization.
The content of the concepts of «sustainable development» and «social responsibility» is clarified and considered as
management categories. Their interrelation and interdependence in the process of management of the organizations is proved.
The perspective directions of stimulation of sustainable development of the organizations through increase of social
responsibility are defined.
Key words: development, sustainable development, social responsibility.
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THE ESSENCE OF DECENTRALIZATION OF POWER
The article describes the theoretical features of the definition of decentralization. The basic definitions are
analyzed and the own definition of decentralization is proposed. Prerequisites and favorable conditions for
centralization and decentralization are analyzed. The advantages and disadvantages of decentralization of power
are analyzed. The essence of “decentralization of power” and its components, including deconcentration,
delegation and devolution, have been interpreted. The components of the introduction of decentralization of power,
namely the elaboration of the political component, the legal component, the organizational component and the
economic component, are proposed.
Key words: devolution, deconcentration, delegation, public administration, decentralization.
The statement of a problem. The choice of the optimal
model of relations in the system of state and local government
ensures rational organization of public power. This kind of
relationship is called decentralization. The relevance of the
topic of this article is determined by the importance of
implementing democratic reforms in Ukraine. In order to
establish an effective system of government in Ukraine, it is
necessary to solve the problematic issues of excessive
centralization of powers and financial resources of executive
authorities, conflicts of authority and responsibilities between
local authorities and local self-government bodies, deterioration
of the quality of public services of local authorities,
undeveloped bodies and inter-municipal cooperation.
Leading scientists such as Bordeniuk V., Vedel J.,
Gritsyak I.,
Kolyshko R.,
Kornienko M.,
Linov K.,
Malinovsky V., Matvienko A., Pigul N., Sus L., Tikhomirov Y.
and others devoted their work to the issues of decentralization
of power. However, due to the continuation of reforms in
Ukraine, this issue does not remain relevant, which was the
reason for choosing the topic of this article.
The aim and the objective of the article is to find out
theoretical features of decentralization definition.
The statement of the main material. As modern
Ukrainian scientists have pointed out, particularly N.G. Pigul
and O.V. Luata democratic changes taking place in Ukraine
are closely linked to the need to reform the system of public
authorities and the development of civil society institutions.
The experience of development of foreign countries shows
that the optimization of territorial organization of power,
strengthening of local self-government, the formation of selfsufficient territorial communities is impossible without
decentralization of power, which is the basis for ensuring a
high standard of living, providing quality services at the local
level [16].
To date, the state has committed itself to ensuring that all
necessary laws are passed to transfer resources and powers to
the field. The state provides organizational and methodological support to the process of community association,
which takes place on the basis of the Law of Ukraine "On
voluntary community association". The first step – budget
decentralization is proved to be successful. Therefore, thanks
to the new budgetary policy, local communities have received
additional financial resources for infrastructure development –
roads, lighting, water supply, sewerage, household waste

disposal and more. This demonstrates the effectiveness and
irreversibility of decentralization in Ukraine. The second step
is decentralization of management. It must be conducted on
the principles of expediency, fairness, responsibility [17].
Decentralization of the concept is not new to the science of
public administration, so to achieve the goal of our study we
turn to the opinion of the classics about this concept.
There are many approaches to defining the concept of
"decentralization", among which are the following:
independence in management approaches [6, p.112]; transfer
of part of functions of state administration of central executive
bodies to local executive bodies [7, p.111]; the transfer of
some functions and powers to higher levels of lower
management and the weakening or abolition of centralization
[14, p.51]; the process of redistribution of powers and levels
of competence between central and local levels [11, p.201].
However, it should be noted that, “in general terms, the
essence of decentralization is that the functions and powers for
the exercise of a unified state power, which is originally
owned by the people, are shared between the relevant public
authorities, on the one hand public authorities and local
authorities and self-government, on the other. In the first case, it
concerns the division of functions and powers for the exercise
of a single state power, first of all, between the higher bodies of
the state, which is reflected in the principle of division of state
power into legislative, executive and judicial branches. This
way of decentralization of state power, reflecting the
principles of relations between the parliament, the head of
state and the government, is covered, as we know, by the notion
of the form of state government ” [1, p.21].
In the Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian,
the term "decentralization" is referred to as a system of
government under which part of central government functions
is transferred to local governments; empowerment of
grassroots authorities [3, p.218].
In political science, the term "decentralization" – (from the
Latin de – prefix meaning denial, and centralis – the middle) –
a governing political system, designed to make meaningful
practical decisions that are geographically or organizationally
beyond the direct influence of central government; political
process, which entails delegation by the central government of
certain powers to the local level in order to optimize practical
solutions to issues of national importance, as well as to
implement specific regional and local programs [8].
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According to I. Gritsyak, decentralization of state
administration is the activity of independent local selfgovernment as a result of delegation of state powers to them,
it is the process of expanding and strengthening the rights and
powers of administrative-territorial units or lower bodies and
organizations while simultaneously narrowing the rights and
powers of the respective center [4, p.55].
The transfer of powers in this case is not considered as
delegation, but as a transformation of state powers into selfgoverning, which obviously gives an opportunity to consider
the different nature of local government and state power. At
the same time, I. Hrytsyak points out: "If the processes of
deconcentration extend only to the state executive power on
the ground, then the decentralization activity with its object
has the sphere of local self-government" [4, p.58].
I.A. Grytsyak notes that “in recent decades the processes of
deconcentration and deconcentration of state power have
increased significantly in the countries of the world. True
decentralization implies, first of all, the transfer of central
authority to non-representative local authorities (for example,
general and municipal councils in France), and to
representatives of the central executive in the field (prefect)”
[4]. Accordingly, decentralization is intended to create a
political environment in which power to distribute political,
economic and social resources is distributed between the
central government and the lower levels of government.
According to Yu. Tykhomyrov, decentralization of
management is the process of expanding and strengthening the
rights and powers of administrative-territorial units or lower
bodies and organizations while narrowing the rights and
powers of the respective center [18, p.82].
Studying the issue of decentralization N. Nyzhnyk noted
that this process is a special way of reproducing centralization
and receives the strands of the opposite side. General
authorities of lower levels of government are given the
opportunity to make their own and final decisions within their
competence.
According to N.R. Nyzhnyk, decentralization is
characteristic of the sphere of public administration and this
phenomenon, caused by objective and subjective factors, is a
certain opposite side of centralization, a kind of means of
displaying centralization [5, p.16].
G.S. Odintsova, G.I. Mostovyi, O.Yu. Amosov define

№
1.
2.
3.

4.

5.

decentralization, "as autonomy in management approaches,
taking into account the diversity of local features while
maintaining unity in the main, in essential" [6, p.112];
Yu. Obolenskyj interprets decentralization as the transfer
of part of the state administration functions of central
executive bodies to local executive authorities and local selfgovernment bodies, the extension of powers of lower bodies at
the expense of higher ones [7, p.111].
M.Y. Malinovsky defines decentralization as the process
of delegating part of the functions and powers to higher levels
of government at a lower level (from central executive bodies
to local executive bodies and local self-government bodies);
in the broad sense – the weakening or elimination of
centralization [14, p.51].
Interesting is M. Kornienko's approach, which,
distinguishing between decentralization democratic and
administrative, actually tends to be understood as a partial
devolution of the state executive [12, p.38].
According to M. Kharitonchuk, decentralization is a
gradual delegation of the ever-growing part of powers to
regional, city and rural power institutes [20, p.16].
K. Lynov interprets decentralization as the process of
transferring responsibility for planning and implementation,
distribution of resources from central state authorities to lower
state structures and local governments [13, p.17].
A.S. Matvienko interprets decentralization as not a one-off
transfer of powers from state authorities to local selfgovernment bodies, and a complex process that includes such
elements as the issue of the ability of public authorities to
receive and effective self-government to exercise authority;
determining the amount of authority that should be transferred
to the mechanism for the transfer of powers; mechanism of
interaction between state and local self-government bodies;
issues of administrative-territorial reform, etc. [15, p.20].
In our point of view, decentralization of power is the
transfer of power and responsibility from the entities of
managerial influence to other structural units, endowed with
the necessary rights, responsibilities and resources.
Accordingly, decentralization will be at its best if it supports
the functioning of democracy, the proper technical capacity of
local government, and the development of civil society and
civic organizations. Here are the basic prerequisites for
centralization and decentralization of power (Table 1)
Table 1
Prerequisites and favorable conditions for centralization and decentralization
Features
Centralization
Decentralization
Prerequisites for centralization and decentralization
Functions of representative
A strong state presence
Democracy functioning is necessary
institutions
Capacity
Concentration of power at the central level
Required local technical capabilities
Civil society organizations are also
Intervention only as a type of advice at the
Civil society organizations
implanted in different levels of
central level
government
Favorable conditions
If the local needs of the respective specific
If the policy of centralization is justified in
conditions of each territory require policy
the current environment
differentiation
Favorable conditions
When dealing with situations requiring rapid If local government mobilization is a
and coordinated central intervention (in decisive factor for policy success
situations of war, natural disaster)
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One of the arguments in favor of decentralizing reforms
is to increase the efficiency of both central and local
governments, and to create favorable conditions for
economic development. Thus, as early as 1956, the
American researcher Ch. Tiebout [21, p.418] emphasized
that decentralized production of goods, works and services
better meets the needs of citizens than centralized planning.
Most modern scholars, who have tried to justify the
economic efficiency of decentralization for the development
of the country, have come to the conclusion that it has a
positive effect on the macroeconomic stability of the
country. In particular, Yifmaz S. [22] hypothesized in 1999
that decentralization had a positive effect on increasing
economic growth in any state: federal or unitary. However,
his hypothesis does not always hold true for transition
countries where the impact of decentralization is almost
insignificant. The advantages and disadvantages of
decentralization of power can be described in the context of
such areas. Advantages – the possibility of implementing
differentiated policy effects of mobilization at the local
level: increasing interest, creating partnerships and social
cohesion, gaining experience and creating technical groups
at the local level; greater flexibility in decision-making and
management; possibility of direct physical control at the
local level in addition to documentary control.
At the same time, we can distinguish the following
disadvantages of decentralization of power, in particular:
autonomy of goals, risk of realization of single ambitions,
threat of monopolistic position of the state in certain spheres,
disintegration of public activity, conclusion of coordination
of state and local levels, etc.
The transfer of political power to subnational governments

№
1.
2.
3.

is a manifestation of the process of political decentralization.
Authorized subnational bodies are selected from village
councils and public administration bodies. The process of
administrative decentralization involves the transfer of
decision-making powers regarding the use of resources and
responsibility for the process of work of certain areas of
social services at the local level. The process of administrative
decentralization does not rarely coincide with social reform.
There are four types of administrative decentralization.
Fiscal decentralization is the most complete and perhaps
the most transparent type of decentralization because it is
directly related to budgetary practices. It means the transfer
of resources from the center to places. The terms of such
transfer are often discussed in the negotiation process
between central and local authorities – taking into account
several factors – the interconnection of regions, availability
of resources and local management capacity [10].
All types of decentralization seem interconnected,
complementary, and reinforce the overall trend. Effective
decentralization is impossible without real self-government
of the lower levels of government and democracy as a way
of exercising power [19].
In the opinion of the French administrations, the concept
of deconcentration of power is close but not identical in
meaning to decentralization, since deconcentration is only a
"management technique" [2], which means the distribution
of the functions of the state within the system of executive
authorities itself, and decentralization accordingly implies
the transfer of management the affairs of bodies having
some independence with respect to the central government.
The interaction of the concepts of "decentralization" and
deconcentration of power are given in Table. 2.
Table. 2
Interpretation of the essence of "decentralization of power" and its components
The essence of decentralization
Types of decentralization
Interpretation
Transfer of some administrative
Decentralization is transfer of decision-making powers Deconcentration
responsibilities
and resources is much closer to the target population of
public policy and all civil society heroes in the context Delegation
Assign some lower-level tasks
of defining the role of the state
Devolution
Creating Independent levels or units

In this case, devolution is considered to be a form in
which responsibility and authority, resources and sources of
revenue are transferred to local authorities, which makes
local authorities autonomous and fully independent.
Delegation redistributes power and responsibility to local
governments, and not always to those that are local units of
central government. Although there is some shift of
responsibility to the subnational level, vertical subordination
is mainly maintained. Deconcentration means the transfer of
power and responsibility from the central government to
another level of government, while maintaining hierarchical
subordination of local authorities to central and decentralized ministries. Deconcentration can be considered as the
first step in decentralization of management [10].
Deconcentration is also defined as administrative
decentralization, which involves the creation of special
governmental bodies on the ground and empowering them
with executive power. It is sometimes distinguished as a form
of decentralization or a form of centralization, because
territorial bodies of state power remain subordinate to the
central [9, p.7-8].
In practice, deconcentration means simply the transfer of

powers from the higher bodies of the state hierarchy to the
lower ones. For example, the French scientist J. Vedel
defines concentration as "an organizational principle which
implies that significant powers are delegated to civil
servants who represent central government at the head of
different administrative districts or different public
services" [2, p.7].
The components of implementing decentralization of power
are the development of the political component, the legal
component, the organizational component and the economic
component.
The limits of powers of local self-governing bodies are
formed on a legal basis, provisions are being formed on the
process of activity of executive bodies and bodies of
representatives. The economic side of the decentralization
process is specified by the legislative framework, the basis
of which is collective ownership and financial resources.
Issues in this area include identifying the sources of filling
local budgets and the scope of their use, the process of
separation of municipal property from the national or other
areas of its creation. In the best case, these questions should
at least be formulated in the regulatory and legal framework.
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Conclusion. Therefore, the advantages of decentralization
of power are the ability to implement differentiated policies,
mobilization effects at the local level, increase interest, build
partnerships and social cohesion, gain experience and create
technical groups at the local level; flexibility in decisionmaking and management and direct physical control at the
local level. The possibility of decentralization of power is
modeled when deconcentration comes to decentralization,
deconcentration is carried out alongside decentralization in
its own field of power; deconcentration and decentralization
operate simultaneously with different powers on each side.
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СУТНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
У статті з‟ясовано теоретичні особливості визначення поняття децентралізації. Проаналізовано основні
дефініції та запропоновано власне визначення децентралізації. Проаналізовано передумови та сприятливі умови для
централізації і децентралізації. Проаналізовано переваги та недоліки децентралізації влади. Здійснено трактування
сутності «децентралізації влади» та її складових, серед яких деконцентрація, делегування та деволюція.
Запропоновано складові впровадження децентралізації влади, а саме напрацювання політичної складової, правової
складової, організаційної складової та економічної складової.
Ключові слова: деволюція, деконцентрація, делегування, державне управління, децентралізація.
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PROBLEMS OF SOCIAL PROTECTION
OF INTERNAL TRANSFERS IN UKRAINE
The article deals with the problems of social protection of internally displaced persons in Ukraine. It has been
proved that the course of military operations led to the destruction of the industry and the agricultural sector, the
production infrastructure, the change in the localization of entrepreneurial structures, and others. In addition, there
was a decline in labor potential, the spread of unemployment, rising food prices, a decline in living standards,
which was caused by damage and destruction of housing stock and a mechanism for social protection. Failure to
pay social assistance and a number of employment difficulties, lack of resources and increased risks to save lives
create an extremely difficult life for Ukrainians.
Key words: ATO, internally displaced persons, institutions, authorities, subjects.
The statement of a problem. The beginning of the
occupation of the Crimea and armed conflicts in the
territories of Donetsk and Lugansk regions caused the
emergence of a new phenomenon – mass internal
displacement. For three years, the Ukrainian authorities have
been trying to implement a policy of creating a stable
position in the country, guaranteeing constitutional rights
and creating an effective social protection system for
internally displaced persons.
The issues of social protection of internally displaced
persons were explored by such scientists as Avdeeva N.,
Arakelova I., Buletsa S., Doronyuk T.,Perepelykova O.,
Solodko A., and others. However, as of today, it is becoming
more urgent to study the social protection problems of
internally displaced persons in Ukraine, which led to the
choice of the topic of this article.
The aim and the objective of the article. The purpose
of the article is to research the social protection problems of
internally displaced persons in Ukraine.
The statement of the main material. Military
aggression in the Donetsk and Lugansk regions has caused a
humanitarian crisis, which must be overcome today as one of
the priorities of the state social and security policy. In the
region, critical engineering communications have been
decommissioned, industrial and social infrastructure
facilities are being captured or destroyed, residential
buildings, medicines are lacking, and medical assistance is
not always available. Due to systematic shelling, residents of
individual settlements are forced to hide in the basements,
which is mostly affected by children, the disabled, the
elderly. In the occupied territories it is impossible to ensure
payment of pensions, other types of social assistance [4].
Despite the fact that in order to strengthen the guarantee
of respect for the rights and freedoms of IDPs and to
simplify their accounting procedures since January 2016, the
Law of Ukraine "On Ensuring the Rights and Freedoms of
Internally Displaced Persons" has been amended, the monitoring of the implementation of the provisions of the updated
Law shows a number of problems in its enforcement [51; 6]:
– denial of social payments, checks, incomprehensibility
of procedures. According to NGOs providing legal

assistance to internally displaced persons, it is known that
they often seek legal assistance with regard to the renewal of
documents (passport, IDN, education documents, title documents for property), obtaining certificates and subsidies;
– there are also problems in the area of employment and
search / buying renting a home. The main ones that are
experienced by about 40% of IDPs in their job search are
low salaries and job vacancies in their education and
profession.
They point out that employers do not want to hire them
and see this as some discrimination against the local
population. Concerning housing problems, statisticians say
that in about 90% of cases, internally displaced persons in
Ukraine live in private sectors (rented houses / apartments)
that are forced to pay at their own expense, since state
financial assistance does not cover the entire rental cost. The
state does not comply with the provisions of the legislation
on providing displaced persons with free temporary housing
subject to payment for public utilities, as set out in paragraph
eight of item 1 Art. 9 of the Law of Ukraine “On Ensuring
the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons”.
And about 4% of them still live in compact settlements,
which probably slow down their successful integration into
the host community;
– in the case of termination of internally displaced
persons employment relations with the employer, who is
located in uncontrolled territories, due to lack of funds, not
all of them have the opportunity to pay notary services for
certification of the relevant application for termination of
employment relations;
– it is known that the government discriminates against
displaced persons when choosing a bank when receiving
social and pension payments, since they are forced to use the
services of PJSC “State Savings Bank of Ukraine” only;
– there is no clear mechanism for keeping unaccompanied children internally displaced.
The problem of housing is one of the most important in
relation to internally displaced persons, and as international
experience shows, it is differentiated according to the plans
and intentions of the displaced persons themselves and the
degree of interest of the state itself.
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– accommodation in the private sector (renting apartments
and houses);
– placement on the territory of state property;
– hotels, hostels, summer camps;
– construction of new housing.
The location of temporary social housing in abandoned
agricultural areas should potentially address the following
problems [3]:
1. Partial provision of employment for internally
displaced persons;
2. Partial provision for food needs of internally displaced
persons;
3. Promoting the recovery of abandoned and neglected
areas of cities;
4. Saving public finances at the expense of some
autonomy.
However, it should be noted that the use of abandoned
and neglected Soviet premises does not ensure the
fulfillment of all vital functions, and their reconstruction is a
long and time-consuming process. At the same time, these
premises can be rescheduled, which will provide the space
for solving many problems related to the integration and
integration of IDPs into the life support system.
Speaking about the quality of care, the following IDP
problems can be distinguished when seeking care [2]:
1. The absence of such persons medical records.
2. Inaccurate access to contactable healthcare facilities.
3. Absence of primary medical examination of all IDPs.
4. Medicines for these individuals are expensive, and
most patients have to buy them at their own expense.
5. Lack of funding or misuse of funds allocated to ensure
that IDPs have adequate access to health care.
6. The access of IDPs to free health care services is often
unjustifiably linked to entry and registration of residence.
7. Most medical staff do not have information on
pharmacies where IDPs can purchase preferential treatment
or free medication.
8. Deficiency of medicines or procedures that are vital
for patients who need them (eg, hemodialysis).
The problem is the difficult access of internally displaced
persons to information about where and how to seek medical
help, how to assert their right to free medical services. There
are difficulties in obtaining medical care for people in need
of continuous medication and qualified medical support:
patients with diabetes mellitus, HIV / AIDS, tuberculosis,
hepatitis, drug addicts, mentally ill, etc. For the majority of
such people, even due to limited information and lack of
most medical documents, it is even a problem to register at
the appropriate health care institution, which leads to the
inability to obtain medication and specialist advice [2].
Apart from internal problems, it is worth noting that the
work of international donors in Ukraine still has some
limitations and shortcomings of the state legislation, which
partially hinder the effective implementation of investment
projects. Here are some of the main problems today from the
Ukrainian side [1]:
– complexity of the decision-making process at the state
level and weak system of regional cooperation;
– poorly developed principle of the rule of law, playing a
more important role of informal order than formal legal
procedures;
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– high levels of corruption in all levels of government;
– the legal and administrative environment in which nongovernmental non-governmental organizations in Ukraine
operate, which are the main beneficiaries;
– slow motion of the government of the country to
reform the economy of the state;
– lack of constructive dialogue between the government
and internally displaced persons in Ukraine;
– low level of confidence of international organizations
in the effective use of the assistance provided, etc.
Summarizing all of the above, it is worth noting that a
number of problems that determine the need to restore and
build peace in the eastern territories, among which, in our
opinion, it is advisable to highlight the following:
– socio-political problems related to the stratification of
society due to the differentiation of views on the events
taking place in Donbas, the weakness of political institutions, the disruption of the activities of state and local
authorities, the inability to structure relations between
political entities;
– economic problems related to the deepening of the
crisis in the economy, the slowdown of economic reforms in
the territory of our country, the delay of economic
rehabilitation and suspension of restoration measures, the
destruction of inter-sectoral links, the evasion of economic
entities from payment of taxes, the deterioration of material
and technical bases of domestic enterprises operating in the
uncontrolled territory, loss of export-import potential,
destruction of transport infrastructure and blocking of traffic
junctions;
– social problems related to loss of employment
potential, degradation of social institutions, social and
psychological traumas, deepening of problems among
vulnerable groups, spread of unemployment and housing
problems, insufficient provision of foodstuffs, medical
services for families, medical services for families, in
connection with military events, orphans or single-parent
children, former combatants and persons with disabilities
who are unable to integrate in a competitive market;
– problems related to rising unemployment, increasing
poverty, increasing informal groups, deteriorating social
security systems for internally displaced persons, and
reducing the capacity of the state to provide social services;
– information problems related to the full-scale deployment
of the information war in Donbas, blockades and the use of
information technologies for the purpose of manipulative
actions, spreading the mood of discord, fear, chaos, hatred,
increasing distrust to the central government;
– environmental problems related to the significant
deterioration of the environment, the destruction of forest
and nature protection zone, the impossibility of monitoring
activities in the field of ecology, the presence of replaced
territories, the accumulation of debris from military
construction and technical facilities, disturbances and
business entities;
– problems related to financing of measures for clearing
territories from landmines, restoration of transport facilities,
railways and motorways, restoration of the system of supply
and drainage of water resources, medical institutions,
elimination of consequences of epidemiological phenomena,
activation of criminal and armed crimes.
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– presence of a set of identified problems causes a low
level of stability, unfavorable conditions for peace in the
country, the presence of armed conflicts and military
confrontation, which is accompanied by negative
consequences for the whole country, and uncontrolled
territories in particular.
The combination of the consequences of further neglect
will lead to the destruction of the industrial potential of the
Donbas and the destruction of reproductive mechanisms in
the economy, a significant deterioration of life of the
population in the territory of Donbas.
Conclusion. Thus, summarizing all of the above, we can
conclude that the socio-economic status of the territories
under study is catastrophic and characterized as a
humanitarian crisis. This situation was formed at a rather
rapid pace, it was not anticipated or expected by the
inhabitants of the eastern regions. The course of hostilities
led to the destruction of industry and the agricultural sector,
the infrastructure of production, the change of localization of
business structures, etc. In addition, there has been a decline
in employment potential, an increase in unemployment, an
increase in food prices, and a decline in living standards due
to the damage and destruction of housing stock and the social
protection mechanism. Non-payment of social assistance and a
number of difficulties with employment, lack of resources
and increased risks to life preservation create an extremely
difficult lifestyle for the residents of Ukraine.
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ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
У статті досліджено проблеми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Доведено, перебіг
воєнних дій призвів до руйнації промисловості та сільськогосподарського сектору, інфраструктури виробництва,
зміну локалізації підприємницьких структур та ін. Крім того, відбулося зниження трудового потенціалу, поширення
безробіття, підвищення цін на продовольчі товари, зниження рівня життя, що пов‟язано з пошкодженням та
руйнуванням житлових фондів та механізму соціально захисту. Невиплата соціальної допомоги та ряд труднощів з
працевлаштуванням, недостача ресурсів та підвищення ризиків для збереження життя створюють надзвичайно
складний режим життя мешканців України.
Ключові слова: АТО, внутрішньо-переміщені особи, інституції, органи влади, суб‟єкти.
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PROCEDURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
DECISION IN THE PUBLIC SERVICE
The article is devoted to explaining the decision-making process of public service management. Conditions for
increasing the level of management activity are revealed. The types of information that are used in the process of
making certain management decisions are considered. The main stages of the process of making certain
managerial decisions are analyzed. It has been found that when making decisions of a managerial nature with a
high degree of importance, it is appropriate to use joint expertise that contributes to greater validity and, as a rule,
greater effectiveness of the decisions made. The necessity of expertise, which provides for a comparative
evaluation of alternatives to management impacts, reveals the implementation of the analyzed impacts and the
achievement of their goals with the help of them.
Key words: public service, management decision making, management activity, types of information, stages of
the management decision making process, expertise.
The statement of a problem. Effective management
decision-making can only be achieved by following a certain
order in their preparation, adoption and implementation. To
achieve this, it is necessary to ensure that procedures are in
place for collecting, moving, storing, processing, analyzing
data, providing it with units and those who are individual
contractors, and determining the rest of the actions that
necessitate certain tasks.
The aim and the objective of the article is representing
of the decision-making process in the public service sphere.
The statement of the main material. The management
process can be presented in the form of three components:
determining the course of action, developing and making a
decision, organizing its implementation [4]. If one of these
blocks is weak, the quality of management will usually
decline. This figure will increase when the civil servant's
work process is provided:
– high scientific and technical level of management
activity, and therefore, modern methods, algorithms and
technical means at all stages of management activity;
– high technological culture of management sphere,
which is possible with sufficient general culture;
– the necessary information support for the management
process, which includes the appropriate technical means of
collecting, transmitting, processing, storing and searching
the data that are needed, a developed communication system
and the appropriate infrastructure in order to organize the
information flows;
– sufficient systematization, formalization and standardization of the management process, enabling “not to invent
a bicycle”;
– organizational forms of management activity, its
adequate tasks, rational synthesis, combining, centralization
and decentralization of management activity;
– intensification of the management process, shortening
of the management term;
– reducing the timeframe for transitional processes for
the implementation of decisions, avoiding the “erosion” of
the essence of decisions when it is brought to those who
directly implement them;

– development of management solutions in the system,
taking into account the entire management chain;
– ability to stand out from everything important and most
important.
The level of complexity of the tasks of state
administration implies a systematic approach to the
preparatory stage and the implementation of decisions of a
managerial nature, which is envisaged by: considering the
object of management as a system; classifying the issue
under consideration to a separate management level, which
is a component of the management system as a whole;
localization of the situation in the system under study; typing
decision making, outlining within these limits common tasks
to be solved within the system under study.
Problem-oriented monitoring combines the definition of
goals (or their complex); in essence, anticipating further
events and outlining the problematic issue. One of the main
tasks in developing the scenario is to identify the factors that
characterize the situation and the envisaged scenario of
subsequent events, to identify alternatives for the
development of their transformations. The prediction of the
scenario of the situation develops mostly with the use of
tools, which are operated by situational analysis and expert
evaluation, which allows taking into account and carrying
out the analysis of both quantitative and qualitative
information.
The second stage is the acquisition, processing and
analysis of the quantitative and qualitative data needed to
develop and make adequate decisions. A significant amount
of information is used when making a management decision.
Depending on the use in the process of making certain
management decisions, it can be divided into the following
types:
useful information – information required in the
management decision-making process (its absence may not
dramatically affect the result of the management decision
made, and its availability may improve its quality).
However, it should be borne in mind that entropy in
obtaining new information leads to an increase in the level of
uncertainty (it is important to find the optimal ratio of the
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amount of new useful information and growing in the course
of its accumulation of the level of uncertainty);
required information – information without which it is
impossible to make an appropriate management decision, the
result of which will be the achievement of the goal
determined in the first stage of its decision-making process;
redundant information – information that is not required
to make this management decision (or that is inadequate,
insufficient, untimely).
The basic condition that allows you to make managerial
decisions – obtaining all the necessary data is information
support. At the same time, collecting only a fraction of them
is necessary, but this is not a sufficient condition for
organizational support for making quality management
decisions. The data collected will be considered sufficient
provided they have a sufficiently high level of probability.
However, they will not be complete unless useful
information is collected (provided they are sufficient). All
data (first and foremost necessary and useful) must be
relevant to criteria that are adequate, timely and plausible.
Surplus information to solve a particular problem may also
meet these requirements, but if it does not meet at least one
of them, it immediately makes it redundant.
The prompt obtaining of the necessary data, their
indicators of adequacy and probability depend on the
number of participants of the formation of certain data and
their processing. For this reason, in order to achieve cost
savings (both direct and indirect), it is necessary to
contribute to determining the optimum number of data
acquisition stages (participants through which data flow),
that is, the communication process. Therefore, it is necessary
to determine the data needed to make appropriate decisions,
taking into account their cost. The decision to receive
additional data should be seen as a result of the balance of
costs and benefits that provide the relevant data.
The stage at which alternative solutions are generated
can occur either directly or through specialized expert
procedures. The procedures under which alternatives are
generated can be envisaged as a special organization and
expertise using techniques similar to those such as
brainstorming, creating automated systems for generating
alternatives in the complex case. When generating
management decision alternatives, data on the decisionmaking process, the outcome of the monitoring and
evaluation of the situation, the results of its diagnosis and the
prediction of the development of the situation under the
different forecasted development alternatives should be fully
used.
After the development of alternatives to managerial
decisions that are presented as ideas, concepts, possible
technological sequence of steps, ways of implementing the
proposed solutions that are possible, analysis should be
conducted in order to exclude uncompetitive options. When
selecting major management decisions, a sufficiently high
comparison score and no repetition should be taken into
account in order to achieve a sufficiently complete, at the
same time, without redundancy, range of alternatives in the
solutions selected for further elaboration.
Expertise that provides for a comparative assessment of
management impacts alternatives, assesses the implementation of the analyzed impacts and the achievement of the

identified goals, and, at the same time, enables them to be
ranked by referring to the finished evaluation system in
accordance with the different level of achievement of the
expected goal, the required resource costs and the most
likely scenarios for the situation.
When making managerial decisions of high importance,
it is appropriate to use joint expertise that contributes to
greater validity and, as a rule, greater effectiveness of the
decisions made. An expert commission should be set up,
consisting of competent specialists with experience as
experts in all major aspects of the subject matter analyzed, in
order to ensure the effective interaction of experts, if
required by the technology of expertise. The processing of
individual expert assessments to form an expert judgment
that will be effective must be performed according to certain
algorithms.
By benchmarking alternatives, it is possible to use
tailored evaluation systems, first of all, in multicriteria
assessment. In addition, an examination may provide for the
need to develop an evaluation system. Collective expertise
plays a significant role in the tools of making meaningful
management decisions.
Within the stages of decision-making and implementation of management decisions: make decisions (choose
one, the most effective option); bring management decisions
to the executor; draw up a plan on how to implement
management decisions; organize the implementation of
management decisions; control how the management
decision is implemented. In order to make a decision, the
necessary data of scientific (know-how), normative,
instructive, legal, statistical, planned nature and other types
of information about how the process was analyzed, the
process predicted, the problem situation identified, goals
were sought, and formulate alternative solutions, set tasks,
coordinate and approve decisions, select decisions, formulate
and adjust a plan for its implementation, keep records,
monitor and analyze the implementation process, coordinate
the implementation of the decision.
When the decision-making stage comes, the chosen
alternatives are the best. It is necessary to analyze, evaluate
and determine the best solution, based on certain principles
(timeliness, feasibility and regulatory) and using known
quantitative methods based on the chosen parameters. The
best option is considered, which allows to provide the
maximum level of realization of the goal with the minimum
resource costs (economic, financial, labor, etc.).
The last step in managerial decision-making is to monitor
and evaluate how the decision is implemented. By exercising
control, they search for deviations and make adjustments,
which contribute to the full implementation of the decision.
The control makes it possible to establish the so-called
feedback of the control and control systems.
In order to make an optimal assessment, it is necessary to
check how effective the management decisions are. At the
same time, a number of social and psychological aspects of
problematic issues should be taken into account, since a set
of measures to improve organizational processes in work and
management should result not only in increasing the number
of decisions, saving in living and organized work, but also in
improving the psychological climate, the relationship
between employees, job satisfaction will increase.
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Conclusion. Thus, it is now becoming increasingly clear
that the guarantee of socio-economic and political
development is only a strengthened involvement of the
managerial resource, otherwise it will be impossible to
realize the objective capabilities of the new society. In order
to ensure the high quality and efficiency of any kind of
human activity, it is necessary to increase the efficiency and
quality of management work. Because of this, improving the
quality and efficiency of government, improving the
functional performance of the state apparatus is now an
important political, economic and organizational task. Due
to the increasing role of forecasting in government decisionmaking in order to improve their effectiveness, there is a
need to model all kinds of work and to expand the role of
scientists in the development and decision-making.
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ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
Стаття присвячена з‟ясуванню процедури прийняття управлінського рішення у сфері публічної служби. Розкрито
умови зростання рівня управлінської діяльності. Розглянуто типи інформації, яку використовують в процесі
прийняття певних управлінських рішень. Проаналізовано головні етапи процесу прийняття певних управлінських
рішень. Встановлено, що при ухваленні рішень управлінського характеру з високим ступенем важливості, доречно
застосовувати спільні експертизи, які сприяють більшій обґрунтованості і, зазвичай, більшій ефективності рішень,
що були прийняті. Розкрито необхідність експертизи, яка передбачає порівняльну оцінку альтернатив впливів
управління, здійснюють оцінювання втілення аналізованих впливів і досягання при їх допомозі визначених цілей.
Ключові слова: публічна служба, прийняття управлінського рішення, управлінська діяльність, типи інформації,
етапи процесу прийняття управлінських рішень, експертиза.
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ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SERVICES
AS THE COMPOSITION OF PUBLIC SERVICES IN UKRAINE
The article deals with the concept of social services. The author's classification of such services in the sphere of
activity has been carried out according to the Unified State Portal of Administrative Services of Ukraine. The
classification of public services according to the Nice Classification and the Unified Purchasing Dictionary DC
021: 2015 is given. Based on classification of administrative services according to the information of the Uniform
State Administration of Ukraine portal, examples of such services are provided in the areas of economic activity.
An analysis of all services according to the Nice Classification has been performed and it has been found that in
Ukraine from the entire list of services provided in the ICGS 11-2017, it is possible to divide administrative and
social services that can be provided by state authorities to individuals or legal entities in 4 classes of services.
Key words: service, state services, administrative services, social services, classification of administrative and
social services.

The statement of a problem. Nowadays in the
conditions of social development, there is a need to improve
the system of public administration and change the
approaches to the activities of civil servants and officials of
local self-government bodies, in particular its reorientation
to the provision of services. This requires an immediate
modernization of the system of services provided by public
authorities at different levels of government and across
industries. One of the components of such a system of
services is administrative and social services, which, in the
context of administrative reform, should be considered as
important instruments of public administration. The
relevance of the study of administrative and social services,
as well as their classification, due to the need for the
practical and effective provision of such services to
individuals and legal entities in the processes of civil
servants, the research need to determine the essential
features of such services for their further classification,
standardization and establishment of service registers.
Such problems have begun to research the following
authors as G.V.Atamanchuk, P.INadolyshnyi, V.D.Bakumenko,
M.M. Yizha. The problematic definitions of "administrative
and social services" and the definition of their legal nature
have long been given considerable attention by scholars. Thus,
the problems of administrative services were investigated in
the works of Rudenko O.V., Malikina O.M., Furtatova V.S.,
Kalyuzhny R.A., I.L. Borodin, K.A. Fuglevich, I. Koliushko,
V. Tymoschuk, K. Afanasyev. Approaches to defining basic
concepts in the field of government, including administrative
and social services, today are not unambiguous and consistent.
Scientists' views on the interpretation of the terms
"administrative service" and "social service" have changed
over time. The introduction of these concepts coincides with
the introduction of administrative reform, which is one of the
priority areas of state formation in Ukraine to this day.
The aim and the objective. The aim of the article is to
classify administrative and social services on the basis of
information systematization on their nature and use of
modern classifications of state authorities of Ukraine.

The statement of the main material. The word
"service" shall be construed as an action, act that gives
benefit, assistance to another, or the activity of enterprises,
organizations and individuals, performed to meet someone's
needs.
Administrative service is the result of the power by an
administrative service subject at the request of a natural or
legal person, aimed at acquiring, changing or terminating the
rights and / or obligations of such person in accordance with
the law [7].
We can distinguish common features that characterize
the administrative service: 1) provided in accordance with
the application made by a natural or legal person; 2) affect
the rights and/or responsibilities of that person, that is, the
administrative service they provide to provide the conditions
under which they receive, change or terminate their rights
and / or responsibilities; 3) provide administrative bodies
(first of all, executive authorities, local self-government,
other state bodies), inevitably exercising their powers,
because the administrative body has a "monopoly" in the
provision of specific administrative services; 4) the right of a
person to obtain a specific administrative service and the
range of relevant powers of administrative bodies should be
explicitly provided for by law [11].
The term "social sphere" means the system of life of society,
which includes the following components (subsystems): the
system of reproduction, functioning and satisfaction of social
interests of people, social groups, their social values (above all
social justice), ensuring their social security (in particular
through social protection, pension, social assistance, etc.);
institutions, institutions and enterprises of social infrastructure
whose activity is aimed at providing social services; social
structure of society and social relations [2].
According to Art.1 of the Law of Ukraine "On Social
Services" [8] defines the concept of "social services", which is
a complex of measures to assist persons, individual social
groups who are in difficult circumstances and cannot
overcome them independently, in order to solve their life
problems.
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Social services are interrelated to some extent with
government and administrative (administrative) services
provided by the state. Public services are services provided
by public administration bodies and their individual
members in order to meet their needs, guaranteed to citizens
of a democratic, social and legal country by its constitution.
The constituent entity providing public services includes
public authorities (primarily executive), state organizations,
enterprises, executive bodies of local self-government, as
well as various institutions, enterprises, organizations to
which the state delegates its powers to provide services in
accordance with relevant legal acts and standards [4, p.446].
In other words, administrative services, as well as social
services, are the result of the exercise of the subject of
power, which is empowered in accordance with the
legislative act to provide legal registration of the conditions
for the exercise by individuals and legal entities of rights,
freedom and legitimate interests. Administrative services
may also be provided in accordance with the standards by
other state institutions or organizations by delegation and
appropriate regulatory authority to them by a public
authority, and the process of their provision is governed by
an appropriate administrative decision [12].
Thus, the categories "social services", "public services",
"administrative services" have common features [3], namely:
all types of services are provided in order to meet the needs
of certain categories of society, to ensure the implementation
of social obligations undertaken by the state and the
guarantees set out in the constitution, legislation and
regulations; the list and procedure for the provision of these
services shall be regulated by the relevant legal acts; the
services are provided by state executive bodies, local selfgovernment bodies, which have received appropriate powers
from the state and have taken responsibility for the
efficiency, quality and timeliness of their provision; the
authority to provide these services in accordance with
established state standards may be to some extent delegated
from public authorities, state to non-governmental organizations (to business entities, 53 public and charitable organizations, etc.) in the manner prescribed by regulatory acts.
Today, scientists classify administrative and social
services on different grounds, distinguishing different
groups. I. Koliushko notes that administrative services can
be divided into groups according to their subject:
1. Regarding the issuance of permits (example: permission
to engage in a particular type of business; hold rallies,
demonstrations; advertise; purchase, store, carry and carry
weapons),
in particular
accreditation,
attestation,
certification (example: accreditation received by educational
institutions, medical institutions; attestation through which
enterprises, workplaces, goods, works and services are
subject to certification); 2. Registration procedures with
registers (example: registers of civil status, business
entities), including the process of legalization of entities
(example: legalization of public organizations); 3. The
processes of legalization of acts (practice of consular
legalization of documentation), nostrification (when
recognizing diplomas obtained abroad) and verification
(when establishing whether certificates regarding Ukrainian
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origin of products are reliable); 4. Social administrative
services group is recognizing a certain status, citizens' rights
(for example, by assigning pensions, subsidies) [1]. Such
classification was also supported by V. Tymoschuk [1]. We
believe that this classification can no longer be called
relevant and relevant to the present, because it does not
simplify the conduct of business activities and does not
facilitate the consultation and documentation for individuals
and legal entities in our country.
According to different criteria, it is possible to
distinguish several classification systems that are subject to
administrative services. The content and the specific nature
of how the administrative service systems function
contribute to the fact that there are numerous classifications.
Probably, the most important classification features are the
following [9]: the level at which the authority to provide
administrative services and legal regulation of the process of
providing services is established; level of services; type of
services; level of management structure; the content of the
administration regarding the administration; the subject
matter of the issues that are being addressed; types of
services; the criterion of payment; financial sources through
which services are provided; categories of recipients.
It is possible to provide administrative services in
electronic format and to provide access subjects with data on
administrative services using the Internet through the Single
State Portal of Administrative Services, which has the status
of the official information source regarding administrative
services in our country [7]. In this regard, it is now possible
to classify administrative services according to the
information provided on this portal, which will allow to
provide examples of such services by industries according to
the International Classification of Goods and Services for
Registration of Marks (hereinafter – ICGS 11-2017).
Single Procurement Vocabulary DC 021: 2015DC 021:
2015 in Section 75000000-6 [6] provides an opportunity to
classify administrative, defense and social protection
services, in particular, we can distinguish the following
categories of service:
1. Administrative services, subdivided into general
government services, administrative services of public
institutions, ancillary services for government bodies of
public administration.
2. Provision of public services, including foreign affairs
and similar services, defense services, justice services,
public security, law enforcement and public order services,
fire and rescue services.
3. Compulsory social security services: social assistance
benefits, public service retirement programs, assistance to
low-income families, assistance to families with children.
The classification of administrative and social services
according to the Single Procurement Vocabulary DC 021:
2015, in our opinion, reflects the real situation of providing
such services in Ukraine.
In our opinion, social services are a sub-species not only
of state but also of administrative services, which can be
confirmed by their classification according to the list of the
Unified State Portal of Administrative Services in Ukraine as
of 2017 (see Table 1).
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Table 1
Classification of social services according to the list of the
Single State Portal of Administrative Services in Ukraine
as for 2017
Type of
social
Service
service
Health care
Certification of doctors
State registration of cosmetic products
containing genetically modified organisms
Providing confirmation of state registration of
medical equipment and medical products
Retirement
Issuance of a pension certificate
benefits
Issuance of a certificate on compulsory state
social insurance
Approval of promotional material on nonstate pension services
Social
Issuance of a certificate of appeal for
welfare
protection in Ukraine
Issuing a certificate of voluntary return
Assignment of birth assistance
Appointment of subsidies for reimbursement
of expenses for the payment of housing and
communal services, purchase of liquefied gas,
liquid and solid household fuel
Source: made be the author based on [5].
It can be concluded that the above classification
systematizes a rather insignificant list of social services that
can be obtained today by natural or legal persons in Ukraine.
Conclusion. Social services, as a type of public service,
are services provided by public authorities to natural or legal
persons in order to satisfy the provision of legal relationships
for the exercise of the subjective rights of such persons.
Existing classifications make it possible to divide services on
different grounds. Social services, as a subspecies of
administrative services, are aimed mainly at meeting the
needs of citizens. The classification of administrative and
social services makes it possible to distinguish the various
spheres of economic activity that became the main feature of
their division. The emergence of new types of administrative
and social services will in the future lead to new research in
this area in order to systematize and properly classify them.
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НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Розглянуто поняття соціальних послуг. Проведено авторську класифікацію таких послуг за сферою діяльності
згідно Єдиного державного порталу адміністративних послуг України. Наведено класифікацію державних послуг
згідно Ніццької класифікації та Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015. На основі проведення класифікації
адміністративних послуг згідно інформації Єдиного державного порталу адміністративних послуг України наведено
приклади таких послуг за сферами господарської діяльності. Проведено аналіз усіх послуг згідно Ніццької
класифікації та виявлено, що з усього переліку послуг, що наведено у МКТП 11-2017, в Україні можливо провести
поділ адміністративних та соціальних послуг, які можуть бути надані державними органами влади фізичним чи
юридичним особам, за 4 класами послуг.
Ключові слова: послуга, державні послуги, адміністративні послуги, соціальні послуги, класифікація
адміністративних та соціальних послуг.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – СУЧАСНИЙ
ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
Авторами розглянуто сутність і призначення маркетингових досліджень в господарській діяльності
підприємства. Роль інформації для прийняття управлінських рішень можливості оцінки кон‟юнктури ринку
та визначення основних напрямків конкурентної позиції підприємства. Розглянуто також маркетингові
дослідження як механізм управління, який мінімізує ризики нестабільності ринкових відносин.
Ключові слова: маркетинг, дослідження, ринок, підприємство, споживач, маркетингова інформація,
виробнича діяльність.
Постановка проблеми. Негативні явища у соціально-економічній, політичній сферах, динамічність
ринкової ситуації, загострення конкурентної боротьби
потребують прийняття своєчасних та обґрунтованих
управлінських рішень, для розробки яких необхідний
значний обсяг різноманітної інформації, що зумовлює
підвищення ролі маркетингових досліджень у діяльності
підприємства. Сутність і призначення маркетингових
досліджень цілком реальні: підприємець при прийнятті
маркетингових рішень, використовуючи інформацію,
отриману під час їх проведення, обирають найбільш
дієві рішення, поєднуючи максимально можливо рівні
ефективності і ризику.
Саме маркетингові дослідження дають можливість
оцінити кон‟юнктуру ринку та конкурентні позиції
підприємства і визначити основні напрямки його розвитку,
які є адекватними зовнішнім умовам і потенціалу
підприємства. Практика доказово доводить, що ринкового успіху досягають насамперед ті підприємства, які
реально володіють інформацією про ситуацію на ринку і
тенденції її розвитку.
Мета роботи. Метою є процес формування системи
маркетингових досліджень на підприємстві для динамічного розвитку його економічної діяльності та розробка
теоретичних і практичних рекомендацій з удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, у теперішніх умовах маркетингове середовище змінюється дуже
інтенсивно, і наявна у менеджерів підприємства інформація швидко стає не актуальною. Це може призвести до
повільного реагування, що складається на ринку. При
зростанні кількості ринків які досліджуються пропорційно збільшується і кількість даних. Це провокує зайву
деталізацію і, як наслідок, відволікання від сутнісних
умов діяльності на закордонному просторі. Через особливості національних стандартів ведення статистичного
обліку, соціально-культурні відмінності, економічну
ситуації в країні, величезні обсяги інформації, можуть
містити певні суперечності й невідповідності [1].
Проблеми маркетингу, маркетингових досліджень,
їхнього взаємозв‟язку в Україні мають свої особливості.
На відміну від західних країн, в яких підприємництво

послідовно пройшло два базових підходи до формування
та дії ринкових механізмів – «ринок продавця» і «ринок
покупця». На відміну від них, наша економіка в процесі
ринкових реформ опинилася в досить специфічному
стані [2].
Маркетингові дослідження – це механізм управління,
що знижує до мінімуму ризик і нестійкість відносин на
ринку, можливість випуску товару без точного визначення цільової групи споживачів і, отже, неможливість
його реалізації [3].
Зокрема цілі маркетингового дослідження можуть
бути:
– пошуковими, тобто можуть передбачати збір даних,
що пояснюють проблему;
– описовими – передбачають опис певних явищ чи
процесів;
– експериментальними – передбачають
перевірку
гіпотези, наприклад, що зниження ціни на товар викличе
зростання споживання [4].
В процесі маркетингового дослідження реалізуються
такі функції:
– збір маркетингової інформації про ринок, споживачів, товарів тощо;
– аналіз і оцінка отриманої інформації, передача цих
відомостей до маркетингової системи;
– прийняття маркетингових рішень на основі зібраної
інформації, створення на її основі інформаційноаналітичної основи маркетингових рішень і планів [7].
Маркетингові дослідження розпочинаються з детального вивчення проблеми та створення плану дослідження
з метою пошуку найбільш адекватної інформації для
вирішення поставленої проблеми. Після цього збирають
релевантні дані та готують звіт, який надає дані щодо
аналізу отриманої інформації та рекомендації прийнятих
маркетингових рішень.
Про обов‟язковість ринкових досліджень говорить
той факт, що у США їх регулярно проводять більше 90%
промислових компаній і фірм сфери послуг, у ФРН і
Великій Британії – близько 75%. Для порівняння: в Україні –
не більше ніж 15% великих підприємств і фірм [6].
Відповідно до етапів дослідження, на яких застосовуються методи організації та методи реалізації
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досліджень, які в свою чергу включають методи збору
даних, зведення, групування, аналізу даних та інших [5].
До найпростіших методів нагромадження маркетингової інформації належить аналіз документів, тобто
дослідження фактів та статистичних даних на письмових, електронних, графічних носіях. Такий метод дослідження називають кабінетним, оскільки він передбачає
традиційний підхід до пошуку і упорядковування
інформації про ринки серед відкритих джерел інформації. Тому, серед усіх інших методів, він є найбільш
доступним і найменш затратним у грошовому виразі.
Висновки. Маркетингові дослідження – це систематизований процес збирання, накопичення, оброблення
та аналізу інформації, який відображає реальну внутрішню і зовнішню ситуацію. Метою якого є прийняття
чітких управлінських рішень для стабілізації, покращення
розвитку виробничої діяльності та зменшення ризику
при прийнятті цих рішень.
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UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
AS AN ALTERNATIVE TO A CENTRALIZED
MANAGEMENT SYSTEM
In this article the author aims to analyze the mechanisms for creating united territorial communities as an
alternative to the centralized management system. Research methodology is based on the principles of systematic,
scientific, authoritative objectivity, the use of general scientific methods, methods of empirical research and special
methods. The author concludes that the territorial community acts as a natural and unique social entity operating
within the spatial boundaries of the state, within which the natural and everyday needs and interests of residents of
certain territories of a systemic nature (municipal individual rights) are realized.
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The statement of a problem. The reform of local selfgovernment and territorial organization of government on
the basis of decentralization, conceptual principles of which
were approved in 2014 [21], and practical implementation of
which began in 2015, was among the most effective and
visible of the announced strategic reforms. Decentralization
reform aims at creating a modern local government system
in Ukraine based on European values of local democracy
development, empowering territorial communities with the
powers and resources to provide local economic development, providing high quality and accessible public services
to the population. Ensuring the interests of citizens in all
spheres of life in the respective territories should be basic for
the united territorial communities. It should be noted that
today, both at the theoretical and the legislative level, the
concept of "united territorial community" is absent, which
indicates the need for its research.
The purpose of the work – to analyze the mechanisms
of creating united territorial communities as an alternative to
a centralized management system.
Presenting the main material. Before exploring the
concept "united territorial community", it is necessary to
analyze the reason for its appearance at the present stage of
development of the state and to determine what doctrinal and
normative legal basis is possible for its definition.
The ratification of the European Charter of Local SelfGovernment by the Verkhovna Rada of Ukraine on July 15,
1997, enshrined the fundamental principles of the
organization and functioning of local self-government, made
it necessary to introduce European standards of municipal
management into the practice of Ukrainian local selfgovernment [5]. To this end, in 2014–2015, Ukraine adopted
a series of regulations to create the appropriate legal
framework to implement the European experience and
increase the capacity of local governments.
Thus, the main positional document on the reform of
local self-government, which defines its main tasks,
principles and stages, is the Concept of reforming local selfgovernment and territorial organization of power in Ukraine,
approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dates from
April 01, 2014 No. 333-2014-p (hereinafter – Concept) [21].
It is about the need to unite territorial communities that are
able to resolve issues of local concern, either individually or

through local governments. At the same time, this Concept
emphasizes the need to define a justified territorial basis for
the activities of local self-government bodies, which is
carried out with consideration to the administrativeterritorial structure, that consists of three levels: basic
(administrative-territorial units – communities), district
(administrative-territorial units – districts) and regional
(administrative-territorial units – Autonomous Republic of
Crimea, oblasts, Kiev and Sevastopol) [21].
The Law of Ukraine "On Local Self-Government in
Ukraine", adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine in
1997, stipulates that a territorial community is the
independent administrative-territorial unit, residents, united
by permanent residence within a village, settlement, city, or
voluntary association of residents of several villages with a
single administrative center. In addition, according to Article
1 of this Law, only rural communities had the right to
voluntary association: no such right was granted to local or
urban communities [9]. That is, territorial communities in
Ukraine have legal grounds to unite in one community for a
long time. Meanwhile, there was no real mechanism for the
process of integration of territorial communities at that time.
On the one hand, rural communities have the right to
associate, on the other hand, there are many unresolved
issues of such an association: how it is done, how to comply
with the principle of voluntariness of the association, besides
defining it in local referenda, where to raise funds for its
implementation in the context of significant deficit of rural
budgets and their scarcity, etc.
Therefore, the next step in the reform of local selfgovernment was the adoption in 2015 by the Verkhovna
Rada of Ukraine of the Law of Ukraine "On Voluntary
Association of Territorial Communities" [3], which initiated
the process of voluntary association of territorial
communities as part of the reform of local self-government
and territorial organization of authorities in Ukraine. Among
the executive orders we should also mention the approved by
the Cabinet of Ministers of Ukraine "Methods of Formation
of Capable Territorial Communities" [18]. It is these legal
acts that have defined and enshrined the way in which
community associations should be implemented in order to
be able to do so, and who would have the appropriate
resources, territory and facilities for social infrastructure,
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necessary for the effective implementation of the tasks and
functions assigned to their bodies.
Therefore, it will not be wrong to claim that the adoption
of the above mentioned acts and the processes of reforming
local self-government bodies have led to the emergence of
the concept of "united territorial community".
If you put the concept "united territorial community" into
components, you can get two – "united" and "territorial
community". In the context of this study, we will not focus
on the concept "united", but on another – "territorial
community", because it is, in our opinion, crucial in the
conception "united territorial community".
The concept of "territorial community" has been the
subject of research by many scholars. According to
O.V. Batanov, – territorial community is a primary local
government entity consisting of natural persons – permanent
residents (citizens of Ukraine, foreigners, stateless persons,
refugees, displaced persons), working on the territory of the
village (or voluntary association in a community of several
villages), settlements or towns, directly or through the
municipal structures formed by them, resolve issues of local
importance, have joint communal property, own real estate
in a certain territory, pay communes personal taxes and
system-wide individual territorial links [2, p.52].
M.P. Orzikh considered the territorial community as the
primary subject of local self-government – "the only social
substrate in the territory that has its own interests" [10],
which includes "citizens of Ukraine, foreigners, stateless
persons permanently residents either working in the territory,
or own real estate in the territory, or pay local taxes and
fees" [11].
M.O. Baimuratov proposes to consider a territorial
community (local community) as "an aggregate of natural
persons residing in the respective territory and
interconnected with territorial-personal ties of a systemic
nature" [1, p.8].
The Encyclopedia of Public Administration provides the
following interpretation: "... the territorial community is a
community of people united by a variety of stable formal
and informal ties, which are conditioned by cohabitation
within a village, settlement, city ..." [8, p.112].
A number of applicable regulations also contain
definitions of the concept "territorial community". In
particular, the Article 140 of the Constitution of Ukraine
states that local self-government is the right of a territorial
community – residents of a village or voluntary association
in a rural community of residents of several villages, towns
and cities – independently to resolve issues of local
importance within the Constitution and laws of Ukraine
directly and through local authorities: village council,
settlement council, city council and their executive bodies
carry out local self-government [7].
In the Article 1 of the Law of Ukraine "On Local SelfGovernment in Ukraine" provides definition to a territorial
community – these are residents united by permanent
residence within a village, settlement, city, which is an
independent administrative-territorial unit, or voluntary
association of residents of several villages, which have a
single administrative center [20].
According to the Articles 5 and 6 of the said Law the
territorial community of a village, settlement, city is
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determined by the primary subject of local self-government,
the main carrier of its functions and powers, and is included
in the system of local self-government [20].
Thus, the analysis of the doctrinal definitions and
normative consolidation of the notion of "territorial
community" gives grounds to claim that it is considered as a
primary subject of local self-government, which takes a
direct or indirect part in solving issues of local importance.
These generalizations are not criticized, but they do not
reveal the aspect that the territorial community is a multistructural concept. O.V. Gade drew attention to this in her
work "Types of Territorial Communities in Ukraine and
Features of their Legal Status: General Characteristic". She
pointed out that the decisive factor by which the legislator
divides territorial communities into types is the
administrative-territorial structure of our state in accordance
with the provisions of the Basic Law and the Law of Ukraine
"On Local Self-Government in Ukraine", and therefore
indicates the existence of three of them: territorial
community of a village or voluntary association of a
population of several villages; territorial community of the
village; territorial community of the city [4].
Complementing and developing the opinion of
O.V. Gade, taking into account that the Law of Ukraine "On
Voluntary Association of Territorial Communities" by
entities of voluntary association of territorial communities
defines territorial communities of villages, settlements and
cities (Part 1, Art.3), in addition to the above, you can point
to the existence of two other types of territorial
communities: voluntarily united in one territorial community
settlement community and voluntarily united in one
territorial community urban community. Moreover,
according to Part 2 of the Article 3 of the said Law, the
united territorial community, the administrative center of
which is designated a city, is a city territorial community, the
center of which is defined a settlement, – a settlement, the
center of which is defined a village, – rural.
To summarize, it can be said that the legislation now
fixes the possibility of creating voluntary associations of
territorial communities only at the level of the primary links
of the administrative and territorial structure of the country,
namely: at the level of villages, settlements and cities. The
concept behind the creation of a new territorial basis for the
activity of local self-government bodies is justified by this,
and the key point in this is the formation of its basic level –
the level of communities capable and able to solve
independently the issues of local importance that are
achieved through their integration [21].
Therefore, it will not be wrong to claim that the current
realities related to the processes of reforming local selfgovernment and territorial organization of government are
forming a new approach to the understanding of "territorial
community", considering it through the prism of division of
the country into administrative-territorial units, and this, in
its turn, forms a completely new concept of "united
territorial community", which is considered as the primary
administrative-territorial unit and the basic link of the
administrative-territorial structure of Ukraine.
The legal basis for the association of territorial
communities are the Laws of Ukraine "On Local SelfGovernment in Ukraine", "On Voluntary Association of
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Territorial Communities", "On Cooperation of Territorial
Communities", the Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine "On Approving the Methodology of Forming Able
Territorial Communities", and also the Budget and Tax
Codes of Ukraine and other legal acts. Recently, numerous
issues of forming able-bodied communities have been
actively debated by media professionals, roundtable
meetings and other forms of community involvement
(including scientific) to discuss pressing issues of local
development and local government reform. At the same
time, publications on this issue are limited to clarification of
the provisions of the legislation and the relevant comments
thereto, and there is in fact no scientific research on the issue
of integration of territorial communities [6, p.94].
The development of a modern system of local selfgovernment, in particular through the consolidation of
territorial communities, on the principles of decentralization
of powers, subsidiarity, de-concentration of resources,
harmonization of national, regional and local interests
requires further improvement of the current legislation and
comprehensive approaches to relevant issues of ensuring the
life of the united territorial community in all spheres of
public life.
The process of formation of the united territorial
communities has started to identify problems that require
legislative or normative regulation.
Among the main issues that needed legislative regulation
to stimulate the further formation of the united territorial
communities at an early stage are the:
– settlement of the issue of change of boundaries of the
districts in case of merging of territorial communities of
neighboring councils, the boundaries of jurisdiction of which
are located in neighboring districts;
– determination of an acceptable procedure for joining
territorial communities to the already established able united
territorial communities;
– transfer of state-owned land outside the settlements to
the ownership of the united territorial communities and
determine the procedure for such transfer;
– empowerment of local self-government bodies of the
united territorial communities with powers to dispose stateowned land outside settlements;
– resolving the issue of the development of town
planning documentation for the united territorial
communities (planning schemes of the territory), granting
the corresponding powers to the united territorial
communities;
– improvement of the legal status of the starosta of the
village, settlement.
Thus, in 2016, a Resolution of the Cabinet of Ministers
of Ukraine "On Amendments to the Methodology of
Forming Able Territorial Communities" [20] was adopted,
which regulates the issue of amendments to the prospective
plans for the formation of territories of communities of
regions, submission of such changes for consideration by the
Government, as well as official confirmation the composition
of the united territorial communities included in the
respective perspective plan.
Significant improvement of legislative regulation of the
process of formation of the able territorial communities took
place in 2017:

– the Law of Ukraine was adopted "On Amendments to
Some Legislative Acts of Ukraine Regarding Voluntary
Association of Territorial Communities" [15]. The Law
introduced a procedure for voluntary accession to an already
established united territorial community, specified the
requirements for recognition of a united territorial
community as capable. The Law should facilitate the
formation of united territorial communities in accordance
with the approved Perspective plans, since it provides that in
the case of refusal of the council of united territorial
communities to give consent to join another territorial
community on its initiative, the Cabinet of Ministers of
Ukraine may revoke the decision on recognition of
capability of such a community;
– the Law of Ukraine was adopted "On Amendments to
Some Legislative Acts of Ukraine Concerning Features of
Voluntary Association of Territorial Communities Located
in the Territories of Adjacent Areas" [16]. The Law
establishes a mechanism for the creation of united territorial
communities, which includes territorial communities of
neighboring administrative districts and the possibility of
creating united territorial communities, the center of which
is a city of regional importance;
– the Law of Ukraine was adopted "On Amendments to
Some Laws of Ukraine on the Status of Starosta (the Head)
of the Village, Settlement" [14]. The Law improved the
functioning of the Institute of Starosta in the united
territorial communities, clarified the legal status of the
Starosta, defined its powers and forms of accountability and
responsibility to the community and local council of the
respective united territorial community. The Law defines the
notion of the Starostynskyi District by amending the Law of
Ukraine "On Local Self-Government";
– the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of
January 31, 2018 No. 60-r "The Issue of Transfer of Land
Plots of Agricultural Purpose of State Ownership to the
Communal Property of the United Territorial Communities"
[12], which came into force on 31.01.2018, defined the
mechanism of transfer into ownership of land to the unified
territorial communities, including land outside settlements.
Prior to the transfer of state-owned agricultural land to the
communal property, the disposal of agricultural land during
use (exclusively through auctions) or property, to be carried
out in agreement with the united territorial communities and
after their decision has been taken.
The transfer of state-owned agricultural land into
communal property of the respective united territorial
communities will enable the local government budgets to be
clearly and transparently generated in terms of land
payments and will encourage the territorial communities to
voluntarily unite them.
– the Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of
Ukraine Concerning the Acquisition of Powers of the Head
of the Village, the Head of the Settlement, City Mayor" was
adopted [13], which amended the Laws of Ukraine "On
Local Self-Government" and "On Local Elections"
concerning the normalization of the issue of acquiring the
authority of the Head of the Village, the Head of the
Settlement, City Mayor;
– the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the
Resolution [17] on the remuneration system for local
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government officials. The Resolution provides for: a
significant increase in the salaries of local self-government
officials, they are coordinated with the salaries of civil
servants; restoration in the village, village councils and their
executive bodies of a bonus for high achievements in work;
streamlining of remuneration in the village, village councils
and their executive bodies, representing united territorial
communities; clarification of the order of bonuses, setting of
bonuses;
– the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the Decree
“On Approving the List of Able United Territorial
Communities in Which the First Elections of Deputies of the
Village, Settlement, City Council and the Corresponding the
Head of the Village, the Head of the Settlement, City Mayor
Took Place in 2016” [19]. The Government approved the list
of able united territorial communities for regulatory support
of transition to direct intergovernmental relations with the
State Budget of Ukraine of the united communities, which
held the first local elections in 2016. Also, by its Decree
No. 159-r of March 14, 2018 “On Recognizing the Ability of
United Territorial Communities”, the CMU defined the list
of new able territorial communities.
Conclusions. Therefore, the territorial community acts as
a natural and unique social entity operating within the spatial
boundaries of the state, within which the natural and
everyday needs and interests of residents of certain
territories of a systemic nature (municipal individual rights)
are realized.
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ОБ’ЄДНАННІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
В даній статті автор ставить за мету проаналізувати механізми створення об‟єднаних територіальних громад
як альтернативу централізованої системи управління. Методологія дослідження базується на принципах
системності, науковості, авторської об‟єктивності, на використанні загальнонаукових методів, методів емпіричних
досліджень та спеціальних методів.). Автор приходить до висновків, що територіальна громада виступає
природним і єдиним соціальним утворенням, що діє у просторових межах держави, у рамках якої реалізуються
природні й повсякденні потреби та інтереси жителів певних територій системного характеру (муніципальні права
особистості).
Ключові слова: об‟єднані територіальні громади, реформа місцевого самоврядування, децентралізація.
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TO THE DEFINITION OF THE ESSENCE
OF THE GLOBAL SOCIETY AS A TRANSFORMATION MODEL
OF SOCIAL ORGANIZATION
The article analyzes the global society as a transformational model of social organization. The most famous
contemporary concepts of the world society, including the theory of the global political system of the American
scientist George Modelski, the concept of I. Wallerstein and J. Modelelski, developed by the American political
scientist Joshua Goldstein, are investigated. The triple structure of all world-systems according to conceptual
provisions of I. Wallerstein's theory is presented. The three most important elements of the concept of the
"capitalist world-system" are identified, in particular, the single market, the network of state and interstate
structures, the value-added allocation, indirectly, by the universal three-fold construction of the world-system.
The structural elements of the global political system, namely the world state, its rival and other global states,
are analyzed. The basic requirements for the acquisition of the status of a global state by a global state are
given. The basic views of Zb. Bzhezinskij, including alternatives to American hegemony are analyzed. The views
of M. Delyagin, who made an attempt to develop a holistic theory of globalization, are considered.
Key words: globalization, world society concepts, global political system theory, world leadership, world
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The statement of a problem. In order to determine
the main directions of domestic and foreign policy, it is very
important to at least have a rough idea of the situation
several years in advance, and even better decades. For this
purpose, various theories are created, which, on the basis of
an analysis of historical events and facts, seek to find out
certain patterns and trends of the development of society in
order to predict the future. In the modern world of social
science, an important place is occupied by theories that make
humanity their object as a whole, as a single entity, that is,
exploring global (world) society.
The problem of global society has been explored by many
scholars, among them Zb. Bzhezinskij [2], O.G. Bilorus [1],
I. Wallerstein [4], J. Goldstein [4; 8], M.G. Delyagin [3],
D.G. Lukyanenko [1], J. Modelsky [4; 8], A.B. Rakhmanov
[4], S.I. Sokolenko [5], S.L. Udovik[6] and others.
The aim and the objective of the article is to research global
society as a transformational model of social organization.
The statement of the main material. Among such
concepts, the most prominent place is the world-system
theory of the famous American scientist Immanuel
Wallerstein. One of the most famous modern concepts of
world society is the theory of the global political system of
American scientist George Modelski. A large-scale attempt
to synthesize the theory of cyclical development of the world
community, including the concept of I. Wallerstein and J.
Modelski, presented in the theory of cycles of the world
system, developed by the American political scientist Joshua
Goldstein. Zbigniew Brzezinski, a recognized classic of
modern political science, expresses his view on the
development of the world community [2]. Among the works
of Ukrainian scientists dedicated to this issue we want to
note the work of the author team headed by O. Bilorus [1]
and also the works of S. Sokolenko [5] and others.

The vast majority of work focuses on the problem of the
struggle for world leadership between the most powerful
nations. Some researchers tend to consider this the driving
force of history. Unfortunately, not much research is devoted
to survival strategies and tactics for countries that do not
claim to be hegemonic. On this basis, we set out to explore
the existing theories of global society development and, on
the basis of their synthesis, to identify constructive ideas that
could be useful for modern Ukrainian state-building.
The work of the Russian researcher A. Rahmanov gives a
brief overview of the theories of I. Wallerstein, J. Modelelsky
and J. Goldstein and their comments. Conceptual provisions
of the theory of I. Wallerstein the Russian researcher states as
follows [4, p.85-94]. The primary unit of social analysis is the
social (historical) system, which is subdivided into minisystems (unstable social systems with a homogeneous culture
(tribes, unions of tribes of primitive farmers, pastoralists,
hunters, etc.) and world-systems (hereinafter WS). WSs are
culturally diverse social systems and are subdivided into
world-empire and world-economy. World empires are characterized by solid political centralization – the main task is to
collect tribute from direct producers and redistribute it through
the army and bureaucracy. These included Ancient Egypt, the
Roman Empire, the Ottoman Empire, Russia until 1861. The
world economies are based on a broad and inclusive division
of labor and a developed market, and they differ from the
world empires by the absence of a political center.
All WSs have a triple structure: core, semi-periphery and
periphery. The nucleus is formed by the countries occupying
a privileged position in the SS, the periphery is the most
privileged, the semi-periphery is the regions occupying an
intermediate position between the nucleus and the periphery.
The core of the WS is characterized by high
concentration of capital and highly skilled labor, high-tech
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industries, intensive and differentiated trade, high level of
development of science and education, the presence of a
powerful state and bureaucracy, the developed social
differentiation and division of labor, the presence of a
developed civilization. Work has been free in the nucleus of
the world economy since its inception. The periphery is
characterized by low concentration of capital, the advantage
of family and forced labor, the production of raw materials,
semi-finished and consumer goods, the underdeveloped
division of labor, a weak state and bureaucracy, rural
civilization. The hemisphere is characterized by a buffer,
intermediate position between the nucleus and the periphery.
The WS is a complex complex of social relations: the
bourgeoisie of the nucleus and the semi-periphery of "its"
proletariat and the proletariat of the lower levels is exploited,
the rivalry between the bourgeoisie of the nucleus and the
bourgeoisie of the semi-periphery for control over the work
of the proletariat of the semi-periphery and the periphery,
etc. At the same time, the whole non-bourgeois population
of the nucleus is a partner in the exploitation of the semiperiphery and periphery proletariat. In connection with this,
the most oppressed groups of the WS are found in the lower
periphery and the semi-periphery, as well as the emigrant
group in the core countries. Exploitation is intertwined with
national oppression. Consequently, the great revolutions of
the XX century in Russia, China, Vietnam and Cuba.
Therefore, racism and chauvinism, on the one hand (at the
core), on the other, nationalism, which stands for the
defensive ideology of the oppressed layers of the periphery
and periphery countries.
Wallerstein identifies the three most important elements
of the WS. First, the single market. Secondly, a network of
state and interstate agencies designed to transform the free
functioning of the market for the benefit of the core
countries. Third, value-added is mediated through the
universal three-pronged SS construction: capitalist-masterproletarian, upper classes – middle classes – lower classes,
nucleus – semi – periphery – periphery, right – center – left,
etc. In the core countries, democratic states with a liberal
politics and ideology that meet the task of minimizing social
spending dominate. In the periphery and semi-periphery
countries, authoritarian and semi-authoritarian regimes,
which are necessary to maintain order in a deprived social
environment.
At the end of XX century the core of the WS included the
United States, England, Germany, France, Italy, and Japan. The
semi-periphery consisted of the capitalist (Norway, Spain,
Canada, Portugal, Australia, New Zealand, Brazil, Mexico,
Turkey, Israel, Egypt, India, Indonesia, South Africa, etc.)
and the socialist (USSR and Soviet bloc countries, China,
Vietnam, etc.) countries. The periphery included the poorest
countries in Asia, Africa and Latin America.
Wallerstein's theory of world-system analysis led to the
emergence of an influential international scientific school
(S. Amin, J. Arrigi, T. Hopkins, K. Chase-Dunn, etc.). His
theory was one of the effective attempts to synthesize the
concepts of linear and civilization typology of the historical
process.
However, world-system theory has been severely
criticized for its characteristic abstract, expanding
understanding of capitalism, the absolutization of trade,

finance and politics. She was criticized in the lack of clarity of
key concepts, economic reductionism, schematism,
teleologism and contradictions [4, p.85-94].
The following in A. Rakhman's work deals with the theory
of the global political system by J. Modelski [4, p.94-111].
Modelski in developing his theory relied on the methodology
of structural and functional analysis of T. Parsons, the ideas of
A. Smith, O. Comte, J.Mill, K. Marx, M. Weber. Modelsky
focuses on the higher, global level of the political subsystem
of the world social system. Modelski calls it a global political
system (global political system), a global political system, a
global systemic process. It defines this system as follows:
"The global political system (or, in short, global politics) is a
functionally specific set of relationships characterized by the
existence of a certain level of problems and associated with
organized collective action at the global level." J. Modelski
and W. Thompson define the global political system as "the
joint activity of people at the global level to realize common
interests or produce public goods, that is, in Parsons's words,
for the collective pursuit of collective goals" [8].
The main structural elements of the global political system
are the world power, its rival and other global powers. The
world power is the most powerful and influential among the
global powers. In different periods of history, Portugal (the
XVI century), the Netherlands (the XVII century), the United
Kingdom (the XVIII–XIX centuries) and the USA (the XX
century) acted in this role. The world power is the leader of
global politics.
Global powers are states that occupy an important position
in the global political system and play a key role in it.
Portugal, Spain, France, the Netherlands, the United
Kingdom, Russia (USSR), the United States, Germany and
Japan have acted as global states in different historical epochs
during the functioning of the global political system.
The challenger is the main contender for the role of a
world power in competition with it. The most fierce and
dramatic form is the competition between a world power and a
rival in global wars. As rivals Spain, France, Germany acted
in different periods of history.
To obtain the status of a global state, it is necessary,
according to Mondelsky, to spend at least 5% of the world's
spending on naval needs and to have 10% of the world's naval
power. In fact, this is the only clear criterion that Modelski
proposes for defining global states. The naval power factor of
a world power in the heyday fluctuates around 0.5 (the state
had 50% or more of the total naval power of all countries in
the world). Modelsky considers land power an attribute of
regional powers.
Modelsky points out that, in order to become a global
state, the status of a world power requires: 1) a favorable
geographical position, most of all island or peninsula (like
Wallerstein, Modelsky believes that the winner in the
competition for leadership in global politics between maritime
and land); 2) a stable, open society; 3) advanced economy;
4) political and strategic organization of global claims.
The global political system evolves on a cycle-by-cycle
basis. Portugal's major contribution to global development
was the exploration of the world (geographical discoveries)
and shipbuilding; the main contribution of Britain in its first
cycle (18th century) was in political and economic liberalism,
in its second cycle (19th century) – in the industrial
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revolution. The main innovation of the United States in the
XX century consisted of "the creation of a huge, versatile and
self-renewing educational and scientific-technological
complex," otherwise, the development of an extensive
infrastructure of education, science and technology.
The theory of cycles of the world system of the American
political scientist Joshua Goldstein Russian researcher
A. Rakhmanov presents as follows [4, p.111-127]. The
greatest influence on Goldstein had the ideas of Kondratiev,
Brodel and Wallerstein. He outlined his theory in the book
Long Cycles. Prosperity and War in the Modern Age [7].
Goldstein, like Wallerstein and Modelski, proceeds from
the fact that the true basis of social existence in the last few
centuries is the world system of states as an indivisible,
indissoluble integrity. The most important aspects of the world
system are the world economy and world politics. In
economic relations, the world system is characterized by
unequal geographical division of labor between the core (core;
producers of industrial products), ie the community of the
most developed countries, and the periphery (producers of raw
materials), ie the community of backward countries. In
political relations, the world system is characterized by the
systematic use of violence to support the existing regime of
power relations, as well as to change these relations. These
relations are the domination of the kernel countries over the
periphery of the world system and the struggle for domination
in the kernel of the world system between its leading powers.
A key element of the world system is its leading state is
the hegemonic power. An American scientist gives her the
following definition: "The hegemonic state is a kernel state
that has an undeniable economic and military superiority
among the kernel states and, therefore, is capable of
influencing the functioning of the international system to a
great extent" [7, p.5]. Economic hegemony presupposes the
consolidation of the world economy around the hegemonic
state, its production, trade and financial domination in the
world system. Political hegemony means the military
domination of a hegemonic state over other states. Goldstein
pointed out that hegemons were Netherlands in the XVI
century, in the XIX century – Great Britain, and since the
middle of XX century the United States.
Goldstein emphasized the commonality of his cyclic
theory with Modelski. In examining the specific
circumstances of the three cycles of hegemony, Goldstein
draws on historical material contained in the works of
F. Brodel, and especially I. Wallerstein.
Goldstein uses the concepts "core" and "periphery",
defining them clearly and without specifying the
composition of these zones of the world system, but it lacks
a very important concept for Wallerstein concept of "semiperiphery". Another disagreement is that Goldstein, like
Modelski, dates the beginning of the world system to the end
of the XV century, not to the middle of the XVI century,
which was characteristic of Wallerstein's concept, and
accordingly the first hegemonic state Goldstein sees in
Venice, which was, however, a trade but not a military
hegemon of the world (Euro-Mediterranean) system. The
end of the XV century was marked by the event of the
trading hegemony of the Venetian Republic. Therefore, the
first cycle of the world system began in a situation of weak,
fuzzy hegemony.
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The decisive drawback of Wallerstein Model, and
Goldstein's theories, according to A. Rahmanov, is that the
unity of the emerging world is, in essence, not actually
explored at the level of the mode of production. US
scientists consider the world system mainly only at the level
of politics and superficial spheres of economy – trade,
finance. According to the Russian researcher, the true source
of development of the emerging global society is a new
world mode of production.
The fundamental shortcomings of these theories are
evident in their short-term projections. In particular, the
concept of the declining US leadership in the world system
at the end of the 20th century proved to be unjustified. Now,
at the beginning of the 21st century, we see the opposite.
Predictions in the global world of a united Europe, Japan or
the USSR proved to be wrong, as did the prediction of
rivalry in the early 21st century between the US and the
USSR, made in 1987 (Modelski) or in 1988 (Goldstein).
However, these shortcomings do not preclude the fruitful
fruitfulness of many ideas Wallerstein, Model and Goldstein.
Their concepts can and should be used to explore the processes
of global society. (And the interpretation by American scholars
of global society as a structure is necessary for the transition
to its consideration as a system [4, pp.111-127]).
The subject of the greatest attention of the classic of
modern political science by Zbigniew Brzezinski is the
alternatives to American hegemony: power is based on
power, or leadership is based on consent. The scholar
strongly chooses leadership, paradoxically combining
hegemony and democracy as the two levers of governing the
world [2]. Analyzing the capabilities of all the major players
on the world stage, the political scientist concludes that the
United States remains the only country capable of keeping
the world from chaos.
S. Udovik's monograph deals with the processes of
globalization in the modern world [6]. The author also
presents a historical analysis of these processes in historical
and historical-psychological aspect, as well as considers the
concepts of globalization. In particular, the scholar notes that
in attempting to describe the processes occurring in the
Western world and in promoting the concepts of late
capitalism (Mandel, 1975), modernism (Gidens, 1990),
reflexive modernism (Buk, 1992), or postmodernism
(Harvej, 1989) with some difficulty.
In the work of the Ukrainian economist S. Sokolenko
notes that with the consistent strengthening of the new
economy, the usual national-state scheme of world order
began to turn into a geo-economic material environment,
characterized by a constant change of processes related to
the world division of labor in industrial activity, the use of
intellectual and natural resources. The scientist not only
researches and analyzes the sources of the emergence of new
production systems, the prerequisites for their formation,
tendencies of their development, the determinants of their
competitiveness, but also shows how the methods of cluster
analysis and energy in the real world, both in industrial and
developing countries [5].
Conclusion. Based on the study, we can conclude that
global world processes can not be incorporated into any one
theoretical direction. The Ukrainian state cannot stand aside
from the processes that take place in the world, not to remain
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on the sidelines of civilization, but to take a worthy place
among equals. To do this, it is necessary to take into account
the world historical experience of the strong countries in the
formation of the political system of the country, economic
relations, cultural development, ideological support. Right
now is a good time for such changes.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
У статті проведено аналіз глобального суспільства в якості трансформаційної моделі соціальної організації.
Досліджено найвідоміші сучасні концепції світового суспільства, зокрема теорія глобальної політичної системи
американського вченого Джорджа Модельскі, концепції І. Валлерстайна і Дж. Модельскі, розробленої американським
ученим-політологом Джошуа Гольдстайном. Подано потрійну структуру усіх світ-систем за концептуальними
положення теорії І. Валлерстайна. Виділено три найважливіші елементи концепції «капіталістичної світ-системи»,
зокрема єдиний ринок, мережа державних і міждержавних структур, присвоєння доданої вартості опосередковано
універсальною трьохланковою побудовою світ-системи. Проаналізовано структурні елементи глобальної політичної
системи, а саме світова держава, її суперник і інші глобальні держави. Наведено основні вимоги для набуття
глобальною державою статусу світової держави. Наведено основні погляди Зб. Бжезинського, зокрема
альтернативи американської гегемонії. Розглянуто погляди М. Делягіна, який зробив спробу розробити цілісну
теорію глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, концепції світового суспільства, теорія глобальної політичної системи, світове
лідерство, світ-система, периферія, напівпериферія, світова держава, суперник.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Авторами розглянуто поняття «зовнішньоекономічна діяльність» в історичному ракурсі, як однієї із сфер
ринкового господарства і базові засади: міжнародний поділ праці, національна економічна обусобленість
учасників зовнішньоекономічної діяльності; функціонування світового фінансового ринку, дія основних
економічних законів, встановлення світового інформаційного ринку. Також розглянуто основні форми
зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні. Проведена оцінка історично першої форми –
міжнародної торгівлі (подано статистичний аналіз за певний період), значення експорту в країни ЄС.
Грунтовно проаналізовано дані і структуру експорту та його значення в країни ЄС за видами продукції.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, сировина, продукція, вартість,
операція, потенціал, структура.
Постановка проблеми. Інтегрування економіки
України у світове господарство підвищує роль та значення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств. На протязі кількох останніх років вітчизняному
експорту притаманні суттєві зміни. В результаті підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС Україна
втратила найбільший ринок збуту – Російську Федерацію.
У зовнішньо-економічній діяльності переважає низькотехнологічний експорт, а така модель, як відомо, є вразливою до змін кон‟юнктури світового рику. Проте саме
такі умови, на наше переконання, відкривають для
України нові можливості трансформації.
Вивченню теорії зовнішньоекономічної діяльності
присвятили свої праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені:
А. Баскакової, Г. Вознюка, О. Давидов, Г. Дроздової,
А. Загороднього, С. Захаров, Ю. Козак, Ю. Макогон,
О. Максимець, Я. Машталір, С. Мочерного, В. Хорошковський, П. Орлов, М. Жук, О. Кіреєв, О. Кредісов,
В. Єрмаченко, М. Афанасьєв, Л. Українська, Л Кутідзе,
Г. Теф, П. Кругман, М. Обстфельд, Б. Шлюсарчик,
П. Ліндерт та ін.
Мета роботи полягає у дослідженні сучасного стану
зовнішньоекономічної діяльності України.
Виклад основного матеріалу. На думку багатьох
вчених, поняття «зовнішньоекономічна діяльність» (ЗЕД)
з‟явилось в Україні з початком економічної реформи,
в 1987 р. Одним з головних напрямків цієї реформи була
децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права прямого виходу на зовнішній ринок і
стимулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності
на рівні господарських суб‟єктів.
Згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність», ЗЕД – це діяльність суб‟єктів господарської
діяльності України та іноземних суб‟єктів господарської
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними,

що має місце як на території України, так і за її межами.
Зовнішньоекономічна діяльність є однією із сфер
ринкового господарства і базується на таких засадах:
 міжнародний поділ праці;
 національна економічна обусобленість учасників ЗЕД ;
 дія основних економічних законів;
 конкуренція товарів і послуг, продавців і покупців;
 формування світових товарних ринків, де здійснюється купівля-продаж товарів;
 функціонування світового фінансового ринку;
 формування світового ринку праці, що потребує
врахування сучасних міграційних потоків робочої сили;
 встановлення світового інформаційного ринку;
 існування специфічних міжнародних інститутів;
 можливість формування монопольних об‟єднань [1, с.77].
До основних видів зовнішньоекономічної діяльності,
які здійснюються в Україні належать: експорт та імпорт
товарів, капіталів та робочої сили, кредитування, науковотехнічна співпраця, створення спільних підприємств,
реалізація проектів на компенсаційній основі, культурна
співпраця, туризм тощо.
При проведенні міжнародного бізнесу компанії вибирають одну з різноманітних форм господарських операцій.
Серед зазначених видів зовнішньоекономічної діяльності історично першою та домінуючою є міжнародна
торгівля, тобто міжнародний обмін продуктами і послугами – результатами національної праці.
За даними Держстату України на протязі 2018 року
ЄС залишався основним торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами
41,1% від загального обсягу торгівлі України.
За цей період загальний обсяг торгівлі товарами та
послугами між Україною та ЄС склав 47,3 млрд дол., що
на 9,2% більше порівняно з 2017 роком (рис.1).
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Рис.1 Експорт товарів та послуг України,
2008–2018 рр. млрд.дол.
Побудовано на основі [2; 3].
Україна експортувала товарів на 47,3 млрд. дол. США
у 2018 році. Ця сума в доларах відображає зниження –
12,1% в порівнянні з 2014 року, проте спостерігається
підвищення показника з 2017 по 2018 на 9,1%. На підставі
оцінок Світової книги Центрального розвідувального
агентства, експортні товари України плюс послуги
становлять 47,9% від загального обсягу виробництва
України або валового внутрішнього продукту [3]. Слід
звернути увагу, що загальна вартість експортованих
товарів і послуг включає значну частку реекспорту.
В 2018 році найвищі показники показали такі групи
експортних товарі на рівні коду гармонізованої тарифної
системи (HTS), що складається з 2 цифр: Залізо, сталь:
9,9 млрд. дол. США (21% загального експорту); Зернові:
7,2 млрд. дол. США (15,3%); Тварини / рослинні жири,
олії, воски: $ 4,5 млрд. (9,5%); Руди, шлаки, зола:
3 млрд. дол. США (6,4%); Електричні машини, обладнання: $ 2,9 млрд. (6,2%); Насіння: 2 млрд. дол. США
(4.1%); Машини, включаючи комп‟ютери: $ 1,7 млрд.
(3,7%); Деревина: 1,5 млрд. дол. США (3,2%); Відходи
харчової промисловості, корми для тварин: $ 1,2 млрд
(2,6%); Чавуну або сталі: $ 1,1 млрд. (2,4%) [4].
Не зважаючи на негативні показники за останні роки
є ряд галузей які показують стрімке збільшення експорту в 2018. Вироби із чавуну або сталі є найбільш
швидко зростаючими продуктами експорту. Їхні показники збільшилися на 25,1% ніж у 2017 році. Це зумовлено тим що Україна має високий позитивний чистий
експорт у міжнародній торгівлі залізом і сталлю. У свою
чергу, ці грошові потоки вказують на сильні конкурентні
переваги України за категоріями металевих матеріалів.
На другому місці за зростанням експорту є українське дерево, яке зросло на 24%. Постачання українських відходів харчової промисловості та кормів для
тварин посідають третє місце за величиною за рахунок
розширення 16,6% [5].
З більш гранульованого рівня кодів гармонізованої
тарифної системи, що складається з чотирьох цифр,
соняшникова олія є найціннішою експортованою продукцією України на рівні 8,7% від загальної кількості.

На другому місці – кукурудза (7,4%), що припадає на
пшеницю (6,3%), залізні або нелеговані сталеві вироби
(також 6,3%), залізні руди та концентрати (6,1%), гарячекатане або нелеговані сталеві вироби (4,6%), ізоляційний провід або кабель (3,1%), чавун (2,2%), насіння
ріпаку або рапсу (2,1%), потім залізні феросплави (також
2,1%) [3].
Однак за останні роки є ряд галузей які показують
негативні показники експорту відносно 2012–2014 років.
До них відносяться: Мінеральні палива, включаючи нафту
13,6%; Машини, включаючи комп‟ютери: 18,6%; Транспортні засоби: 7,1%; Електричні машини, обладнання: –
61,1%; Пластмаса, пластмасові вироби: – 4,8%; Фармацевтика: – 9,9%; Гумові, гумові вироби: – 12%; Оптичні,
технічні, медичні апарати: – 25,6% [7]. Такі показники
зумовлені застарілості технології та методів виробництва в даних галузях. Собівартість цих продуктів є вищою
ніж аналогічних продуктів на світовому ринку, що
робить їх менш конкурентоспроможними. Така ситуація
привела до зменшення попиту на дані товари.
Уже на протязі 20 років основою експортного
потенціалу України є аграрна промисловість. Динаміка
агропромислового експорту демонструвала аналогічний
тренд як і решта експортних товарів, проте темпи
скорочення агропромислового експорту були меншими
ніж загального і, не дивлячись на спад після кризових
2012–2013 років, зростання поставок спостерігалось вже
у 2016 році. Історично рекордний обсяг агропромислового експорту спостерігався у 2012 році, він склав порядку
17,9 млрд дол. Проте цей показник було перевершено –
за результатами 2018 року було реалізовано закордон
агропромислового продукції на 18,6 млрд. дол. Таким
чином, за останні 10 років експорт агропромислової
продукції з України виріс в два рази [8].
За останні 5 років частка продукції АПК у структурі
експортної виручки України зросла з 31% у 2014 році до
39,3% у 2018. Проте варто зазначити, що основу аграрного експорту все ще становить експорт сировини, а
саме продукція рослинного походження – пшениця,
кукурудза, ячмінь та соєві боби. Частка цієї продукції
в структурі становить порядку 55% [9].
Левову частку в аграрному експорті займає соняшникова олія, обсяг її реалізації за 2018 року склав
4,1 млрд. дол. США. Україна вже декілька років поспіль
є світовим лідером з виробництва і експорту соняшникової олії. Решту ключових позицій займають зернові
культури (кукурудза, пшениця, ячмінь), а також олійні
(соєві боби) і продукти переробки олійних (макуха
соняшникова) [3]. Ці продукти становлять 81% всього
експорту агропромислових продуктів з України.
Після втрати традиційних ринків збуту (ринки Російської Федерації) в 2014 році важливе значення для України
мають нові ринки збуту, які перекриють фінансові
втрати минулих років. В 2018 55,8% українського
експорту було доставлено в країни ЄС, 31,7% –
азіатським імпортерам. Україна відвантажила ще 8,7%
товарів до Африки, 2,8% до Північної Америки, 0,6% до
Латинської Америки, 0,1%, до Австралію та Маршаллових островів [4] (Рис.2).
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Рис.2. Переорієнтація експорту товарів з України впродовж 2008–2017 рр., млрд.дол.
Джерело: побудовано на основі [2; 3; 4]
З 2014 року відбулася і зміна основних ринків збуту.
Однак тепер основними ринками збуту є Індія, Китай,
Раніше більша частина експортувалася в країни СНД.
Туреччина, Саудівська Аравія та країни ЄС [8] (Рис.3).

Рис.3. Топ-10 ринків збуту української продукції в 2018 році, млн. дол.
Джерело: побудовано на основі [2; 8].
Протягом І квартал 2019 року зросли поставки
готові українські товари з більшою доданою вартістю
українських товарів до Австралії та Океанії – на 288,1%;
легше прориваються на ринки ЄС, ніж напівфабрикати з
Америки – на 62,0%; Європи – на 30,6%; СНД – на
нижчою доданою вартістю. Наприклад, вироби з чорних
15,8%; Азії – на 12,8%; Африки – на 8,6% [2]. В цілому,
металів з 2016 по 2019 роки зросли на 38,9%. Експорт
експорт України, у тому числі в інші частини світу, значно
добрив з України до ЄС скоротився майже на 67% з 2016
нижчий від попередніх піків у 2008 або 2013 роках.
по 2019 рік, тоді як неорганічні хімічні продукти
Як можна побачити із статистичних даних ЄС –
скоротилися на 20,4%. Натомість зростають поставки
найбільший торговельний партнер України. Експорт
української хімічної продукції з більшою доданою вартоварів до країн ЄС склав $14,2 млрд і зріс на 30,3% (або
тістю та більшою енергоефективністю: фармацевтичні прена $3,3 млрд) в порівнянні з попереднім роком [4]. Такі
парати зросли на 66,9%, пластмаси, полімери та вироби
статистичні дані та політичний курс країни дають
з них зросли на 53,0%, а мило та миючі засоби зросли на
зрозуміти що даний ринок є пріоритетним та напрямки
35,0% [2]. Це показує нам що даний ринок зацікавлений
розвитку експорту України.
не тільки в українській сировині, ай у готовій продукції.
Зокрема, в 2019 році можна побачити що у трьох
Така тенденція є дуже позитивною для України оскільки
галузях машинобудування спостерігається значне зросдопоможе їй розвивати власне виробництво та вводити
тання експорту в ЄС: електротехніку, суднобудування і
інноваційні ідеї в нього, щоб залишатися конкурентовиробництво машин і механізмів. Найбільше зростання
спроможним на ринку.
спостерігалося в суднобудуванні, де експорт до ЄС зріс
Яскравим прикладом цього є те що експорт меблів
на 140% в порівнянні з 2018 році [2].
українського виробництва до Євросоюзу зріс майже на
Те ж саме можна побачити в металургії та хімічній
130% всього за два роки. Тенденції щодо інших готових
промисловості. Більш пильний погляд показує, що
виробів також демонструють дуже позитивне зростання:
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вироби з кераміки зросли до 144,1 млн. дол. США, що на
90,6% більше, ніж за останні два роки; паперу та
картону зросли на 81,7% до 95,4 млн. дол. США; вироби
зі скла зросли на 32,7% до 85,8 млн. дол. [2].
В свою чергу продукція з низькою доданою вартістю
повільно втрачає свої позиції, експорт зерна зріс лише на
5,0% з 1,63 млрд. дол. США у 2015 році до 1,72 млрд.
дол. У 2017 році. Продажі свіжих фруктів і продуктів,
вироблених з них, зросли на 14,7%, до 126 млн. дол. США,
а продажі меду зросли на 65,0% до 98,7 млн. дол. [5].
Переорієнтація української економіки на ринки ЄС
не є причиною того, чому в країні продовжує домінувати
експорт сировини та напівфабрикатів: це те, що країна
успадкувала від радянських часів і не вдалося покращити. Навпаки, європейська інтеграція стимулює тенденцію до готової продукції та зменшення частки
товарів з низькою доданою вартістю. Можливості величезні, і частка експорту ЄС, яка за перші І квартал 2019
року досягла 42%, може легко зрости [9; 2]. Експорт до
найбільших європейських країн також залишається
вузьким профільованим, а спільне виробництво все ще
зароджується, хоча ця форма співпраці каталізатором
економічної інтеграції до Союзу. Всі скарги на те, що
ніхто не хоче «Зроблено в Україні», є лише показником
того, як серед проросійських компаній є слабка готовність до змін і гнучкості. Ті підприємства, які бажають і
докладають зусиль, поступово знаходять можливості і
місце для себе на різних ринках, не обов‟язково навіть
конкуруючи з європейськими компаніями. Іноді достатньо конкурувати з корпораціями за межами ЄС.
Поставки до ЄС мають квоти та обмеження, але вони, як
правило, спрямовані на ті сировинні матеріали, про які
хоче п‟ятий стовпець України робити шум. Насправді,
торгівельні умови з ЄС ускладнюють для України
продовження існування переважно сировинної бази та
полегшення для країни більше зосереджуватися на
готовій продукції.
Асортимент поставок в Євросоюз у 2018 році складав
вже 81%, при тому що кількість товарних позицій
загального експорту України за цей час поступово
зростала. Хоча головні товари українського експорту в
Євросоюз залишаються незмінними, проте на ринок
Євросоюзу активно виходять нові товари.
Висновки. Розвиток зовнішньоекономічних зв‟язків
вітчизняних підприємств вимагає розширення діапазону
знань та поінформованості товаровиробників для досягнення успіху та формування гідного іміджу на міжнародних ринках. В сучасних умовах важко досягти успіху
на зовнішньому ринку без розуміння і врахування світових тенденцій у бізнесі. Складність і нестабільність як
зовнішнього, так і внутрішнього середовищ, мінливість
кон‟юнктури світового фінансового та товарного ринків
і зумовлений цим ризик, вимушують організацій шукати
нові методи і сфери одержання прибутку, а також ефективні напрямки розвитку підприємницької діяльності.
Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України,
незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній
кон‟юнктурі та правовому середовищі країни.
З часу набуття статусу незалежної держави Україна
старається зайняти достойне місце в міжнародних еко-

номічних інтеграційних процесах. За таких умов входження кожної країни у наступне тисячоліття вимагає
проведення відповідних політичних, економічних та
соціальних реформ, які стануть у майбутньому запорукою плідного співробітництва у міжнародному масштабі.
Саме тому управління зовнішньоекономічною діяльністю, вихід на міжнародні ринки є об‟єктивною необхідністю для вітчизняних підприємств.
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MODERN STATE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE
The authors consider the concept of «foreign economic activity» in the historical perspective, as one of the areas of market
economy and the basics: international division of labor, national economic conditionality of participants of foreign economic
activity; the functioning of the world financial market, the effect of basic economic laws, the establishment of the world
information market. The main forms of foreign economic activity carried out in Ukraine are also considered. An assessment of
the historically first form, international trade and the importance of exports to EU countries has been carried out (statistical
analysis for a certain period is presented). The data and structure of exports and their importance to the EU countries by
product types are thoroughly analyzed.
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МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ НЕПОВЕРНЕННЯ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
У статті розглядаються актуальні проблеми, пов‟язані з дебіторською заборгованістю та поверненням
коштів в оборот підприємств. У роботі наведені заходи щодо зниження ризиків неповернення дебіторської
заборгованості.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, фінансовий менеджмент, управління дебіторською
заборгованістю, контроль, облік.
Постановка проблеми і актуальність дослідження:
Фінансовий стан підприємства певною мірою залежить
від ефективно організованої системи управління дебіторською заборгованості. Сучасні умови господарювання
та стан взаєморозрахунків між підприємствами характеризуються значною часткою дебіторської та кредиторської заборгованостей в оборотних активах і короткострокових зобов‟язаннях відповідно.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Дебіторську
і кредиторську заборгованість досліджували як українські
вчені, так само й іноземні, а саме: Бутинець Ф.Ф.,
Сопко В., Мертонов Р., Росс С., тощо.
Проте, питання методів зниження ризику неповернення дебіторської заборгованості не опрацьовані достатньою мірою.
Метою статті є обґрунтування теоретичних підходів
до зниження ризиків неповернення дебіторської заборгованості підприємств.
Виклад основного матеріалу. Погіршення фінансового стану на підприємствах викликане проблемами
управління дебіторською заборгованістю. Тому розробка
практичних рекомендацій щодо ефективного управління
ризиком неповернення дебіторської заборгованості є
першочерговим завданням.
Проблемам управління ризиком неповернення дебіторської заборгованості присвячені роботи багатьох
вчених.
Ефективність управління дебіторською заборгованістю підприємства передбачає собою ряд процедур і
моделей поведінки підприємства щодо дебіторської заборгованості, його існуючих і потенційних контрагентів.
Дебіторська заборгованість може виникнути в результаті невиконання договірних зобов‟язань, надміру
сплачених податків, що стягуються зборів, пені, виданих
грошових сум під звіт, здійснення попередньої оплати за
товари, роботи та послуги.
Заборгованість за товари, роботи, послуги, не оплачені у встановлений договором термін, являють собою
прострочену дебіторську заборгованість, яка, у свою
чергу, може бути сумнівної та безнадійної.
Розуміючи причини, чому дебітор не погашає заборгованість, зможемо правильно оцінити ситуацію і вжити
правильні кроки та заходи по поверненню простроченої
заборгованості в сьогоденні, усунення причин виникнення в майбутньому.

Несвоєчасне повернення, або неповернення дебіторської заборгованості тягнуть за собою зниження абсолютної ліквідності підприємства (ризик ліквідності),
його кредитоспроможності. Перманентне зростання дебіторської заборгованості може привести до фінансового
краху господарюючого суб‟єкта, з‟являється ризик зниження прибутковості і, в кінцевому підсумку, ризик
банкрутства.
Незакрита вчасно дебіторська забoргoваність призвoдить до неoбхiднoсті залучення зoвнішніх форм
фiнансування діяльності підприємства. Таким чином,
пiдвищується ризик збільшення фiнансoвoї залежнoстi
та дефіциту фiнансування.
Таким чином, недoстатнiй контроль за дебіторською
заборгованістю може генерувати серйoзнi ризики функцioнування і навiть загрозу iснування гocпoдаpюючого
суб‟єкта і тому вимагає особливої уваги. Фінансова
служба організації пoвинна oрганізувати належний
кoнтроль за станом дебіторської заборгованості, що буде
сприяти своєчасному стягненню коштів, які утворюють
дебіторську заборгованість.
Ефективність системи кoнтрoлю передбачає наявність наступних елементів:
– кpедитнoї пoлiтики;
– системи мотивації дебіторів;
– систeми облiку та аналiзу дебітoрської забoргованості (з огляду на бонуси, знижки, можливість повернення товарів і т.д.);
– системи вiдпoвiдальності і мoтивації менеджерів
з продажу;
– прoцeдури iнкасацiї прoстрoченої забoргoваності.
Розглянемо ці елементи більш детально.
Методом зниження ризику непoвернення дебітoрськoї зaбoргованoсті є надання кoмерційного кредиту
покупцям. Так, надання економічно необґрунтованих
знижок, чітко не визначених термінів кредитування в
короткостроковому періоді приведуть до збільшення
обсягів продажів і доходу. Розширення умов кредитування, як правило, викликає ризик неповернення боргу.
У разі неповернення боргу підприємство буде отримувати збиток в сумі понесених витрат, які необхідно
привести до теперішньої вартості.
Підприємство повинно розробити збалансовану кредитну політику щодо своїх покупців. На формування
кредитної політики підприємства впливають такі чинники:
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– платоспроможність дебітора;
– купівельна спроможність споживачів продукції;
– стабільність фінансового ринку;
– кон‟юнктура товарного ринку;
– конкурентоспроможність продукції підприємства;
– економічна можливість підприємства інвестувати
кошти в поточну дебіторську заборгованість;
– здатність підприємства нарощувати обсяги виробництва продукції при реалізації в кредит. (Це необхідно
для того, щоб не було дефіциту продукції, так як,
надання кредиту покупцям обіцяє збільшення обсягів
продажів).
Щодо системи мотивації дебіторів слід зазначити, що
не менш важливе значення в системі управління ризиком неповернення дебіторської заборгованості має
інформаційне забезпечення. Основоположними завданнями є збір інформації та її аналіз, обробка, узагальнення.
Це захист від недобросовісних партнерів, який можливий як власними зусиллями організації, так і за допомогою зовнішніх організацій. Розвідка важлива тому, що
з її допомогою досягають можливості попереджати
опонента, а також здійснювати превентивні заходи по
недопущення небажаних подій. Крім того можна виділити платоспроможність покупців по ряду показників і
встановлених критеріїв, серед яких можна виділити
наступні:
– категорiя покупця (оптовий / роздрібний, існуючий /
новий, VIP / разовий покупець і ін.);
– термін існування контрагента з моменту реєстрації і
перiод співпраці з покупцем;
– аналіз поточного фінансово-господарського стану
покупця;
– аналіз кредитної історії (виконання платіжної
дисципліни, обсяг простроченої заборгованості), та інші.
Недостатність або несвоєчасність здійснення контролю стану дебіторської заборгованості на підприємстві
є відсутність якісної і оперативної інформації. Тому
побудова і регламентація системи обліку та аналізу
є одним із ключових завдань для кожного підприємства,
основні елементи якої включають:
– розробку системи аналітики ведення управлінського обліку дебіторської заборгованості;
– формування реєстру дебіторів за типами, продуктам,
сегментам, ринків збуту і т.д .;
– формування реєстру дебіторської заборгованості за
термінами виникнення, аналіз поточної, простроченої та
безнадійної заборгованості;
– розробку політики формування та обліку резерву
сумнівних боргів;
– формування платіжного календаря, в якому на
основі умов договорів і досвіду колишніх розрахункових
операцій плануються щоденні платежі і надходження.
Також можна впливати на власних співробітників.
Наприклад, депреміювати керівників відділів за дебіторську заборгованість, прострочену понад 3-х місяців. Це
дозволить домогтися абсолютного контролю за термінами дебіторської заборгованості і максимізувати роботу менеджерів по роботі з дебіторами.
Системи обліку та аналізу дебіторської заборгованості повинні будуватися на відстеженні термінів і сум
непогашеної дебіторської заборгованості. При несвоє-
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часній оплаті покупцем за товари (роботи, послуги)
першим кроком повинно бути з‟ясування причин прострочення і планованих термінів її погашення. Надалі це
дoзвoляє визначити метoди poбoти з бoржником таким
чинoм, щоб, в першу чергу, захиcтити інтереси свoєї
кoмпанії і одночасно зберегти відносини з покупцем.
В разі виявлення прострочень можливе застосування:
– комунікативних методів (нaгадування по телефону,
факсу, пошті і т.д.);
– економічні методи (штраф, пеня, непостачання продукції);
– взаємозалік коштів (при роботі з дебітором може
бути з‟ясовано, що ми маємо кредиторську заборгованість перед ним, в такому випадку, можна закрити частину
або всі зобов‟язання один перед одним).
Інкасаторська політика підприємства повинна містити
набір методів співпраці з дебіторами по поверненню боргів
або ж використовувати форми рефінансування дебіторської заборгованості (факторинг, форфейтинг, облік векселів або їх продаж і т. д.). Також можна використовувати юридичні методи (досудове врегулювання спору
або подання позову до суду, відкриття справи про банкрутство). Щоб погасити дебіторську заборгованість
підприємства можуть застосовувати методи переведення
боргу, товарообмінні операції.
Максимізувати прибуток і мінімізувати ризики
втрати платоспроможності можна лише при умові
здійснення взаємопогодженої кредитної і інкасаторської
політики підприємства.
Системa вiдпoвiдальностi та мoтивaції менеджерiв з
прoдажу визнaчає результaтивнiсть прoдaжів і свoєчaснiсть отримaння плaтежів.
Системa вiдповiдальнoстi та мoтивації менеджерiв
з прoдажу в рaмкaх системи кoнтрoлю і управлiння дебiтoрськoю забoргoванiстю пoвинна передбaчaти зoкрема
нaступне:
– визнaчення осoби або структурнoгo пiдрoздiлу, що
буде вiдпoвiдати за здiйснення кoнтрoлю по дебiтoрській забoргoваності;
– рoзрoбку пoсадoвих інструкцiй для персоналу;
– розрoбку системи пoказникiв ефективнoсті для
визначення бoнусів (штрафів) для менеджерів з прoдажу
з урахуванням непoгашенoї, прoстрoченої та безнадiйної
дебiтoрської забoргoваностi, мoжливості здійснення повернення товарів пoкупцями та iнших фактoрів, які
прямo впливають на результати роботи підприємства;
– розробку механізму задля уникнення шахрайства,
а також помилок з боку відповідальних осіб.
Необхідно акцентувати увагу і на превентивних методах зниження ризику неповернення дебіторської
заборгованості. В цьому випадку необхідно вирішити
такі завдання:
– визначення умов продажу, які забезпечують гарантоване надходження грошових коштів;
– обмеження допустимого рівня дебіторської заборгованості;
– прискорення вимоги боргів;
– зменшення бюджетних боргів;
Таким чином, при застосуванні вище перерахованих
заходів, системний підхід дозволить знизити фінансові
ризики підприємства.
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Висновки. У сучасних умовах функціонування підприємств дебіторська заборгованість займає значну частку
в структурі оборотних коштів, що потребує значного
контролю, тому вміле управління ризиками дозволить
раціонально використовувати наявні фінансові ресурси
та зміцнити економічну безпеку організації. Істотний
вплив на дебіторів виступають переговори з боржниками, призупинення відвантаження продукції, зміна
умов оплати за продукцію, застосування штрафних
санкцій у вигляді нарахування пені або вирішення
проблем за допомогою судових органів. Слід зазначити,
що часто ефективніше попередити таке небажане явище
як прострочена або безнадійна дебіторська заборгованість. Тому більш доцільним вбачається використання
превентивних заходів.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ІННОВАЦІЙ
У СЕРВІСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Обґрунтовано необхідність інновацій як засобу підвищення ефективності сервісної діяльності
підприємств та забезпечення їх економічного розвитку. Вивчено сутність управління ризиком інновацій у
сервісній діяльності підприємств. Визначено основні чинники та способи оцінки ризику інновацій у сервісній
діяльності підприємств, методи його обмеження тощо.
Ключові слова: інновації, сервіс, ризик, чинники ризику, оцінка ризику, управління ризиком.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання істотно зростає роль сфери послуг у забезпеченні
сталого економічного розвитку окремих підприємств і
національного господарства в цілому. Сфера послуг
в останні десятиріччя стрімко розвивається в Україні та
світі. Водночас істотно загострюється конкуренція у цій
сфері; все більшого значення набувають індивідуалізація
попиту споживачів, зростання їх вибагливості; потреба
у забезпеченні високого рівня якості послуг та клієнторієнтованості під час їх надання, адаптації до невизначених і динамічних умов зовнішнього середовища та
ін. За таких умов нагальною є потреба у розробці та
реалізації інновацій у сервісній діяльності підприємств.
Інновації у сфері сервісу передбачають розробку та
впровадження нових і удосконалених видів послуг або
технологій їх надання.
Успішне впровадження інновацій у сервісній діяльності
дозволяє збільшити кількість клієнтів, покращити економічні показники діяльності, посилити конкурентні
позиції та зміцнити ділову репутацію, забезпечити
сталий економічний розвиток підприємств, сприяє
розвитку національної економіки. У випадку успішного
здійснення інновації забезпечують значно більший
прибуток підприємства на вкладений капітал, ніж
традиційні види діяльності. Однак, практика свідчить,
що здійснення інновацій у сервісній діяльності підприємств невід‟ємно пов‟язано з підвищеним ризиком, в
результаті дії якого підприємство може не отримати
очікуваних результатів інновацій, що може призвести до
втрат доходу та прибутку, погіршення ринкових позицій
підприємства та інших несприятливих наслідків. Відмова від інновацій призводить до зростання ризику
втраченої вигоди та недоотримання прибутку. Тому слід
не відмовлятися від інновацій у сервісній діяльності
підприємства, а на основі проведення ретельної оцінки
відбирати найефективніші з них, які пов‟язані з прийнятним рівнем ризику, розробляти й реалізовувати протиризикові заходи тощо. Отже, управління ризиком інновацій у сервісній діяльності підприємств має сприяти їх
активізації.
Аналіз досліджень. Дослідженню теоретичних аспектів сервісної діяльності підприємств присвятили свої
праці такі науковці, як Бурменко Т.Д., Хаксевер К.,
М.В. Виноградова, З.И. Панина, Лойко О.Т., Сахно Є.Ю.,
Дорош М.С., Ребенок А.В. та ін. [2,4,10,11,15]. Зміст і

особливості інноваційної діяльності підприємств вивчали Ільєнкова С.Д., Ілляшенко С.М. та ін. [7]. Питання
інновацій у сервісній діяльності підприємств вивчали
Кацемір Я.В., Антоненко І.Я., Мельник І.Л., Власюк Ю.О.
[1,5,8]. Значний внесок у розвиток теорії економічного
ризику зробили Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І.,
Уродовских В.Н., Донець Л.І. [3,16]. Питання управління інноваційними ризиками висвітлено у наукових
працях О.І. Гуторова, Л.І. Михайлової, Ілляшенка С.М.
[7,14]. Дослідженню питань управління ризиком у сервісній діяльності підприємств присвятили свої наукові
праці Закаткіна Д.В., Соколова С.В. та ін. [6,13].
Питання інновацій у ризик-менеджменті досліджувала
Скіцко В.І. [12].
В останні роки окремі аспекти управління ризиком
інновацій у сервісній діяльності підприємств досить
активно досліджувалися науковцями. Але комплексному
дослідженню зазначених питань достатня увага не приділялася. Тому треба узагальнити теоретичні аспекти
щодо управління ризиком інновацій у сервісній діяльності підприємств, виявити основні чинники ризику,
визначити найбільш придатні способи його оцінки та
обмеження, що зумовлює актуальність теми статті.
Метою роботи є вивчення й узагальнення теоретичних
основ управління ризиком інновацій у сервісній діяльності підприємств за сучасних умов господарювання.
Виклад основного матеріалу. Необхідність функціонування підприємств сервісу за умов конкуренції та
забезпеченні стійкого економічного розвитку спонукає
їх керівництво до постійного удосконалення всіх
аспектів діяльності, що становить зміст інновацій,
невід‟ємним атрибутом яких є підвищений ризик.
Проявами дії ризику інновацій у сервісній діяльності
підприємства є втрати, збитки, недоотриманий прибуток. Успішне здійснення інновації у сервісній діяльності підприємств потребує управління ризиком під час
їх реалізації.
В спеціальній літературі управління ризиком визначається як сукупність процесів, пов‟язаних з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям рішень, що
включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання ризикових подій [16].
Завданнями управління ризиком є виявлення основних
чинників і галузей підвищеного ризику (якісний аналіз
ризику); кількісний аналіз ризику та оцінка його
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небезпеки; встановлення прийнятності ризику для
підприємства; розробка та реалізація заходів щодо
обмеження ризику або збільшення його рівня; контроль і
коригування рівня ризику, відшкодування втрат у випадку настання ризикових подій [9].
Чинники ризику інновацій у сервісній діяльності є
численними, тому для створення передумов для дієвого
управління ризиком треба встановити основні чинники
ризику та упорядкувати їх за певними ознаками.
Сервісна діяльність підприємств охоплює багато
видів діяльності та тісно пов‟язана з іншими видами
діяльності, тому вона є досить складним та багатоаспектним об‟єктом управління. Це спричиняє істотну
невизначеність і динамічність багатьох параметрів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств
сервісу, а, отже, і підвищений ризик. Отже, чинники
ризику інновацій сервісної діяльності підприємств
поділяються на зовнішні та внутрішні.
Ризик інновацій у сервісній діяльності підприємств
містить об‟єктивні та суб‟єктивні складові. Оскільки
сервісна діяльність підприємств передбачає тісний контакт клієнтів і обслуговуючого персоналу, то значним є
вплив їх суб‟єктивного сприйняття реальними та потенційними клієнтами, отже, суб‟єктивна складова ризику є
більш вагомою.
Характерні риси послуг, зокрема, їх невідчутний
характер, відсутність вичерпної попередньої інформації
щодо надаваних послуг для клієнта; складність стандартизації якості послуг і необхідність забезпечення їх
індивідуалізації; відмінності у сприйнятті та задоволеності клієнтів рівнем отримуваного сервісу, можливість
виникнення скарг і потреба у роботі з ними, є істотними
чинниками невизначеності та ризику інновацій сервісної
діяльності підприємств.
Ризик інновацій у сервісній діяльності може бути
спричинений недостатністю або нераціональним використанням трудових, матеріальних, фінансових засобів і
інформаційних ресурсів; помилками під час формування
стратегії інноваційної діяльності підприємства та її
реалізації; навмисними чи ненавмисними діями конкурентів; нестабільністю економічної та політичної ситуації,
недостатньою державною підтримкою інноваційної діяльності, змінами у політиці державного регулювання
сервісної діяльності підприємств тощо.
Оскільки клієнти сервісних підприємств, не маючи
змоги детально оцінити параметри пропонованих сервісних продуктів, часто орієнтуються на репутацію
підприємства, істотним є вплив репутаційного ризику на
результати інноваційної діяльності. Недотримання контактним персоналом певних стандартів обслуговування,
їх невизначеність та недостатня відпрацьованість при
наданні послуг на основі інновацій також є джерелом
ризику інновацій у сервісній діяльності підприємства.
Надмірне слідування стандартам при наданні послуг
співробітниками підприємства може призводити до
недостатнього врахування індивідуальних потреб клієнтів і зниження попиту на послуги. Можливі також
недостатня зацікавленість або опір персоналу сервісних
підприємств здійсненню інновацій.
Можливим чинником ризику інновацій у сервісній
діяльності підприємства є їх індивідуальна несприйнят-

ливість окремими споживачами, що також може спричинити зниження попиту. Наприклад, інновації у галузі
банківського обслуговування можуть бути не повною
мірою зрозумілими та прийнятними для окремих категорій
клієнтів. Це потребує надання допомоги таким клієнтам
для забезпечення їх адаптації до інновацій.
Визначальним чинником ризику інновацій у сервісній діяльності підприємств є комерційний ризик, який
характеризується складністю прогнозування споживчого
попиту на послуги, можливістю зниження попиту порівняно з очікуваним рівнем, скороченням частки ринку та
втратою конкурентних переваг. Тому цей вид ризику
потребує особливої уваги з боку керівництва. Комерційний ризик інновацій тісно пов‟язаний з фінансовим
ризиком, який виявляється у зниженні доходу від реалізації послуг, зниженні значень прибутку й рентабельності.
За умов інформатизації діяльності підприємств посилюється небезпека ризиків, пов‟язаних з витоками чи
втратами інформації, які можуть бути спричинені
навмисними або ненавмисними діями співробітників або
конкурентів, мати внутрішнє чи зовнішнє походження.
Це також може призвести до втрат і погіршення
ринкових позицій підприємства.
Рівень ризику та його прийнятність можуть істотно
відрізнятися для різних суб‟єктів інноваційного процесу
та на різних етапах його здійснення.
Окремі чинники ризику інновацій у сервісній діяльності взаємопов‟язані між собою та можуть взаємно
підсилювати дію один одного. Їх врахування та оцінка
створюють передумови для дієвого управління ризиком і
успішного здійснення інновацій та забезпечення сталого
економічного розвитку підприємств.
За результатами складання переліку чинників ризику
інновацій у сервісній діяльності підприємства можливо
оцінити ступінь їх небезпеки у кількісному виразі. Для
цього більш придатними є такі методи аналізу й оцінки
ризику, як аналіз чутливості результатів сервісної
діяльності до дії визначених чинників ризику, аналіз
сценаріїв розвитку подій за проектом, експертний метод
і ін. [3,9].
Рівень ризику може істотно відрізнятися для окремих
інновацій залежно від ступеню їх новизни. Так, для
радикальних інновацій, пов‟язаних з максимальним рівнем новизни, ризик максимальний. Для удосконалюючих
інновацій ризик нижчий. Але численні та надмірні
удосконалення можуть також призводити до зростання
рівня ризику інновацій. Ризик може відрізнятися й для
інновацій з різними джерелами інноваційних ідей: для
авторських інновацій, ініційованих певними дослідниками, рівень невизначеності і ризику вище, ніж для
замовних інновацій, за якими попит є більш прогнозованим.
Отримані результати дають змогу визначити найбільш
небезпечні чинники ризику, встановити прийнятність
ризику для підприємства та доцільність розробки та
реалізації протиризикових заходів.
Заходами щодо обмеження ризику інновацій у сервісній
діяльності підприємства можуть бути його збереження,
зростання, обмеження або уникнення.
Збереження ризику передбачає здійснення контролю
його рівня і застосування певних коригуючих заходів
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з боку суб‟єкта управління у випадку несподіваного
зростання ризику.
За умови висновку про невеликий рівень ризику і
спроможність підприємства до його нейтралізації можливе прийняття додаткового ризику (зростання ризику),
що дозволить отримати додатковий прибуток від здійснення інновацій.
Обмеження (зниження) ризику полягає у розробці та
реалізації спеціальних засобів і методів, які дозволяють
зменшити рівень ризику інновацій у сервісній діяльності
підприємства. До методів обмеження ризику належать
диверсифікація, страхування, розподіл ризику між партнерами по бізнесу, придбання додаткової інформації
тощо [3,9].
Дієвим засобом обмеження ризику інновацій у сервісній діяльності підприємства є підвищення його
клієнторієнтованості, яке може бути забезпечене шляхом застосування методики Mystery Shopping (Таємний
покупець). Методика забезпечує контроль якості та
ефективності роботи персоналу, його сумлінності,
чесності, відданості підприємству; мотивацію персоналу
до ефективної роботи; виявлення причин відтоку
клієнтів і погіршення економічних показників роботи
підприємства; виявлення внутрішніх проблем і шляхів їх
подолання; встановлення позицій підприємства у конкурентному середовищі, виявлення шляхів їх покращення;
встановлення очікувань споживачів та можливостей їх
задоволення, підвищення якості сервісу тощо. Застосування методики дозволяє за порівняно невеликої
кількості вихідних даних отримати велику кількість
інформації для розробки або коригування стратегії
діяльності підприємства. Отже, зменшення невизначеності параметрів сервісної діяльності підприємства
сприяє обмеженню притаманного їй ризику.
Уникнення ризику полягає у відмові від здійснення
інновацій у сервісній діяльності підприємства. Уникнення може бути абсолютним (проект повторно не
розглядається) або умовним (за умови доопрацювання
проект може бути розглянутий повторно і прийнятий до
реалізації) [9, 16].
Управління ризиком у сервісній діяльності підприємства повинне бути узгодженим з його загальною стратегією та здійснюватися на всіх етапах інноваційного
процесу.
Висновки. Отже, управління ризиком інновацій
у сервісній діяльності підприємства сприяє їх успішному
здійсненню, покращенню економічних показників діяльності та зростанню конкурентоспроможності підприємства. Тому слід продовжити дослідження у цьому
напрямі.
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СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ
Авторами розглянуто механізм формування стратегії готельно-ресторанного бізнесу: сучасні умови
розвитку конкурентних переваг на ринку послуг. Проаналізовано і запропоновано фактори виживання і
успішного функціонування готельно-ресторанних підприємств. Розглянуто термін «стратегія» у викладці
українських та зарубіжних вчених. Та запропоновано авторське бачення цього терміну. Обґрунтовано
зовнішнє і внутрішнє середовище закладів готельно-ресторанного бізнесу та їх вплив на формування
стратегії. А також застосування SWOT і PEST-аналізів для оцінювання конкурентних переваг.
Запропоновано різні види стратегій, які можна застосувати до ведення готельно-ресторанного бізнесу.
Ключові слова: готельно-ресторанне підприємство, стратегія, зовнішнє середовище, конкуренція,
бізнес, ринок, готельно-ресторанні послуги, галузь, аналіз, послуга, вплив.
Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку
конкуренції на ринку готельно-ресторанних послуг
створюють проблему виживання й успішного функціонування даних підприємств. В результаті чого, досить
важливим елементом при організації роботи цих закладів, власне, є формування стратегії. Неправильно вибрана стратегія або ж узагалі її відсутність – є причиною
краху багатьох готельно-ресторанних бізнесів.
Мета роботи полягає в розробці теоретико-методичних засадах вибору найефективнішої стратегії виходу
готельно-ресторанного підприємства на зовнішній ринок
з урахуванням ситуації, яка відбувається на ринку готельних послуг в даний період існування підприємства.
Виклад основного матеріалу. Роз‟яснення терміну
стратегія подається вченими у багатьох варіантах. Зокрема,
Генрі Мінцберг пояснює стратегію як комбінацію з
п‟яти «П» [1, с.10], а саме:
 стратегія – це план (поетапне досягнення поставленої мети у майбутньому);
 стратегія – це принцип (модель наслідування певної
поведінки діяльності організацією);
 стратегія – це позиція (позиціонування себе у свідомості споживача та як достойного конкурента серед інших
готельно-ресторанних підприємств);
 стратегія – це перспектива (можливості організації
у майбутньому);
 стратегія – це прийом (уміння маневрувати суперником або конкурентом).
Американські дослідники М. Мескон, М. Альберт і
Ф. Хедоурі розуміють стратегію як конкретизований,
всеосяжний, загальний план, призначений для виконання поставлених завдань і досягнення бажаних цілей
організації [2, с.231]. Вивченням питання маркетингових
стратегій в готельному бізнесі займалася З.І. Тимошенко.
На її думку, стратегія маркетингу готельного бізнесу –
це формування цілей, досягнення їх і розв‟язання задач
готельного бізнесу по кожному окремому готельно-господарському продукту, та ринку на певний період [3].

На нашу думку, стратегія – це не функція часу, а
функція напрямку, це те до чого прагне дане підприємство, напрями його роботи, результати які воно хоче
досягнути тощо. Вона не просто діє у якомусь періоді
часу, а включає у себе сукупність глобальних ідей розвитку підприємства.
Стратегією не можна назвати звичайне бажання
досягнення поставлених цілей. Адже, стратегія повинна
виходити не з приємних мрій, а з реальних можливостей
підприємства, його перспектив. Під реальними можливостями, у даному випадку, маємо на увазі: фінансові
ресурси, матеріально-технічну базу, висококваліфікований персонал, наявність «ноу-хау», які значним чином
будуть впливати на формування стратегії. Не менш
важливим чинником впливу на вибір стратегія – є ціна.
Вона передбачає перерозподіл ресурсів та уточнення
ринкової стратегії готельно-ресторанних підприємств.
Будь-яка стратегія включає в себе стратегічне управління. Під яким розуміють цілеспрямований вплив на
колектив працівників з метою досягнення бажаних цілей
за допомогою принципів стратегічного управління. До
принципів стратегічного управління відносять:
 науковість (використання сучасних наукових розроблень у сфері управління працею, кадрами та соціальнодемографічними процесами для забезпечення найвищого
соціально-економічного ефекту);
 справедливість;
 комплексність та системність (охоплення всіх сфер
роботи з персоналом та врахування взаємозв‟язку й
взаємозалежності окремих її складових, економічних,
організаційних, соціальних та інших видів аспектів,
позитивних та негативних впливів деяких кадрових
заходів тощо);
 послідовність;
 дотримання трудового законодавства;
 рівність і відсутність дискримінації;
 економічність (забезпечення окупності витрат на
заходи з управління персоналом);
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та адресність [4].
При виборі стратегії виходу на зовнішній ринок,
враховуються усі чинники його впливу. На нашу думку,
успішна стратегія – це перш за все добре вивчене
зовнішнє середовище (ринок) у якому функціонує дане
підприємство. Адже, не маючи жодних уявлень про
ситуацію яка відбувається поза межами підприємства не
можливо вдало сформувати стратегію.
Зовнішнім середовищем для закладів готельноресторанного бізнесу є регіон, в якому вони функціонують, а також ведуть свою діяльність потенційні конкуренти, адміністративно-територіальні органи влади, інші
підприємства, які взаємодіють або можуть взаємодіяти
з даними закладами.
Усі фактори зовнішнього середовища (ринку) поділяють на дві великі групи: фактори макросередовища та
фактори мікросередовища.
Перша група факторів є середовищем непрямого
впливу, тобто дані фактори не є безпосередньо пов‟язаними з підприємством, проте мають вплив на формування загальної атмосфери. Макросередовище включає в
себе низку наступних компонентів, таких як: економічний компонент( він дозволяє передбачити темп інфляції,
рівень безробіття, продуктивність праці, норми оподаткування тощо); політико-правовий (представлений усіма
діями влади, які можуть впливати на ведення готельного
бізнесу); соціальний (це оцінка впливу на успішну
діяльність готелів якості життя, відношення людей до
праці, звичаї, традиції, суспільні цінності, демографічна
структура суспільства, рівень освіченості людей тощо);
технологічний (включає в себе можливість спостереження і використання науково-технічного прогресу); природно-географічний (це природні властивості регіону).
Мікросередовище – це середовище прямого впливу
на готельне підприємство, учасники ринку, які безпосередньо контактують з підприємством [5, с.73]. Сюди
відносяться: споживачі (дане підприємство повинне
визначити своїх споживачів, в нашому випадку певну
категорію людей на яку буде орієнтований той чи
інакший готель); постачальники (сюди відносяться усі
суб‟єкти, які постачають підприємству різноманітні
ресурси); конкуренти (це ті готельні підприємства з якими готель конкурує на ринку готельних послуг); посередники (це ті готелі і фірми, які «допомагають»
даному готелю просувати свої послуги і продукцію на
ринку); ринок робочої сили (досліджується для встановлення певних критерій з відбору персоналу, а саме:
рівень кваліфікації, освіти, вік, стать, професіоналізм,
компетентність, комунікабельність тощо).
Вдалий вибір стратегії передбачає проведення
аналізу зовнішнього середовища для визначення своїх
сильних та слабких сторін. Проаналізувавши ці сторони,
можна визначити перспективу готельно-ресторанного
підприємства – тобто його стратегію. Так, як зовнішнє
середовище характеризується мінливістю, підприємствам
необхідно знати, як слід повести себе в перспективі щоб
підтримати свою життєздатність або й розвиватися. Крім
того, у зовнішньому середовищі постійно відбуваються
якість процеси. Вони можуть створити для підприємства
як нові можливості (наприклад: банкрутство конкурента,
здешевлення сировини і т.д.), так і негативно відобра-

зитися на діяльності функціонування готелю (наприклад: зміна курсу гривні, чергові вибори, прийняття непопулярних законодавчих рішень тощо.)
Вплив зовнішнього середовища на діяльність готельних підприємств сьогодні посилюється його складністю
та нестійкістю. Складність зовнішнього середовища полягає у взаємодії різних його компонентів та нестачі
знань про окремі з них. Нестійкість зовнішнього середовища характеризується швидкістю змін, які відбуваються у ньому. Тобто воно не стоїть на місці, постійно
відбуваються якісь зміни, що примушують готельні
підприємства підлаштовуватися під них.
На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими
методами аналізу зовнішнього середовища готельних
підприємств є: PEST- аналіз, аналіз галузі, SWOTаналіз. Усі ці методи відрізняються між собою глибиною
характеристики об‟єкта аналізу.
PEST-аналіз здійснюється з метою попередньої
оцінки зовнішнього середовища підприємства, яке лише
створюється або в якому відбувається зміна складу власників. Метод передбачає виокремлення чотирьох ключових компонентів зовнішнього середовища, аналіз якого
отримав назву PEST-аналіз (від англ. political-logal –
політико-правові, economic – економічні, sociocultural –
соціокультурні, technological forces – технологічні
чинники). Аналіз кожного компонента здійснюється по
кожному із вище зазначених факторів. Проведення
даного аналізу дає змогу керівникам готельних підприємств правильно та ефективно організувати його роботу
за рахунок розуміння того, на які аспекти діяльності
готелю потрібно звернути більшу увагу. Інколи на
практиці застосовуються різновиди PEST-аналізу,
наприклад: SLEPT-аналіз (при його використанні
додається правовий фактор) або STEEPLE-аналіз (при
аналізі виокремлюють «прошарки» об‟єкта аналізу –
соціально-демографічний, технологічний, економічний ,
природні фактори, політичний, правовий та етнічний
фактори [5, с.76-77].
Аналіз галузі складається зовнішнього середовища
включає в себе аналіз за наступними напрямками:
1) характеристика галузі – де зазначається її специфіка, та основне призначення, в даному випадку це
готельні підприємства;
2) конкурентні сили та ступінь їх спливу (зазвичай
цей аналіз проводиться за методикою «п‟яти конкурентних сил» Портера);
3) ключові фактори успіху в конкурентній боротьбі,
які включають у себе володіння готельними підприємствами ноу-хау, вигідне місце розташування, зосередження
на конкретному класі людей, рівень кваліфікованості
працівників, використання інформаційних систем управління та бронювання тощо;
4) чинники зміни структури конкурентних сил галузі
(часом готельні підприємства з певним періодом просто
перестають конкурувати на ринку готельних послуг, що
і є впливом цих чинників).
Якість обслуговування клієнтів передбачає спільну
роботу всіх структурних підрозділів, як основних, так і
допоміжних. Актуальними стають питання розробки
стандартів обслуговування і побудови повного ланцюга
обслуговування клієнтів. Необхідна єдина інформаційна
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основа взаємодії з клієнтами для отримання несуперечливої інформації про клієнтів і про їх відносини з усіма
підрозділами організації [6].
SWOT-аналіз передбачає виявлення сильних та
слабких сил готельних підприємств, можливостей та
загроз, які очікують його у майбутньому. Порівняно
з інакшими аналізами SWOT-аналіз є дуже легким для
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аналізу зовнішнього середовища готелів. Він не
потребує жодних великих зусиль для свого проведення
та дозволяє точно оцінити стратегію готельних
підприємств. Для кращої порівняльної оцінки переліку
можливих загроз, сильних і слабких сторін складається
SWOT-матриця. Для прикладу розглянемо SWOT- аналіз
готелю «Галичина» м. Тернополя.
Таблиця 1

SWOT – аналіз готелю «Галичина»
Сильні сторони
1. Застосування інформаційних технологій в діяльності
готелю
2. Готель має номери економ-класу, надає можливість
відпочинку по низьким цінам.
Слабкі сторони
1. Обмежений спектр послуг
2. Наявність спеціалістів, що не отримали освіту в області
готельного бізнесу
3. Неактивна рекламна політика (відсутність реклами,
окрім Інтернет – просування)
4. Недостатнє матеріально-технічне оснащення номерів
(старі меблі, відсутність сейфів)
Джерело: [7].
Сильними сторонами готельних підприємств можуть
виступати: зручне місце розташування готелю, наявні
подарункові сертифікати, партнерські програми лояльності, висококваліфікований персонал, високий рівень
організаційної культури, гнучка система знижок, наявний власний сайт готелю, чудова прилегла територія,
відповідність номерного фонду міжнародним стандартам.
Слабкими – високі ціни за проживання, не відповідність ціни наявного номера, невисокий рівень реклами,
відсутність інвестицій, переваги конкурентів тощо.
Можливостями може виступати: підвищення конкурентоспроможності на ринку готельних послуг,
введення ноу-хау, розширення додаткових послуг,
номерний фон для представників різних класів, система
знижок і т.д.
Загрози включають в себе: зростання податку, зміна
курсу валюти, зниження конкурентоспроможності, економічна криза тощо.
Висновки. З дослідження даного питання ми дійшли
висновку, що саме стратегія відіграє досить важливу
роль в успішній діяльності готельно-ресторанних підприємств. Вдало підібрана стратегія дозволяє не тільки
досягти бажаних цілей, але й позиціонувати себе як
достойного конкурента на ринку готельно-ресторанного
бізнесу. На сьогодні відомо досить велика кількість
видів стратегій, зокрема: BTL-стратегія, бізнес-стратегія,
стратегія диференціації, інноваційна стратегія, стратегія
аутсорсингу, стратегія конкуренції готелів, стратегія
маркетингу готельного бізнесу, стратегія маркетингу
готельного бізнесу, стратегія маркетингу персоналу,
стратегія-benchmarking. Неправильний підхід до вибору
стратегії, цілком ймовірно призведе до краху організації.

Можливості
1. Гарне розташування, ринкові можливості, навколишнє
середовище
2. Адекватне фінансування
3. Активне використання Інтернет-ресурсів
4. Розширення рекламної діяльності
5. Підвищення кваліфікації персоналу
Загрози
1. Зростаючий конкурентний тиск
2. Зміна потреб та смаків споживачів
3. Відсутність фінансування
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MODERN STRATEGIES OF HOTEL AND RESTAURANT ENTERPRISES
The authors consider the mechanism of formation of strategy of hotel and restaurant business: current conditions of
development of competitive advantages in the market of services. The factors of survival and successful functioning of hotel
and restaurant enterprises are analyzed and proposed. The term «strategy» in the presentation of Ukrainian and foreign
scientists is considered. But the author‟s vision for the term is suggested. The external and internal environment of the hotel
and restaurant establishments and their influence on strategy formation are grounded. As well as the use of SWOT and PEST
analyzes to evaluate competitive advantage. There are different types of strategies that can be applied to running a hotel and
restaurant business.
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ІНКЛЮЗІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:
ОСНОВНІ ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНІ ТА
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
На сучасному етапі розвитку України одним з новітніх векторів розвитку інклюзивного середовища є
екологічна інклюзія, тобто інтеграція осіб з особовими потребами у суспільство шляхом взаємодії з
навколишнім природнім середовищем. Реалізація інклюзивного підходу дітей з особливими потребами,
особливостями психофізичних станів, обмеженими фізичними можливостями має розглядатися в
контексті перспектив та умов подальшого розвитку системи еколого-соціальної інтеграції, розвитку
екоосвіти, екооздоровлення та екореабілітації, екорекреації, надання еко-послуг медичного характеру,
розвитку творчих та креативних навичок дітей спрямованих на взаємодію з довкіллям.
Ключові слова: інклюзія, діти з особливими потребами, природоохоронна галузь, еко-реабілітація,
корекційне середовище, природно-заповідний фонд.
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Відсутність
логічно впорядкованого та цілісного уявлення про
забезпечення еколого-економічного благополуччя населення, в тому числі дітей з особливими потребами,
розвитку трансформаційних процесів у природоохоронній сфері через механізми еколого-економічної
інклюзії обумовила актуальність дослідження, його
мету, завдання та зміст.
Згідно з системно-екологічним підходом, середовище
або соціальне оточення розглядається як системне
об‟єднання сукупності різноманітних факторів, які
взаємодіють один з одним та утворюють сукупність
системного характеру [1; с.23]. Такими сучасними науковцями, як Є.Л. Гончарова, Т.Г. Зубарєва, О.І. Кукушкіна,
М.М. Малофеєв, О.С. Нікольська, Н.Д. Шматко надано
визначення основних ознак інклюзивного середовища.
Чимало вчених вважають, що проблеми просторової
орієнтації дітей з вадами інтелекту є передумови
низького нейрофізіологічного розвитку, який, в свою
чергу, суттєво гальмує їх просторово-соціальну інтеграцію [2]. Недоліки просторового орієнтування у дітей з
вадами інтелекту висвітлювались у роботах М.Г. Аббасова, О.П. Гаврилушкіної, Т.М. Головіної, О.І. Грошенкова, З.М. Дунаєвої, Р.Т. Ібаньєс, Л.М. Кассар,
Н.М. Уманської; серед зарубіжних вчених можна
виділити Г. Бирч, Р. Заззо, М. Пеше, Г. Сантуччі.
Зокрема, Н.М. Уманська доходить висновку, що
формування просторових уявлень пов‟язано із загальним
розвитком пізнавальної діяльності і чим краще
розвинена і тісніше пов‟язана пізнавальна діяльність з
практикою, тим краще розвинені в дітей просторові
уявлення; що дітям легше зрозуміти просторові
відношення між собою та предметами, ніж тільки між
предметами [3; с.31]. Еколого-просторова соціалізація
може стати одним з векторів розвитку екологічної
інклюзії, допоможе дітям з особливими потребами
краще орієнтуватися як у просторі, серед предметів, а
також у суспільстві; розуміти співвідношення між

різними об‟єктами, що їх оточують та навчитися
взаємодії з ними.
Формулювання цілей дослідження. В даному
дослідженні пропонується розглянути поняття такого
суспільного феномену як еколого-економічна інклюзія,
особливості її розвитку та впливу на окремі суспільні
категорії, а саме дітей з особливими потребами. Також
провести ґрунтовний аналіз, чи відповідає динаміка
розвитку еколого-економічної інклюзії сучасним
тенденціям виховання дітей з особливими потребами, їх
становлення як майбутніх фахівців. В дослідженні нами
буде розглянуто принципи, функції та основні рівні
розвитку ЕСІ, та проведено аналіз ЕСІ, як інструменту
трансформаційних перетворень у суспільстві.
Виклад основного матеріалу. Еколого-соціальна
(природно-соціальна) інклюзія представляє собою
процес залучення всіх громадян в розвиток екологосоціальних, еколого-економічних відносин, забезпечення збереження унікальних природних комплексів та
об‟єктів, відповідно до фізичних та психічних можливостей кожної особистості (авторське трактування).
Еколого-соціальна інклюзія не просто суспільний
феномен сучасності, це механізм співпраці держави,
представників приватного сектору економіки, громадськості та всього населення країни з метою забезпечення
належних механізмів для усестороннього розвитку та
адаптації дітей з особливими потребами. Екологосоціальну інклюзію дітей з особливими потребами варто
розглядати як цілу систему, яка має низку складових, що
забезпечують її безперервне функціонування (Малюнок 1).
З метою розвитку повноцінної системи екологосоціальної інклюзії дітей з особливими потребами
доцільно розподілити її на рівні, які будуть відповідати
психологічно-віковим їх особливостям. Кожен рівень
ЕСІ матиме свої проміжні цілі та завдання, які стануть
складовими елементами для досягнення кінцевої мети,
сприятимуть у подальшому виділенню позитивних та
негативних сторін впливу механізмів ЕСІ на суспільство
в цілому (Таблиця 1).
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Установи ПЗФ (природоохоронні фонди, інші
організації природоохоронного, науководослідного спрямування)

Розвиток громадянського суспільства (місцеві громади,
підтримка з боку нормотипових членів суспільства,
громадських організацій)

Еколого-соціальна інклюзія дітей з особливими потребами
Підтримка з боку держави
(преференції органів
державної фіскальної служби
України, спрощення системи
адміністративних послуг)

Еколого-соціальне оздоровлення, рекреація, реабілітація
(співпраця з оздоровчими та медичними закладами
недержавного характеру, з дитячими будинками)
Створення програми «EcoKinder» – участь медичних установ
у проведенні лікувально-реабілітаційних та оздоровчих
заходів на заповідних або екологічно чистих територіях

Еколого-економічна
підтримка інклюзії
представниками приватного сектору економіки
(приватні підприємці,
банківські установи)

Рівні ЕЕІ інклюзії дітей
Діти до 3 років (0–3 роки). Забезпечення основних фізичних потреб (свіже повітря, екологічно чисті продукти,
таймінг розпорядку дня дитини)
Діти 3–6 років. Еколого-соціальна інклюзія, як розвиток фізичних потреб організму через ранній розвиток дитини
(дитячий спорт, розвиток дрібної та великої моторики організму шляхом взаємодії з природою)
І підлітковий етап, (діти 7–13 років). Взаємодія з природою, доступ до природних ресурсів як інструмент
оздоровлення організму та первинний засіб реалізації творчих здібностей дитини (фізичні заняття з дельфінами,
кінний спорт, прогулянки на заповідних територіях)
ІІ підлітковий період, (діти 13–15 років). «Високий підлітковий етап» еколого-соціальної інклюзії – можливість
соціалізації підлітків з особливими потребами, шляхом доручення їх до вирішення проблем природоохоронного або
еколого-соціального напряму.
Реалізація еколого-економічних можливостей дітей з особливими потребами – отримання грантів на екологічне
оздоровлення, реабілітацію шляхом взаємодії з навколишнім середовищем.
Діти 15–18 років. Еколого-соціальна інклюзія дітей, як інструмент реалізації майбутніх еколого-економічних та
еколого-трудових потреб у майбутньому. Формування у дітей еколого-освітнього кругозору, що надасть змогу їм
обрати майбутню професію або рід занять, а напрям творчої діяльності, яка буде прямо чи опосередковано
спрямована на вирішення проблем природоохоронного характеру. можливості реалізувати свої майбутні здібності
до праці шляхом боротьби з проблемами збереження, відтворення природних екосистем.

Розроблено автором
До функцій еколого-соціальної інклюзії відносяться наступні: 1. навігаційна – підтримка родин з дітьми, які мають
особливі потреби та забезпечення їх еколого-соціальної
інтеграції в суспільство; 2. інформаційна – надання інформаційно-методичних ресурсів щодо забезпечення дітей з
особливими потребами (батькам, родичам, зацікавленим
особам); 3. нормативно-консультативна – допомога батькам
(родичам або іншим зацікавленим особам) щодо обсягу
еколого-соціальних,
еколого-рекреаційних,
оздоровчих
(медико-екологічних) прав та механізм їх реалізації;
4. еколого-економічна – методично-організаційна допомога
родинам, які мають дітей з особливими потребами в частині
економіко-фінансової складової реалізації їх екологічних

Громадянське суспільство

ІV рівень

ІІІ рівень

ІІ рівень І рівень

Малюнок 1. Основні елементи еколого-соціальної інклюзії (розроблено автором на підставі [4],[5],[6])
Таблиця 1

прав (наприклад, можливості пільгового навчання спеціальностями за екологічним або природоохоронним напрямом);
залучення представників приватного сектору економіки у
процес інтеграції майбутніх фахівців у природо-охоронну
галузь (наприклад, ярмарок професій); 5. супровідна функція – наявність фахівців, які поєднуватимуть у собі знання
природоохоронної, педагогічної та соціально-психологічної
галузей, мають змогу здійснювати супровід дітей з
особливими потребами, в тому числі освітніми; 6. екологомедична – наявність фахівців, які здійснюють координаційну
та консультативну допомогу щодо напрямів оздоровлення,
реабілітації, рекреації дітей з особливими потребами
(Таблиця 2);
Таблиця 2
Моделі екологічної інклюзії дітей в соціально-суспільній сфері
Медико-екологічна модель
Соціально-екологічна модель
Фізичне та фізіологічне оздоровлення дітей з Діти з психологічними та психічними особливостями розвитку, або діти, які
обмеженими фізичними можливостями
виходять за межі поняття «нормо типовість» здійснюватимуть первинну
(особливими потребами) в межах заповідної соціалізація шляхом взаємодії з природою, об‟єктами природи (суспільнотериторії
вікові програми інтеграції, наприклад, розлад акустичного спектра)
Розроблено автором
7. еколого-психологічна функція – психолого-мотиваційна
8. еколого-креативна – допомога дітям з особливими потредопомога дітям з особливими потребами, в частині адаптації
бами розкрити свій творчий потенціал шляхом взаємодії з
в сфері довкілля, взаємодії з природними об‟єктами та їх
навколишнім природним середовищем (наприклад, арт-тераелементами (від побутових потреб до творчої реалізації);
пія на заповідних територіях, екологічний театр, мистецькі

Scientific Journal Virtus, October # 37, 2019

289

виставки на території ПЗФ,ярмарки, мистецькі читання);
9. фінансово-екологічна – наявність грантів, волонтерської
допомоги, програм державно-приватного партнерства щодо
реабілітації, інтеграції дітей з особливими потребами шляхом

взаємодії з довкіллям; 10. соціально-інтеграційна – допомога
у взаємодії дітей з особливими потребами з нормотиповими
дітьми та дорослими членами суспільства, формування
рівних можливостей для всіх категорій дітей (Таблиця 3);
Таблиця 3
Форми еколого-соціальної інтеграції

EcoFull
інтеграція
Комбінована
інтеграція
Тимчасова
інтеграція
Часткова
інтеграція

Повна інтеграція, як форма навчання, соціалізації, практичної інтеграції дітей з особливими потребами
(наприклад розробка проектів спрямована на боротьби з проблемами природоохоронного характеру,
«інтелектуальна участь»)
Вид еколого-соціальної інтеграції, відповідно до якого дитина з урахуванням рівня психофізичного
розвитку має можливість приймати участь у вирішенні проблем екологічного (природоохоронного)
характеру за допомогою корекційного фахівця та представника установи природоохоронного напряму
Вид еколого-соціальної інтеграції дітей з особливими потребами, згідно якої незалежно від стану
психофізичного здоров‟я такі діти приймають участь у заходах екологічного, еколого-освітнього напряму
Вид еколого-соціальної інтеграції відповідно до якої дитина з особливими потребами (обмеженими
фізичними можливостями) може безпосередньо здійснювати контакт з навколишнім середовищем не
більше проміжку часу визначеного лікарем або іншим медичним співробітником (близько 2–3 годин)

Розроблено автором на підставі [7]
11. просторова функція – допомога дітям з особливими
потребами оволодінням просторовими поняттями (форма,
величина, колір) та орієнтуванням шляхом взаємодії з
природою; 12. еколого-графічна функція – спрямована на
орієнтування дітей з особливими потребами на орієнтування
у всіх сферах суспільного життя, шляхом взаємодії з природою та реакції на різні явища природи (наприклад, малю-

вання явищ природи, унікальних природних об‟єктів, представників флори і фауни; композиційна діяльність з
використанням природних ресурсів – гербарій); 13. екологокорекційна функція – розроблення програм (індивідуального
та групового характеру) взаємодії з навколишнім природним
середовищем, його об‟єктами, формування екологічних та
природоохоронних орієнтирів (Таблиця 4);
Таблиця 4
Структура інклюзивного еколого-соціального середовища
Базовий (суб’єктний) рівень розвитку
Органи державної влади
Діти з особливими потребами
Місцева громади (органи місцевого самоврядування)
(нормативна, організаційно(сім‟я, родичі, друзі, інші
(еколого-соціальна, суспільна допомога)
фінансова підтримка)
зацікавлені особи)
Установи природно-заповідного Заклади освіти та дошкільного Медичні заклади, установи реабілітації та оздоровлення
фонду, природоохоронні устарозвитку (наявність екологоорі- (рекреації), санаторно-курортні установи, дитячі будиннови/організації (інтеграційно- єнтованих інклюзивних навча- ки для дітей-інвалідів (наявність еколого-оздоровчих,
екологічна, адаптивна роль)
льних, навчально-виховних
еколого-реабілітаційних програм для дітей з особливими
програм)
потребми)
Творчий рівень розвитку
Наявність комплексних програм творчої креативної реалізації для дітей з особливими потребами в залежності від стану
здоров‟я та фізичних можливостей та здібностей шляхом взаємодії з об‟єктами природи, природними явищами
Створення команди підтримки та команди супроводу
Команда підтримки (психолог, психіатр, еколог, Команда супроводу (медичний працівник, реабілітолог, представник
соціальний працівник, тутор, вчитель, вихователь)
природоохоронної установи /організації)
Ціннісний рівень розвитку
Формування індивідуальних та колективних інклюзивних цінностей
Діти з особливими потребами Родини з нормотиповими дітьми
Родини з дітьми, захворювання який піддались
(їх родини, зацікавлені особи)
компенсації (≥ 75%)
Наявність широкого спектру еколого-соціальних прав
Формування довіри до природи та соціуму
Внутрішня потреба боротьби з проблемами природоохоронного характеру, формування співчуття до природи, бажання
нівелювати негативну господарську діяльність
Формування відчуття поваги до біологічного різноманіття та суспільного
Миролюбність, любов та повага до природних ресурсів, дисципліноване використання природних ресурсів
Співпраця з місцевими громадами для реалізації еколого-соціальних прав та можливостей
Економіко-екологічний рівень розвитку
Підтримка держави в особі її органів (створення Представники приватного сектору економіки (формування механізмів
програм державного та змішаного характеру для економіко-трудового потенціалу та реалізації творчих здібностей
участі дітей з особливими потребами у наукових, дітьми з особливими потребами (обмеженими фізичними можлинауково-дослідних заходах )
востями) на підприємствах усіх форм власності, що займаються
еколого-економічними напрямами діяльності

Розроблено автором на підставі [4],[8]
14. функція екологічного самоврядування – система
організаційних заходів, які забезпечують дітям з

особливими потребами можливість самостійно та
незалежно бути учасниками заходів, які присвячені
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природоохоронним проблемам, проявляти нестандартне
мислення, креативних підхід до вирішення проблем
еколого-соціального характеру; 15. функція моніторингу –
визначення контингенту дітей з особливими потребами,
проведення аналізу та подальшого дослідження відповідних дітей та їх родин, з урахуванням їх особливостей та потреб; 16. настановна – визначення чіткої мети
та напрямів (етапів) екологічної інклюзії для середовища
та суспільства; 17. виховна – формування основних
понять еколого-соціальної інклюзії для всіх членів
суспільства не як необхідності, зокрема, як «норми
поведінки»; 18. розумова функція – формування екологоорієнтованих напрямів мислення як на рівні кожного
індивідуума, так на і на загальносуспільному рівні;
19. еколого-освітня функція – формування концепції
інклюзивної екологічної освіти (організаційно-нормативне, еколого-економічне, соціальне забезпечення).
Формування еколого-соціального інклюзії, як практичного механізму потребує не тільки консультативнометодичних заходів, алей є дієвого устаткування, яке
здатне забезпечити практичну взаємодію дітей з особливими потребами з навколишнім середовищем на
різних рівнях суспільних, зокрема одним з таким
інструментів може стати 3-D моделювання, яке здатне
забезпечити наступні напрями еколого-соціальної
інтеграції: візуалізація; активізація адаптаційних
здібностей; інтегративно-сенсорна терапія; поведінкова
терапія; еколого-освітня діяльність; еколого-виховний
процес; механізм взаємодії з об‟єктами природи;
створення побутових навичок, просторова інтеграція;
створення екологічних орієнтирів; проведення фізичних
та реабілітаційних вправ з використанням 3-D моделі, як
елементів позитивних вражень; формування практичних
вмінь використання природних ресурсів; наочне
формування негативної господарської діяльності на
природні об‟єкти, як інструмент розвитку екологічної
культури; створення SMART-суспільства, тобто рівень
розвитку громадянського суспільства, відповідно до
якого поняття інклюзія є нормою, стратифікація на
нормотипових членів та осіб з обмеженими можливостями не існує, притаманний високий інтеграційний
рівень; формування феномену екологічна психологія, як
інструменту розширення фізичних та емоційних потреб
дитини, через процеси та природні явища; наявність
розгалуженої системи еколого-соціальних послуг власне
інклюзивного та допоміжного (супровідного) характеру.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Інклюзія еколого-соціального характеру дітей з особливими потребами перебуває у стадії активного розвитку.
Забезпечення дітям з особливими потребами гідного
доступу до природних ресурсів, екологічної освіти,
реалізації еколого-економічних можливостей є одним з
найважливіших гуманітарних завдань нашої країни.
Розвиток громадських організацій батьків дітей з
особливими потребами та громадських організацій осіб з
інвалідністю є індикатором процесу демократичного
розвитку держави.
Повноцінне використання еколого-соціальних прав
дітей з обмеженими можливостями повинно бути забезпечено посиленими гарантіями, що здійснюватимуть
дієву функцію їх попередження у майбутньому.
Запровадження розгалуженої системи загальної
середньої та професійно-технічної освіти екологічного

напряму, дітям з обмеженими фізичними можливостями,
в т.ч. інвалідністю, надасть змогу забезпечити такий
контингент належною професійною підготовкою екологосоціального, еколого-економічного напряму та подальшим працевлаштуванням.
В умовах жорсткої конкуренції за природні ресурси,
необхідна дієва система інформатизації для родин, які мають
дітей з особливими потребами та інших причетних осіб.
Забезпечення інклюзії, як дієвого механізму екологосоціальної інтеграції суспільства потребує новітніх
інструментів, як 3-D моделювання, яке може мати
індивідуальний характер (персональна програма реабілітації) або загально-інклюзивний (створення 3-D
макетів для реабілітації дітей з особливими потребами).
Загалом, еколого-соціальну інклюзію можна визначити, як демократичний процес включення дитини з
особливими потребами або групи дітей до більшої
спільноти та еколого-соціального середовища, шляхом
безпосередньої взаємодії з природними явищами або
процесами (авторське трактування).
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INCLUSIONS OF «SPECIAL NEEDS» CHILDREN:
BASIC ECOLOGICAL AND SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS
A child has special ecological, economical and educational needs if they have a learning problem or disability that make it
more difficult for them to learn than most children their age. They may have problems with school work, communication, hobby
and behaviour. The child‟s early years are a very important time for their physical, emotional, intellectual andeco-social
development. If the society agrees the child has special needs in ecological, economical or other social areas, they‟ll use a stepby-step approach to meeting these. But, this is only the tip of the iceberg, when it comes to the programs available to children with
special needs and their families.
The aim of the article is representedthe main tendencies and realities of using ecology inclusion‟s system. We would analyze
some basic principles and functions of ecological inclusion. ESI as a government program, will help you to make sure your child
is included in the many beneficial services available. Building a community of knowledge able individualsis important to all
owing every child to grow and take advantage of many opportunities.
When you have a child with special needs, you want to make sure your child is still able to get the most out of their ecological,
economical education and social integration. Many government programs exist to help children of all ages further their
development. Children with special needs will not be able to take advantage of all of the programs that schools and the
government have to offer. However, there are many programs that were created specifically for special needs children. In this
article we have reviewed the implementation preconditions the ESI in Ukrainian society. Successful ESI inclusive happens
primarily through accepting, understanding, and attending to student differences and diversity, which can include physical,
cognitive, academic, economy-social, ecological andemotional. The driving principle is to make all children feel welcomed,
appropriately challenged, and supported in their efforts. By teaching children about differences, and giving them the chance to
learn with children that have special educational needs, they can develop an understanding, compassion and tolerance for those
who they may not necessarily have me to utside the home-environment.
In today‟s modern world, all children no matter their ethnicity, disability or ability matter. They are seen as unique
individuals, each with the right to a broad, enjoyable and inclusive ecology education.Children with special needs have not
always been given the option of main stream schooling. Inshort, children with special needs find it hard to access certain areas of
the curriculum in order to achieve to their potential. Such children should have more financial resources, community support, and
ecology-educational services. ESI – program is especially geared towards «special-needs-families». Certain ESI- programs exist
to help bring awareness for children and adults with specific disabilities. In this article we have reviewed the ESI, as the
philosophy that all pupils should have an equal opportunity to access the main stream curriculum.
Key words: inclusion, special needs‟ children, environmentally area, eco-rehabilitation, corrective environment, naturally
reserve fund.
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